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BAARLOSEWEG 8-1

8316 SE MARKNESSE

TUINDERSWONING
Prachtig gelegen tuinderswoning met tuindersschuur en 

voormalig ketelhuis.
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E Soort woning  Woonboerderij

Bouwtype  Traditioneel

Status  Beschikbaar

Bouwjaar  1956

Ligging  Tussen Marknesse en Luttelgeest

Woonopp.  103 m²

Perceelopp.  11.670 m²

Inhoud  Circa 390 m³

Totaal aantal kamers  5

Aantal slaapkamers  4

Tuin  Rondom

Vraagprijs:

Op aanvraag
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Baarloseweg 8-1

Dit voormalige tuinderserf is gelegen in het 

glastuinbouwgebied en onder de rook van 

Marknesse. 

Marknesse is op Emmeloord na het groot-

ste groendorp van de Noordoostpolder. 

Deze goed onderhouden woning met aan-

gebouwde veranda is omgeven door een 

fraaie siertuin. Het geheel ligt op slechts 

enkele kilometers afstand van nationaal 

park de Weerribben. 

Omgeving

De woning is gelegen in het glastuinbouw-

gebied tussen Luttelgeest en Marknesse. 
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Woonhuis

De entree bevindt zich aan de achterzijde van de woning. Via de entree is toegang naar de 

keuken. De keuken is voorzien van een combi-oven, 4-pits kookplaat, en een vaatwasser. 

Vanuit de keuken is ook toegang tot een ruime kelder. 

Door de vele raampartijen is er veel lichtinval en is de woonkamer een licht geheel.  

Op de begane grond bevindt zich een extra ruimte die als slaapkamer of kantoor gebruikt 

kan worden. 

Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers met inbouwkasten en een badkamer met 

ligbad en een aparte douche. Door de dakkapellen aan beide kanten van de woning is er 

extra ruimte gecreëerd. 

Tuinbouw schuur

Deze schuur heeft een oppervlakte van ca. 110 m². De schuur is gebouwd in 1956 en zou 

goed gebruikt kunnen worden als garage, stalling voor kleinvee of andere kleinschalige 

bedrijvigheid. Het dak is gedekt met asbestcementhoudende golfplaten. 

Ketelhuis

Het voormalig ketelhuis is gedateerd.
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Recreatie in de Noordoostpolder

Naast de strakke landschappen en de rechte polderwegen kent de Noordoostpolder ook 

buitengewone recreatiemogelijkheden, op de bodem van de oorspronkelijke Zuiderzee.

Kuinderbos

Bij de ontginning van de Noordoostpolder is er tussen Bant, Rutten, Luttelgeest en Kuinre 

het grootste aaneengesloten bos aangeplant van de Noordoostpolder. Maar liefst 1.100 

hectare aan bos is daar gevestigd. Omdat de grondkwaliteit bij de ontginning van de 

Noordoostpolder daar het slechtste was, besloot de gemeente om er een groot recrea-

tiegebied van te maken. Dagelijks trekt het recreatiegebied vele bezoekers.

Wellerwaard

Midden in de Noordoostpolder ligt het natuurpark Wellerwaard. Dit is het nieuwste recre-

atie- en natuurgebied van de Noordoostpolder. Het is groot, ruim van opzet en het is er 

voor iedereen die wil genieten van de natuur, die houdt van zwemmen, wil spelen op het 

strand, graag wandelt of wil uitwaaien. 

Orchideeënhoeve

Een toeristische attractie in de buurt is de Orchideeën hoeve, Een tropisch paradijs vol 

belevenissen. Wandel over avontuurlijke jungle paden met watervallen. loopbruggen 

en rotspartijen en ontdek duizenden soorten bijzondere orchideeën, tropische vogels, 

ondeugende aapjes, kleurrijke lori’s, mysterieuze reptielen, koi-karpers en sinds kort ook 

een nieuwe zwevende bloementuin. 

Nationaal park de Weerribben

In Nationaal Park Weerribben-Wieden kun je prachtig wandelen, fietsen en (kano)varen. 

Een groot, groen doolhof. Je kunt er eindeloos dwalen, maar verdwalen lukt niemand. 

Want alle vaarten en vaartjes komen uiteindelijk altijd weer uit op de Kalenbergergracht.
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Schuur en ketelhuis
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Belangrijke informatie voor u

Een huis kopen doet u niet elk jaar
Een huis kopen is een belangrijk besluit. Heeft u alle 
aspecten die in het algemeen en voor u in het bijzon-
der van belang zijn meegenomen bij uw beslissing? 
Daartoe behoort uiteraard het bestuderen van deze 
brochure, het inwinnen van informatie bij de gemeente 
en een onderzoek naar uw financiele mogelijkheden.

Verzekert u zich ervan dat alle voor u belangrijke za-
ken ter sprake komen. Schroomt u niet om onze me-
dewerkers om tekst en uitleg te vragen over de wo-
ning en de te volgen procedure.
Vaak is het verstandig u te laten vertegenwoordigen 
door een collega makelaar die uw belangen in het 
aankoopproces behartigt. Als verkopend makelaar 
behartigen wij immers primair de belangen van de ver-
koper. Uiteraard zullen we u naar behoren informeren, 
maar in de onderhandelingen zijn wij uw tegenpartij.

