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Grietmanswijk 13

9421 TL Bovensmilde

Inleiding
Unieke ENERGIE NEUTRALE  woonboerderij bestaande uit een landelijke woning uit het 
bouwjaar 2016. Een garage met berging en inpandig terras, plus een grote vrijstaande 
schuur/loods op een royaal erf van bijna 1 hectare (9.460 m2) eigen grond.




Gelegen midden in het schitterende natuurgebied van het Fochteloërveen op de rand 
van de provincies Friesland en Drenthe. Het Fochteloërveen is een prachtig 
natuurgebied van 2.500 hectare met o.a. veel wandel,- en fietsroutes. Dit object is 
uitermate geschikt voor o.a. de paardenliefhebber en de natuurliefhebber. Dus houdt u 
van rust, ruimte, natuur, dieren en mooi wonen? Dan is dit uw plek!




De woning beschikt over een mooi energielabel van  A+++ 
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Ligging en indeling

Begane grond

Voorentree met hal, toilet, meterkast en de trapopgang. De hal geeft toegang tot diverse 
vertrekken, te beginnen bij de slaapkamer (of kantoor / hobbyruimte) met ensuite 
badkamer voorzien van een mooi badkamermeubel en een douche. 




Een gezellige woonkamer met glas in lood ramen en een robuuste speksteenkachel. Een 
schitterende landelijke open keuken met natuurstenen aanrechtblad en diverse 
inbouwapparatuur zoals een 5 pits inductiefornuis met 3 ovens van het merk Falcon, 
vaatwasser, koel-vriescombinatie, quooker en afzuigkap.

Via de keuken komt u middels openslaande tuindeuren op het heerlijke buitenterras met 
geheel overdekte elektrisch bedienbare zonwering.

Vanuit de keuken komt u in de bijkeuken met witgoedopstelling en waterontharder. En 
tot slot treft u nog een handig aangebouwd  houten "klompenhok” aan.

Vanuit de hele woning is er schitterend uitzicht over de landerijen.
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Ligging en indeling

Verdieping

Royale, lichte overloop met 4 mooie slaapkamers (waarvan 1 slaapkamer voorzien is van 
een inloop/kleding kast). Een grote luxe badkamer met badkamermeubel, douche, 
ligbad, toilet en vloerverwarming. De verdieping is verder voorzien van convectoren die 
verwarmen en kunnen koelen. De overloop geeft verder toegang tot een inloopkast met 
legplanken en de zolder.




2e Verdieping

Middels een vaste trap komt u op de 2e verdieping die als zolder / berging en 
mechanische ruimte is ingericht.
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Ligging en indeling

Tuin en erf

Een netjes aangelegde landelijke tuin en erf met garage en inpandig terras, dit terras kan 
geheel open, maar u kunt ook de schuifpanelen dicht maken bij kouder weer. Kortom 
een heerlijke tuinkamer. Vanuit de tuin en vanuit de woning is er prachtig uitzicht over 
het uitgestrekte landschap met o.a. reeën en veel verschillende vogelsoorten. Een 
tuinkas met gehard glas is aanwezig. Verder zijn er op dit erf 2 bewoonde 
ooievaarsnesten te vinden. Hoe mooi kunt u wonen?




Royale vrijstaande schuur

De schuur (ca. 27m. x 23m.) is voorzien van maar liefst 32 zonnepanelen waardoor u met 
deze woning zo goed als energieneutraal zit.  Wordt op dit moment als opslag en 
dierenverblijf gebruikt. Er is bij deze schuur een ondergrondse tank aanwezig van 1.000 
liter voor het opvangen van het regenwater voor het beregenen van de tuin. Verder is 
hier veel schuurruimte voor bijvoorbeeld diverse auto`s, een caravan, de camper, 
paardentrailer en trekker. 
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Ligging en indeling

Alles voor u op een rijtje:




-Zo goed als energie neutrale woning

-Energielabel A+++

-32 Zonnepanelen op de grote schuur aanwezig, geen gasaansluiting

-Levensloop bestendige woning met slaapkamer en badkamer op de beganegrond

-Vrij uitzicht over uitgestrekt natuur gebied 

-Woonhuis en garage uit het bouwjaar 2016

-Woning heeft hoog afwerkingsniveau

-Oprit poort/hek aanwezig, met 2 parkeerplaatsen net buiten de poort

-Waterontharder in de bijkeuken

-Gehele begane grond heeft een mooie pvc vloer

-Begane grond voorzien van vloerverwarming (op de slaapkamer na)

