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gediplomeerd SVM makelaar 

 

Te koop aangeboden op mooie locatie boerderij met ruime opstallen 

 

Adres Selmien East 43 9247 TT Ureterp 

Kadastraal bekend Ureterp E 1410 groot 1.34.50 ha 

 

Bestemming volgens ruimtelijke plannen enkel agrarische bestemming 

 

De boerderij is vrij van de weg gelegen en toegankelijk via een geasfalteerde oprijlaan. 

Het object licht onder de rook van Drachten, in het oude gedeelte van Ureterp. 

Ureterp is een dorp met ongeveer 4800 inwoners, heeft 3 scholen, 

(Basis/Protestants Christelijk/Gereformeerd vrijgemaakt) Ureterp herbergt vele verenigingen 

zoals Basketbal, Volleybal, IJsvereniging, Korfbal, Gymastiek. Tennis , Damclub, Voetbal, 

Duivensport, Zang, Fanfare, Mannenkoor, Vrouwenkoor, Bridgeclub en een  toneelvereniging. 

De middenstand heeft voldoende aanbod in de dagelijkse levensbehoeften Op fietsafstand ligt 

Drachten 

 

Indeling Boerderij ( bouwjaar 1888 ) 

Beneden: 

Achterhal, kantoor hal, trapopgang, WC,  Douche, Keuken ( inductieplaat ,oven magnetron) 

vaste kast Woonkamer, 2 Slaapkamers ( vaste kast ) 

 

 



Verdieping 

Overloop 3 slaapkamers (1 niet afgetimmerd ) CV ruimte ( ketel intergas ) 

Achterhuis Koestal Dwarsstal Deel Drie hooivakken 

 

De boerderij meet ongeveer 38m bij 18 m 

Vanuit de boerderij is toegang tot een jongveestal 

Indeling 10 boxen voor kalveren 

4 groepshokken 

12 eenling boxen  ( vaste opstelling ) 

Ruimte voor melkbereiding 

Grupstal 4 standen met roosters 

26 zwevende ligboxen voor drachtige vaarzen 

 

Bouwaard gevels gemetseld 

topgevels gemetseld met damwand toegangkelijk via roldeur 

stalen spanten vrijdragend gedekt met golfplaten en voorzien van tafelnok 

Via de jongveestal komt men in een tanklokaal met machinekamer gemetseld voorzien van 

plat dak met lichtkoepel in deze ruimte bevind zich een waterbron. 

Daar aaneengeschakeld de ligboxstal met ongeveer 106 ligboxen 

Het betreft een 2-0-2 stal met niet vrijdragende houten spanten gedekt met asbesthoudende 

golfplaten zijwanden van plaatmateriaal en windzeilenvoorgevel plaatmateriaal met damwand 

de vloeren zijn dicht met mestschuif 

 

De stal is ongeveer 35m bij 22 m 

Vrijstaande jongveestal ongeveer 32 bij 16 m 1-0-1 70 jongveeboxen 

Stalen niet vrijdragende spanten zijwanden van plaatmateriaal gedekt met asbesthoudende 

golfplaten  

 

Op het erf staat een stalen Paques mestsilo met afdekzijl ( ongeveer 700m3 ) Twee sleufsilo's 

ongeveer 36 bij 7m wanden 2,5 hoog ,een kuilplaat ongeveer 25 bij 9m ,een mestplaat 12 bij 4 

m , verder een ruime erfverharding. 

Het compex heeft diverse mogelijheden zoals werk aan huis verhuur opslag caravanstalling 

Alle rechten met betrekking tot het houden van dieren blijven ten alle tijden in eigendom van 

vervreemder 

In de opstallen is asbest aanwezig 

 

Vraagprijs €538.000,--  K.K. 

 

Ondanks het zorgvuldig opstellen van deze brochures zijn wij niet aansprakelijk voor 



eventuele afwijkingen 

 


