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> Kenmerken
Woonoppervlakte



114 m²



Perceeloppervlakte



229m²



Inhoud



-



Bouwjaar



2023

Prijs


Vraagprijs 365.000 V.O.N.




Soort woning



EENGEZINSWONING



Aantal kamers



4



Aantal slaapkamers



3




Energielabel






Isolatie



volledig geïsoleerd

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt 
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, 
onjuistheid of dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten 
zijn indicatief. Van toepassing zijn de VBO voorwaarden.




> Omschrijving
















































Nieuwbouwproject in Zwartemeer. 

Nieuw, baden en slapen op de begane grond en 
energiezuinig! 

Er worden 3 nieuwe grondgebonden woningen 
gebouwd in het voormalige horecapand Café De 
Nachdwacht in Zwartemeer. De woningen zijn op de 
hoek gelegen, op korte afstand van het centrum van 
Zwartemeer, uitvalsweg naar rijksweg A37 met 
verbinding naar Emmen, Zwolle en Duitsland. Tevens 
is het bijzondere natuurgebied Bargerveen - Veenland 
(natura 2000) in de directe omgeving gelegen. 

Deze tussenwoning (1C) is gelegen op een ruim 
perceel met. Er is ruimte voor een zonnig terras op het 
westen en de mogelijkheid om een extra berging 
eventueel direct aan de woning als uitbouw op eigen 
terrein te realiseren. Aan de achterkant van de tuin 
heeft de woning een eigen entree/uitgang naar een 
gezamenlijke gang zodat de tuin met fietsen en 
containers goed te bereiken is.Alle nieuw te bouwen 
woningen hebben op de begane grond een lichte 
woonkamer met open keuken. Een slaapkamer en 
badkamer ontbreken op de begane grond uiteraard 
niet. Door deze voorzieningen zijn de woningen voor 
zeer veel doelgroepen geschikt.De woningen worden 
uiteraard volgens de nieuwste voorschriften gebouwd, 
zeer goede isolatiewaarden, gasloos en voorzien van 
warmtepomp en zonnepanelen.Parkeren direct voor de 
eigen woning is mogelijk. 

 

 

Wilt u weten welke opties er allemaal mogelijk zijn en
wat de kosten daarvan zijn? Wij kunnen hierover uw
vragen beantwoorden.

De getoonde illustraties zijn indicatief en geven een
beeld van de te bouwen woningen.
Deze informatie is door ons met de nodige
zorgvuldigheid samengesteld.
Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard
voor enige onvolledigheid, onjuistheid of dan wel de
gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Van toepassing zijn de vbo-voorwaarden.



De woningen worden gebouwd in de achtertuin van één van de laatste historische en karakteristieke 
panden van Zwartemeer.  
 
Dit historische en karakteristieke pand heeft jaren dienstgedaan als horecagelegenheid maar wordt 
tegelijk met de bouw van deze drie woningen verbouwd tot een appartementencomplex. 
 
Het is hierbij de bedoeling om middels restauratie het markante pand het elan van weleer terug te 
geven. Voor een kopje koffie kunt u straks terecht in dit pand want een deel van het oude café blijft 
namelijk behouden.  
 



> Begane grond

Hal/entree met meterkast, toilet en badkamer. 

Slaapkamer op de begane grond.

Bijkeuken met witgoedaansluitingen en achter-entree. 

Ruime woonkamer met open keuken met toegang tot terras via 
dubbele tuindeuren.
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> 1e verdieping

Overloop met toegang tot 2 slaapkamers. 






> Plattegrond



> Plattegrond
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> Kadastrale kaart



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



> Wonen in Zwartemeer 
Zwartemeer is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe 
en is gelegen in de Gemeente Emmen. Zwartemeer is een 
grensdorp en grenst aan de Duitse plaats Schöningsdorf. Het 
dorp kent ca. 3.000 inwoners.






Het dorp kent verschillende voorzieningen als een supermarkt, 
huisarts, apotheek, basisscholen, kinderopvang en verschillende 
sportverenigingen. 



“Wonen in 
natuur(lijk) 

Zwartemeer”

> Het Bargerveen
Zwartemeer is erg in trek bij natuurliefhebbers. 
Natuurgebied ‘het Bargerveen’ is namelijk aan de rand van 
het dorp gelegen. Prachtige loop- en fietsroutes lopen door 
het dorp en wat is leuker dan even te stoppen in de 
plaatselijke theetuin? 



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

0591 - 317681

www.vodoz.nl

info@vodoz.nl

Vodoz Makelaardij

Brugstraat 156

7891 AV Klazienaveen


