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Hoe landelijk en compleet moet het plaatje worden? Deze fraaie woonboerderij uit 1880, 

gelegen in een beschermd dorpsgezicht, met meerdere vrijstaande bijgebouwen heeft veel te 

bieden! Aan de voorzijde een grensoverschrijdend uitzicht en aan de achterzijde, direct 

aangrenzend, het landelijk gebied met kilometers aan vergezichten. Werken aan huis, een 

mantelzorgwoning, dubbele bewoning of gewoon heerlijk genieten op deze unieke locatie, 

roept u maar! De huidige eigenaar heeft in een bijgebouw een kapsalon gerealiseerd dus ook 

een ideale situatie voor de ondernemende koper! De ligging een eindje van de straat af met 

een weide voor het huis en een fruitgaard met groensingel aan de achterzijde zorgt ervoor dat 

het wonen op deze locatie wel heel speciaal wordt. Laat u verrassen door deze goed 

onderhouden woonboerderij door een kijkje te komen nemen. Let er wel op dat deze boerderij 

u niet "pakt" want dan kunt zo maar verkocht zijn ;-).  

  

Begane grond: entree in de centrale hal met fraaie eikenhouten bordestrap met vide, doorgang 

naar de op het zuiden gerichte woonkamer met haardpartij v.v. robuuste wandafwerking, 

doorgang naar de lichte eetkamer met fraaie eikenhouten ombouw rondom de doorgang naar 

de speel-/ werkkamer aan de voorzijde van het huis.  

Vanuit de eetkamer is er een doorgang naar de riante woonkeuken met een fraaie, in het oog 

springende, gebintenconstructie waarbij er een vrij uniek gevorkt gebint aanwezig is.   

  

De keuken is in ca. 2008 vernieuwd waarbij er een neutrale en riante inbouwkeuken is 

geplaatst met een dubbele spoelbak, keramische kookplaat, RVS schouw, vaatwasser, 

koelkast, oven en combi-magnetron. Vanuit de keuken is het riante en zonnige terras van het 

huis te bereiken door de oude staldeur. De slaapkamer op de begane grond is eveneens vanuit 

de woonkeuken te bereiken en nabij de badkamer gelegen waardoor deze woning zich ook 

uitermate leent om heerlijk op de begane grond te leven.  

  

De badkamer is eveneens in ca. 2008 vernieuwd en riant opgezet waarbij er een bad is 

geplaatst, een inloopdouche, een hangtoilet en 2 wastafels. Zowel de badkamer als de 

woonkeuken zijn v.v. vloerverwarming. Vanuit de woonkeuken kunt u eveneens de bijkeuken 

bereiken waar de witgoedopstelling aanwezig is evenals een werkblad en de Intergas HRe 

combiketel uit 2017. Het vernieuwde hangtoilet is v.v. betondesign als ook een fontein en is 

gesitueerd in de hal.  

  

De deelruimte (ca. 35 m2 groot) is voor meerdere doeleinden geschikt te maken en is 

momenteel als klusruimte/ berging in gebruik. Hier kunt u nog de sfeer van weleer proeven 

met de fraaie eikenhouten gebinten, de oude eiken hooiplanken en de grenen sporen kap met 

rieten kap. De nostalgische sfeer brengt u terug naar vervlogen tijden.  

  

Eerste verdieping: via de massief eikenhouten bordestrap bereikt u de praktisch ingerichte 

eerste verdieping met 3 slaapkamers van resp. 9, 9 en 13 m2 waarbij alle slaapkamers zijn 

v.v. een vaste kast c.q. vaste kasten en bergruimte dus ruimte zat! Op de overloop is 

eveneens een vaste kast aanwezig alsmede een ruimte die geschikt te maken valt voor, 

bijvoorbeeld, een extra sanitaire ruimte.   

Mocht u nog meer ambities hebben dan kunt u de ruimte boven de voormalige deelruimte 

eventueel nog nader inrichten waardoor er nog ca. 60/ 70 m2 woonoppervlakte aan het geheel 

toegevoegd zou kunnen worden.  
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Tuin: de tuin, in combinatie met de locatie, zorgen er voor dat u heerlijk kunt ontspannen na 

een drukke werkdag of gewoon lekker kunt genieten samen met uw gezin, familie en vrienden. 

