
TE KOOP: Boltawei 8
9133 DZ Anjum
€ 550.000 K.K.
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INLEIDING
Goed onderhouden boerderij gelegen nabij Anjum, 
bestaande uit een kop-hals-rompboerderij, 
werkplaats, wagenloods en overige bijgebouwen, 
inclusief erf en ondergrond.




Het woongedeelte van de boerderij is gebouwd in 
1954. In 2008 is het woongedeelte verbouwd, 
waarbij er een nieuwe moderne keuken is geplaatst. 
De keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, zoals een gasfornuis, een 
afwasmachine en een koelkast. Tijdens de 
verbouwing is er een nieuwe CV-ketel geplaatst, is 
het elektra vervangen en zijn de kozijnen (hout) 
vervangen. Het toilet en de badkamer, met douche 
en bad, zijn voorzien van vloerverwarming.




Bijzonderheden:

Woonoppervlakte 628 m²;

De eigendomsketel, AWB, 2008;

Alle kozijnen van het woongedeelte zijn in 2008 
vernieuwd (thermopane beglazing);

Tijdens de laatste schilderbeurt(2014)is het zinkwerk 
van de dakgoten vervangen.
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LIGGING & INDELING
Begane grond

Begane grond:

Woonkamer, keuken met nieuw aanrechtblok 
inclusief inbouwapparatuur, hal, kelder, werkkamer, 
bijkeuken, badkamer en toilet.




Eerste verdieping

Overloop, 4 slaapkamers en een douche.
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LIGGING & INDELING
Tweede verdieping

Vliering.




Overige verdiepingen

Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.
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LIGGING & INDELING
Tuin

Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.




Balkon

Type hier een tekst. Of vul de tekst in Kolibri.




Bijzonderheden

Traditionele schuur:

De schuur van de kop-hals-rompboerderij is 
ingericht met 5 aardappelopslagboxen en een 
dorshuis. De schuur is goed geïsoleerd. De 
aardappelboxen zijn voorzien van een ondergrondse 
koeling met ventilatoren. De boxen kunnen in totaal 
ongeveer 500 ton aardappelen opslaan. De 
schuurreed doet dienst als werkvloer. De breedte is 
voldoende om de aardappelen in en uit de boxen te 
transporteren. Het dak is gedekt met riet. De 
zuidkant van het dak verkeert in matige staat. In 
2012 is de tussendoorgang naar de Hollandse stal 
vernieuwd.




Bijzonderheden:

In de schuur, naast het woongedeelte, is onlangs 
een nieuwe houten deur en een nieuw kozijn 
geplaatst.




Voormalige Hollandse stal:

De voormalige Hollandse stal is nu in gebruik als 
werkplaats. De muren van de stal zijn in spouw 
opgetrokken en in 2013 zijn er sandwichpanelen op 
het dak geplaatst. De stal is geïsoleerd met dupanel-
platen. De afmeting van de stal is ca. 12,5 meter x 24 
meter. Er zijn nieuwe Howard-deuren in de stal 
gezet.







Overdracht

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1954

Dakbedekking Riet

Dakpannen

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 17.010 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 628 m²

Inhoud 1.444 m³

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 7 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging Vrij uitzicht

Open ligging

Buiten bebouwde kom

Platteland

Nabij snelweg

Aan zee

 

CV ketel

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Verwarmingssysteem Centrale verwarming
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Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT
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Landelijk-Wonen Fryslân




Sixmastraat 4

8932 PA Leeuwarden




T. 0582849188

E. fryslan@landelijk-wonen.nl