Het uitbrengen van een bod
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het be-
drag van belang, maar dient u zich ook duidelijk uit te 
spreken over o.a. de navolgende zaken:
- eventuele ontbindende voorwaarde(n)
- de datum van aanvaarding
- de eventuele overname van roerende zaken
N.B. Over ontbindende voorwaarde(n) moeten partij-
en het eens zijn vóór of tijdens de (mondelinge) koop. 
Als bieder krijgt u niet automatisch een ontbindende 
voorwaarde voor bijvoorbeeld de financiering. U dient 
dit expliciet bij uw bod te vermelden.

Koopakte
Als u als koper het met de verkoper eens bent, is er in 
beginsel een overeenkomst. Voor de rechtsgeldigheid 
van de overeenkomst moet deze schriftelijk worden 
vastgelegd. Na overhandiging van (een kopie van) de 
door beide partijen ondertekende akte aan de koper 
begint de volgende dag om 00.00 uur ’s morgens voor 
de koper een bedenktijd van drie dagen.
Tenzij anders vermeld, zal de koopakte worden op-
gemaakt door ons, conform de richtlijnen van Vast-
goedPRO.

Bankgarantie/Waarborgsom
In de koopakte kan bepaald worden dat de koper een 
bankgarantie moet afgeven of een waarborgsom bij 
de notaris moet storten ter grootte van 10% van de 
koopsom. Deze garantie of waarborgsom dient als ze-
kerheid dat de koper zijn verplichtingen nakomt.

Onderzoeksplicht
De onroerende zaak moet bij de eigendomsoverdracht 
de eigenschappen bezitten die voor een normaal ge-
bruik nodig zijn. De verkoper staat in voor de afwezig-
heid van gebreken die dit normale gebruik belemme-
ren, tenzij deze bij u als koper bekend waren op het 
moment dat de koopovereenkomst tot stand kwam. 
Voor de afwezigheid van andere (verborgen) gebreken 
hoeft de verkoper in beginsel niet in te staan. Het ri-
sico hiervoor berust bij de koper. Als koper heeft u 
de gelegenheid voorafgaand aan de koop het nodige 
(bouwkundige) onderzoek te (laten) doen. 

Lijst van zaken
Bij de koopakte behoort een lijst waarop zaken staan 
die bij de koop zijn inbegrepen. Voor zover deze lijst 
bij de documentatie is gevoegd, is deze onder voor-
behoud van tussentijdse wijzigingen.

Voorwaarden VastgoedPRO
Wij zijn lid van VastgoedPRO. Op onze werkwijze zijn 
de Algemene Consumentenvoorwaarden dan wel de 
Algemene Voorwaarden van VastgoedPRO van toe-
passing. U kunt deze documenten bij ons opvragen. 

VastgoedPRO
VastgoedPRO is de enige beroepsorganisatie die zich 
richt op de agrarische makelaardij. VastgoedPRO 
biedt richting de markt een kwaliteitskeurmerk als 
het gaat om het kopen, verkopen, huren, verhuren of 
het taxeren van vastgoed. Aangesloten taxateurs en 
makelaars moeten voldoen aan de meest stringente 
kwaliteitseisen van de dienstverlening, die periodiek 
getoetst worden. Daarnaast zijn belangrijke kernpun-
ten van VastgoedPRO deskundigheidsbevordering, 
belangenbehartiging voor de leden en facilitaire on-
dersteuning.

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde maten en plattegronden dienen ter indicatie. Evenmin kan Landelijk 
Wonen of één van de franchisenemers aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht in deze brochure zou voorkomen. 

Alle informatie en gegevens in deze brochure mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.
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Stompetoren
072 - 503 97 97

Emmeloord
0527 - 621 403

Opheusden
0318 - 619 209

Woudrichem
0183 - 307 975

Friesland
058 - 284 91 88

Zuidlaren
050 - 409 61 90

Dalen
0524 - 550 593

Olst-Wijhe
0570 - 590 900

Vriezenveen
0546 - 565 158

Deurningen
074 - 278 38 22

Ede
0318 - 619 209

Epe
06 - 13 13 47 67

Doetinchem
0318 - 619 209

Groesbeek
0485- 387 300

Bergen
0485 - 387 300

Overloon
0485 - 387 300

St. Anthonis
0485 - 387 300

Driewegen
06- 20 59 95 68

In 2010 is AgriTeam Makelaars begonnen met Landelijk-wonen.nl, speciaal voor bemid-

deling en taxaties van woonboerderijen en buitenhuizen. In het buitengebied spelen 

andere zaken een rol dan binnen de bebouwde kom. Bestemmingsplannen, het recht 

van overpad en de vraag of een particulier zich in de desbetreffende woning mag 

vestigen, komen bij ons dagelijks aan de orde. Wij kennen de Noordoostpolder op ons 

duimpje. AgriTeam Makelaars Flevoland is dus ook dé specialist voor woningen in het 

buitengebied. 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van bemiddeling

AgriTeam Makelaars 
Flevoland

AgriTeam Makelaars Flevoland staat voor u klaar!

Bouke Wielenga

Tjarko Edzes

Jan-Willem Bos

Astrid Benedictus
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AgriTeam Makelaars Flevoland

Duit 6

8305 BB  Emmeloord

Tel: 0527-621403

E-mail: flevoland@agriteam.nl