De vrijheid die u hier ervaart komt u zelden tegen en is een absolute kwaliteit van deze 

woning. Aan de voorzijde van het huis is een dierenweide aanwezig die grenst aan uw tuin en 

het Oostersebos. Aan zowel de west- als oostzijde van het huis zijn 2 riante terrassen 

gerealiseerd waardoor er altijd een zonnig of schaduwrijk plekje te vinden is. Naast de oprit is 

parkeergelegenheid gerealiseerd voor ca. 5 auto's middels grastegels en aan de achterzijde 

van de boerderij is een groot plein aanwezig tussen de beide bijgebouwen. Vanaf dit plein 

bereikt u de groen achtertuin met een vrije beleving en een werelds uitzicht aan de 

achterzijde. Op dit gedeelte van het erf zijn meerdere fruitbomen aanwezig waaronder een 

oude perenboom en walnotenboom maar ook een aantal fraaie, eeuwenoude eikenbomen.   

  

De voormalige kapschuur is omgebouwd tot salon (ruim 50 m2!) met berging, keukenblokje, 

hangtoilet en een boiler. De verwarming wordt hier middels een palletkachel geregeld (ter 

overname). De overige ruimte van de kapschuur (ca. 60m2) is ingedeeld als opslagruimte en 

overdekt terras/ houtstek.   

Op het perceel is ook nog een (deels) te restaureren schuur aanwezig (ca. 80 m2) die, indien 

gewenst, als garage/ carport in gebruik valt te nemen. Indien gewenst kunt u hier overigens 

ook prima een stal voor paarden of kleinvee voor maken.  

  

Bijzonderheden: leuk detail is o.a. de eikenhouten vloer die van eigen hout van het erf is 

gemaakt; rieten kap heeft in een 2018 onderhoudsbeurt gehad; vanaf 2007 tot heden 

doorlopende gemoderniseerd; het geheel verkeert in een degelijke, eigentijdse en goed 

onderhouden staat; centrumvoorzieningen van het complete en geliefde dorp Schoonebeek op 

korte afstand gelegen; meerdere basisscholen aanwezig in het dorp; Schoonebeek is gunstig 

gelegen t.o.v. Emmen, Klazienaveen, Coevorden en Duitsland (allen ca. 10/ 15 autominuten); 

Zwolle en Groningen middels A37/ N34 goed te bereiken.
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Kenmerken 
 
Object gegevens 

Soort woning Woonboerderij 

Type woning Vrijstaande woning 

Bouwjaar 1880 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 8 kamers 

Aantal slaapkamers 4 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 1.337 m3 

Perceel oppervlakte 8.011 m2 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

214 m2 

   

 
Details 

Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, buiten 

bebouwde kom, landelijk gelegen 

Schuur / berging Vrijstaand hout 

Kabel Ja 

Buitenzonwering Nee 
   

 
Energie 

Energielabel D 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.V.-Ketel 

C.V.-ketel Intergas HRe (Gas gestookt combiketel uit 2017, 

Eigendom) 
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Tuin rondom 

Hoofdtuin Tuin rondom 

Kwaliteit Verzorgd 
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond verdieping 
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Plattegrond salon en schuur 
 

 



 
 

 

Oostersebos 7 - 7761 PS  Schoonebeek 

Pat Makelaardij 
Burgemeester Osselaan 9 
7761 BS, SCHOONEBEEK 

Tel: 0524-531030 
E-mail: info@patmakelaardij.nl 

www.patmakelaardij.nl 

Plattegrond garage/schuur 
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Kadastrale gegevens 
Adres Oostersebos 7 
Postcode / Plaats 7761 PS  Schoonebeek 
Gemeente Schoonebeek 
Sectie / Perceel C / 5594 
Oppervlakte 7.987 m2 
Soort Volle eigendom 
 

Kadastrale gegevens 
Adres Oostersebos 7 
Postcode / Plaats 7761 PS  Schoonebeek 
Gemeente Schoonebeek 
Sectie / Perceel C / 5595 
Oppervlakte 24 m2 
Soort Volle eigendom 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: oostersebos7

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 13 september 2018
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
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=5593&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=5594&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=5592&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=4717&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=5033&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=4794&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=3724&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=5595&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=4471&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=4716&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=4791&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=5596&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=4793&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SNB00&sectie=C&perceelnummer=4472&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: oostersebos7

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object SCHOONEBEEK C 5594
Oostersebos 7, 7761PS Schoonebeek
CC-BY Kadaster.



Lijst met roerende zaken, behorende bij

Object: Oostersebos 7, Schoonebeek

ROERENDE ZAKEN

Exterieur:

overnam
e

blijft achter

gaat m
ee

n.v.t. Warmwatervoorziening / CV:

overnam
e

blijft achter

gaat m
ee

n.v.t.

