
Voor de waarde van een
woning zijn drie dingen be-
langrijk: de locatie, de locatie 
en het onderhoud. Het huis dat 
Joost Keurentjes aan de 
noordkant van Onderdendam 
te koop heeft, gooit hoge ogen 
op al deze onderdelen. ‘Op dit 
plekje ervaar je de ultieme 
vrijheid,’ zegt de NVM-make-
laar. ‘Je kunt er direct ook on-
beperkt van genieten, want 
het huis is van kelder tot nok 
opgeknapt.’

De makelaars van de NVM

Joost Keurentjes: ‘Ultieme vrijheid.’ 
(fotografie: John Welling)

Te koop Warffumerweg 16, Onderdendam
NVM-makelaar Joost Keurentjes

Meer foto’s van 
dit huis bekijken? 
Scan de QR-code 
met je smartphone. 
De benodigde app 
downloaden kan op 
beetagg.com.

>  Vind uw NVM-aankoopmakelaar 
op www.nvmgroningen.nl en 
www.nvmdrenthe.nl

Bron: funda

Gerestaureerde kamer met schouw en bedstee.

Reageren? nvmwonenpagina@inn.nl  Tekst: Kemps Communicatie

“Dingen niet mooier maken dan 
ze zijn”

NVM-makelaar
Joost Keurentjes
NVM-makelaardij
Warffumerweg 16
Onderdendam
0595 – 44 70 44
info@bruintjesenkeurentjes.nl
www.bruintjesenkeurentjes.nl

Te koop
Warffumerweg 16
Onderdendam
Type
eengezinswoning, vrijstaande 
woning
Aantal kamers
8 (3 slaapkamers)
Woonoppervlakte
269 m2

Perceeloppervlakte
2.589 m2

Vraagprijs
€ 375.000 kosten koper

Vrije ligging. Die omschrijving is hier 
zeker van toepassing. Het monumen-
tale woonhuis met atelier ligt net bui-
ten de historische kern van het vaart-
dorp Onderdendam. Het perceel waar 
het huis op staat, wordt in oostelijke 
richting begrensd door eindeloze lan-
derijen. Aan de westkant is het van 
de openbare weg gescheiden door het 
meanderende Warffumermaar. 

Toegang tot het terrein van ruim 
2.500 vierkante meter heeft men al-
leen via de hoge vaste voetbrug. ‘Dat 
is juist de charme van deze woning 
op dit adembenemende plekje,’ vindt 
Joost Keurentjes, ‘je komt er alleen 
via een typisch Gronings hoogholtje.’ 
Het zogenoemde Menkeweersterhol-
tje maakte ooit deel uit van het ker-
kepad langs het vroegere wierdedorp 
Menkeweer. 

Pas wanneer je halverwege de voet-
brug bent, ontdek je wat er achter het 
pittoreske voorhuis schuilgaat: een 
tussenbebouwing (met slaap- en keu-
kenvertrekken) en een voormalige 
werkplaats. Volgens de makelaar is 
het voorhuis het oudst. Het dateert 
waarschijnlijk uit de periode 1832-
1850. 

De huidige eigenaar heeft het 
monumentale complex ingrijpend 
verbouwd. ‘Toen hij het twee jaar 
geleden kocht, was het niet meer 
dan een bouwval,’ weet Joost 
Keurentjes. Sindsdien is er veel ge-
beurd. In het voorhuis en het tussen-
gedeelte zijn kamers met schouw en 
bedstee in oude glorie hersteld. 

De werkplaats is omgetoverd tot een 
licht atelier, met nieuwe zesruitsven-
sters. De vroegere schuurdeur aan de 
zuidzijde heeft plaats gemaakt voor 
een houten pui met glasdeuren. Ook 
de zolderverdiepingen zijn gemoder-
niseerd en voorzien van nieuwe dak-
ramen.

Sluitstuk van de renovatie zijn de 
keuken en de badkamer. Het zijn de 
enige ruimtes die nog niet gereed 
zijn voor gebruik. Wel zijn ze volle-
dig gestript en voorzien van een be-
tonnen vloer. ‘Als koper kun je er-
voor kiezen ze zelf naar eigen smaak 
af te werken,’ vertelt Joost Keu-
rentjes. ‘Over een korting op de 
koopsom valt dan te praten.’ 

Contact met het water heb je van-
uit de mooi aangelegde tuinpartijen. 
In de tuin op de zuidzijde staat di-
rect aan het water van het Warffu-
mermaar een klassiek theehuisje. 
‘Kijk’, wijst de makelaar, ‘daar aan 
de overkant ligt het jachthaventje 
van Onderdendam.’ Een vrijstaand 
schildersatelier met noorderlicht be-
vindt zich aan de andere zijde van de 
woning. 

De nostalgische sfeer die het huis 
oproept, laat onverlet dat het volle-
dig aan de eisen van deze tijd vol-
doet. Dubbel glas en geïsoleerde 
wanden en dakconstructie. Aan de 
overzijde van de brug bevindt zich 
een ruime parkeergelegenheid met 
berging. ‘Nostalgie en eigentijds ge-
mak gaan hier hand in hand,’ aldus 
Joost Keurentjes. Veel ruimte buiten en binnen.

Over de brug komen
in Onderdendam
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