
 
 

 
 

 

De Woudenhof Makelaars en Rentmeesters
Hoofdstraat Oost 51

8471 JJ Wolvega
Tel: 0561 691 717

E-mail: info@woudenhof.nl
Website: www.woudenhof.nl

 
 

 
 

Meentheweg 6 - Noordwolde 
 
 

Vraagprijs € 399.000,= k.k. 
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Omschrijving 
 
Meentheweg 6 - Noordwolde 
 
ULTIEME VRIJHEID, STUKJE PARADIJS! 
 
Op werkelijk unieke plek in de Friese Wouden, ligt deze sfeervolle WOONBOERDERIJ 
met ruime vrijstaande GARAGE (ca. 8 x 5 meter), houthok en tuin met vijverpartij, op een 
ruime kavel van 1.970 m²! Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1918 en sinds 2010 verbouwd. 
 
Indeling 
Begane grond: achterentree, hal, modern toilet, moderne badkamer met (hoek)ligbad, 
vaste wastafel en douche, slaapkamer, riante living (ca. 52 m²) met openslaande 
tuindeuren naar terras , dichte keuken v.v. diverse inbouwapparatuur, sfeervolle 
voorkamer (in gebruik als bibliotheek) met houtkachel eventueel te gebruiken als slaap-
/werkkamer. 
Verdieping: via vaste trap in de living naar de slaapkamer (ca. 18 m²) met knieschotten en 
2x kantelraam. 
 
Bijzonderheden 
- Origineel balkenplafond in keuken en voorste kamer; 
- Riante living met originele gebinten en openslaande tuindeuren naar terras met fraai 

uitzicht over de landerijen; 
- Verwarming middels CV HR combiketel Intergas 2015; 
- Badkamer v.v. vloerverwarming; en houtkachel in voorkamer; 
- Keuken o.a. v.v. 5-pits Smeg oven, koel/vries combinatie, afzuigkap, en Siemens 

vaatwasser; 
- Grotendeels dubbele beglazing (m.u.v. stalraampjes); 
- Elektra 12 groepen en krachtstroom in 2010 vernieuwd; 
- De ruime schuur (ca. 40 m²) bouwjaar 2010 is geheel bezolderd, v.v. krachtstroom en 

gasaansluiting aanwezig; 
- Het gehele perceel is omsloten met een ca. 2 m hoog professioneel hekwerk met 

inrijpoort; 
- Tuin met o.a. 2 fruitbomen (appel en peer) en 2e terras bij vijverpartij; 
 
De woonboerderij is bereikbaar via een zandpad van Staatsbosbeheer en ligt geheel vrij in 
de natuur op slechts 1,5 km van het dorp Noordwolde, 25 km van Heerenveen, 50 km van 
Zwolle en ca. 130 km vanaf de Randstad!  Als toekomstige permanente of recreatieve 
bewoner gaat u genieten van een landelijke en bosrijke omgeving (het Noordwolder 
Meenthe) een natuurgebied dat bestaat uit een afwisseling van naaldbomen, loofbomen 
en heidevelden. Hier woont u in een oase van rust en ruimte met o.a. reeën, hazen en 
eekhoorns in uw eigen tuin! 
 
Vraagprijs € 399.000,= k.k. 
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Kenmerken 
 
Object gegevens 
Soort Woonboerderij 
Type Vrijstaande woning 
Soort bouw Bestaande bouw 
Bouwjaar 1928 
Huidig gebruik Woonbestemming 

 
Maten object 
Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers) 
Inhoud 485 m3 
Perceeloppervlakte 1.970 m2 
Woonoppervlakte 135 m2 
Woonkamer 52 m2 

 
Details 
Ligging Aan bosrand, aan rustige weg, vrij uitzicht, beschutte ligging, 

buiten bebouwde kom 
Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, gedeeltelijk dubbel glas 
Verwarming C.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk 
Warmwater C.v.-ketel 
Kabel Nee 
Alarm Nee 
Zonwering Nee 
Garage Vrijstaand hout, parkeerplaats 

 
Tuin gegevens 
Tuin Tuin rondom 
Kwaliteit Normaal 
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Lijst van Zaken 
 

Beschrijving zaken blijft 
achter 

gaat mee overname 
(mogelijk) 

n.v.t. 

tuin: 
 tuinaanleg / bestrating / beplanting  þ o o o 
 buitenverlichting þ o o o 
 tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder þ o o o 
 tuinhuisje / buitenberging þ o o o 
 kasten/werkbank in tuinhuis/berging o o o o 
 broeikas o o o þ 
 voet droogmolen o o o þ 
woning: 
 vlaggenmast o o o þ 
 schotel/antenne o o o þ 
 brievenbus þ o o o 
 (voordeur)bel þ o o o 
 alarminstallatie o o o þ 
 veiligheidssloten/inbraakpreventie þ o o o 
 rookmelders o o o þ 
 rolluiken / zonwering buiten o o o þ 
 zonwering binnen o o o þ 
 vliegenhorren o o o þ 
raamdecoratie, te weten: 
 gordijnrails / gordijnen / vitrages o o o þ 
 rolgordijnen o o o þ 
 losse horren/rolhorren o o o þ 
vloerdecoratie, te weten: 
 - vloerbedekking  o o o þ 
 - parketvloer / laminaat þ o o o 
 - plavuizen o o o þ 
 c.v. met toebehoren þ o o o 
 thermostaat þ o o o 
 mechanische ventilatie/luchtbehandeling o o o þ 
 airconditioning o o o þ 
 open haard met toebehoren þ o o o 
 allesbrander o o o þ 
 kachels þ o o o 
 isolatievoorzieningen þ o o o 
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 
 radiatorafwerking o o o þ 
 schilderijophangsysteem þ o o o 
 keukenblok met bovenkasten  þ o o o 
keukenaccessoires 
(losse) kasten, legplanken, te weten: 
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Beschrijving zaken blijft 
achter 

gaat mee overname 
(mogelijk) 

n.v.t. 

 vast bureau o o o þ 
 spiegelwanden o o o þ 
 wastafels met accessoires þ o o o 
toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.) þ o o o 
badkameraccessoires (spiegel, kranen, douchescherm etc.) 
 sauna met toebehoren o o þ o 
 veiligheidsschakelaar wasautomaat þ o o o 
 waterslot wasautomaat þ o o o 
overig 
 
zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 
huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): 
overige zaken, te weten: 
 - grasmaaier o o þ o 
 - restant inboedel o o þ o 
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Begane grond 
 

 



 
 

 
 

 

De Woudenhof Makelaars en Rentmeesters
Hoofdstraat Oost 51

8471 JJ Wolvega
Tel: 0561 691 717

E-mail: info@woudenhof.nl
Website: www.woudenhof.nl

 

Zolder 
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Garage 
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Kadastrale kaart 
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Omgevingskaart 
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Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Meentheweg 6 
Postcode / plaats 8391 VA Noordwolde 
Provincie Friesland 

 
 
Locatiekaart 

 

 