tuinaanleg / (sier)bestrating / X geiser X

beplanting / erfafscheiding X cv, type: Intergas Hre combi (2017) X

vijver X close-in-boiler X

buitenverlichting X thermostaat X

tuinhuisje / buitenberging X kachels, aantal: houtkachel X

hekwerk/ afrastering X

Veiligheid / Alarm: Isolatievoorzieningen:

veiligheidssloten voorzetramen X

alarminstallatie X radiatorfolie X

Rolluiken / Zonwering: Keukenblok + kastjes:

rolluiken buiten voor X kastjes X

rolluiken buiten achter X

zonwering binnen voor X (Inbouw)apparatuur, te weten:

zonwering binnen achter X vaatwasser X

luiken voorzijde X combi-magnetron X

Jaloezieën / Lamellen: koelkast X

begane grond oven X

eerste etage X keramische kookplaat X

tweede etage rvs afzuigkap X

Rolgordijnen:

begane grond X

eerste etage X

tweede etage X In- / Opbouwverlichting:

inbouwverlichting / dimmers / keuken X

Gordijnrails: inbouwverlichting / dimmers / ___ X

begane grond X opbouwverlichting X

eerste etage X

tweede etage X Sanitaire voorzieningen:

wastafels, aantal: alle X

Gordijnen: badkameraccessoires geschroefd X

begane grond X toiletaccessoires geschroefd X

eerste etage X veiligheidsschakelaar wasautomaat X

tweede etage X

Vitrage:

begane grond X

eerste etage X (Losse) Kasten / Planken:

tweede etage X losse kast(en), aantal: ___

vlieghorren/deuren X boeken- / legplanken

Vloerbedekking / Linoleum:

begane grond X

eerste etage X

tweede etage X

X

Parket / Laminaat / Kurk:

begane grond X

eerste etage X

tweede etage X Overige zaken:

X

Open haard met toebehoren:

houtkachel X

toebehoren t.b.v. houtkachel X

palletkachel X

Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn, maar waarvan 

eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 

huurcontracten zijn over te nemen (bijvoorbeeld: keukens, open 

haarden, cv-ketels, kozijnen, boilers, geisers) te weten:

1 Paraaf verkoper: Paraaf koper:      



Energielabel woning

Oostersebos 7 

7761PS Schoonebeek

BAG-ID: 0114010000328834

Energielabel B
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

684350890
01-11-2018
31-10-2028

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd
op de energie index met registratienummer 684350890

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Vrijstaande woning

Bouwperiode vóór 1946

Woonoppervlakte >140 m²

2. Glas woonruimte(s) HR glas

Glas slaapruimte(s) Dubbel glas

3. Gevelisolatie Gevel extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Ongeveer 12 cm isolatie (aantoonbare Rc-waarde 3,0)

5. Vloerisolatie Vloer extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

HR++ glas in de slaapruimte(s)

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

R.  Rolink
1781
04049299

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.
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Rapport Bodemloket

Datum: 13-09-2018

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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Inhoud

  
1   Algemeen

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of 
sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

 

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.



Algemene gegevens (in te vullen door aanvrager)

1. Gegevens aanvrager

Naam bedrijf 

KvK-nummer 

Contactpersoon  

Adres (geen postbusnummer)  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer 

E-mailadres 

2. De gewenste informatie betreft

Adres 

Plaatsnaam: 

Kadastraal bekend gemeente: 

Sectie 

Nummer  

  Ik wil een kopie van het fragment en de voorschriften van het betreffende bestemmingsplan

   Anders, namelijk: 

 Informatie m.b.t. bestemmingsplan (in te vullen door de gemeente)

Nummer bestemmingsplan 

Naam bestemmingsplan 

Bestemming 

Datum vaststelling bestemmingsplan door de Raad

Datum goedkeuring onherroepelijk bestemmingsplan door de Gedeputeerde Staten

 

Verzoek informatie bestemmingsplan
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Geldt er een voorbereidingsbesluit     Ja     Nee

Betreft het een monument (rijks, provinciaal of gemeentelijk)     Ja     Nee

Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing (art. 2 t/m 8 of 6)     Ja     Nee

Zijn er aanschrijvingen inzake art. 14 t/m 20 van de Woningwet     Ja     Nee

Is er sprake van een beschermd dorpsgezicht     Ja     Nee

Is er informatie bekend over (toekomstige) planologische ontwikkelingen      Ja     Nee

in de (directe) omgeving van genoemd perceel (bijv. omliggende industrie, 

bouwplannen, wijkontwikkelingen) Zo ja, welke

 

Naam behandelend ambtenaar

Overige informatie

De hierboven vermelde informatie is verstrekt voor zover nu bekend. Er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend. De gemeente kan niets garanderen over ontwikkelingen van een later tijdstip 
die nu nog niet te voorzien zijn. Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via www.emmen.nl 
of telefonisch via 14 0591. Voor de aanvraag van informatie over een bestemmingsplan betaalt u 
leges. De hoogte hiervan kunt u vinden op onze website www.emmen.nl in het Digitaal Loket onder 
“Bestemmingsplaninformatie opvragen”.
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