-Badkamer op de verdieping voorzien van vloerverwarming

-Woning heeft onderhoudsvrije kozijnen 

-Glasvezel aanwezig

-Krachtstroom aanwezig 
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Ligging en indeling

Vervolg:

-Koopsom incl. minitrekker met kiepwagentje, ciclomaaier,eg, schudder, weidebloter en 
opschepbakje

-Koopsom incl. paardentrailer en 2 alpaca hengstjes

-Midden in het prachtige natuurgebied van het Fochteloërveen 

-2 Bewoonde ooievaarsnesten op het eigen erf

-Veel vogels in de buurt zoals de ooievaar, kraanvogel, koekoek, specht, lepelaar,  
zilverreiger, buizerd, kerkuil, enzovoort

-Gelegen op de grens van Friesland en Drenthe

-Diverse voorzieningen in het dorp zoals: een basisschool, supermarkt, openbaarvervoer, 
huisartsen,- en tandartspraktijk en apotheek

-Goede verbinding met de autosnelweg A28: Assen, Groningen en Zwolle




Bent u nieuwsgierig geworden naar dit unieke object? Bel gerust voor vragen of maak 
een afspraak voor een bezichtiging.  U bent van harte welkom!
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Foto's
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen




Overdracht

Prijs Prijs op aanvraag

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2016

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 9.460 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 237 m²

Inhoud 949 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

26 m²

Oppervlakte externe bergruimte 789 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Buiten bebouwde kom

Open ligging

Platteland

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Tuin rondom

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuidoost

Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd
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Kenmerken




Energieverbruik

Energielabel A++

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 10

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Verwarmingssysteem Aardwarmte

Houtkachel

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Warmtepomp

Parkeergelegenheid Vrijstaande houten garage

Heeft een rookkanaal Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken




Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 juli 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Smilde
I
3031

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: HM Bovensmilde



Informatielijst: 
 
Bezichtiging: 
In overleg met Henriette Meinsma 
 
Uitnodiging: 
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot 
het doen van een financieel voorstel. 
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de 
hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken enz.) 
overeenstemming is bereikt. 
Wij attenderen u er op dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een 
koopovereenkomst tot stand is gekomen. 
 
Mag een verkoopmakelaar door gaan met een bezichtiging als er over een bod onderhandeld 
wordt? 
Ja, een verkoopmakelaar mag doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld 
wordt. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Ook mag er met meerdere 
geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Vraag de makelaar wat uw positie is zodat 
u op de hoogte bent. Verkoper heeft geen toestemming nodig van de biedende partij om met een 
volgende partij in onderhandeling te gaan. De verkoper houdt altijd het laatste woord aan welke partij 
deze wil verkopen. 

Moet een verkoopmakelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die 
belt voor een bezichtiging of ik als eerste een bod uitbreng? 
Nee, de verkoopmakelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure, heeft u serieuze 
plannen, vraag dan de makelaar wat  uw positie is, dit kan teleurstellingen voorkomen. 

Meet instructie: 
De meetinstructie is gebaseerd op de Nen 2580, deze is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie 
sluit verschillen in meet uitkomst niet volledig uit, dit door bijvoorbeeld interpretatie verschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Indien de exacte maten voor een koper 
van cruciaal belang zijn, adviseren wij deze zelf na te meten. Indien gewenst krijgt u hier de 
gelegenheid voor. 

Voorbehouden / onderzoeksplicht: 
Indien koper een of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. 
Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd 
tenzij verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt. 
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die voor hem van belang 
(kunnen) zijn. Dat geldt zeker ook ter zake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordening, 
eventuele omgevingsveranderingen e.d. Raadpleeg uw eigen aankoopmakelaar! 
De vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. Worden er echter toch 
onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend. 
 
Overdrachtsbelasting: Vraag uw notaris waar u onder valt. 

Een woning en woonboerderij met woonbestemming valt in de regel in de 2% overdrachtsbelasting, 

(jongeren onder de 35 jaar kunnen in bepaalde gevallen vrijstelling krijgen). Een 2e woning valt in een 

andere percentage overdrachtsbelasting. 
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Wonen midden in 
de natuur!


