
M JM 
M AK E L AA R DIJ  J AC O B M U LL E R  

Telefoon: +31 (0)593 56 20 45 

Mobiel : +31 (0)6 5333 95 76 

Hoofdstraat 2 

9431 AD  Westerbork 

Fax: +31(0)593 56 20 87 

E-mail: info@mjm.nl 

           KvK  Meppel   04079770 
                   RMT 06.20.603.5.1230 
            ABN-AMRO NL 95 ABNA 040 02 85 452 
                  Website www.mjm.nl 

 

. 

 

 

 

TE KOOP 

Mej. A. Talmaweg 16, 9439 TJ  Witteveen 

 
 

Vraagprijs ú 650.000,- kosten koper 

 

Deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de geboden informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend 



Beschrijving: 
Klassieke schoonheid in ongemoeide staat. 
 

Een heel enkele keer kom je ze nog tegen. Pareltjes van klassieke bouwkunst, in ongekende 
degelijkheid uitgevoerd, maar zonder dat dat op enig niveau afbreuk doet aan de schone 
bouwkunst.   
 

Verscholen in de bossen rond Witteveen, heeft de KNMI in 1938 besloten tot het realiseren van 
een meetstation en een bijbehorende ambtswoning. De percelen zijn ondertussen gesplitst, en 
beide objecten hebben nu een normale woonfunctie. 
 

De hierbij aangeboden voormalige ambtswoning  heeft de tand des tijds schijnbaar moeiteloos 
overleefd en verkeerd in nagenoeg authentieke staat. Hoewel het destijds als uiterst comfortabel 
woonhuis gebouwd is, zijn alle moderne energetische maatregelen, op een CV installatie na,  tot 
op heden niet aan het bouwwerk besteed gebleken. Dit is typisch zoôn huis waar de bewoner zich 
voegt naar de eigenschappen van de woning en daar een ongelofelijk karaktervol huis voor 
terugkrijgt. 
 

Het huis is perfect gepositioneerd op het ruime kavel van 2047m², waarbij zonder de statuur van 
de woning aan te tasten, diverse bijgebouwen zijn verrezen, om hetzij te voorzien in werk of 
hobbyruimte, hetzij in brandhoutopslag, hetzij als tuiniersruimte, of als grote tuinkamer als 
verblijfsruimte.  Al deze aanvullingen maken het geheel tot uiterst compleet aanbod. 
 

De tuin is zeer verzorgd en heeft een klassieke opzet. De vijver aan de tuinkamer past qua 
maatvoering en aankleding perfect op de plaats die die heeft gekregen. De begroeiing rond het 
huis is idyllisch, en straalt bekendheid en vertrouwen uit over hetgeen zich hier afgelopen 80 jaar 
heeft afgespeeld. Alles klopt gewoon. 
 

Het pad langs het huis, dat redelijk verscholen ligt, geeft toegang tot het achtererf, maar als het 
pad vervolg wordt, treft men een prachtige zwemvijver aan, die dankzij de gelimiteerde 
bekendheid, praktisch als privé vijver dienst doet. 
 

Indeling: 
Begane grond: Entree in centrale hal met trapopgang, keldertoegang, toilet (authentiek), keuken 
met achterdeur, eetkamer met porseleinkast, woonkamer met open haard, tuindeuren en 
buitendeur, tweede woonkamer met houtkachel. Alle woonvertrekken zijn voorzien van een 
prachtig klassiek visgraatparket.  De aanbouw bevat de bijkeuken (voormalige garage) met alle 
noodzakelijke aansluitingen en bergruimten, wijnkasten en (voormalige) stookruimten, allen van 
binnenuit bereikbaar. 
 

Buitenom is nog een inpandige berging bereikbaar die tevens toegang geeft tot de bergzolder 
boven de aanbouw. 
Terug in het woonhuis bereiken we via de fraaie trap de overloop van de bovenverdieping. Deze 
galerij  verleent toegang tot het toilet, de badkamer met douche en wastafel, de majestueuze 
slaapkamer met balkon en inbouwkasten, de tweede slaapkamer, ook met inbouwkasten en ten 
slotte de derde slaapkamer, die als logeerkamer dienst doet. De zolder, bereikbaar door een 
steektrap op de overloop, is enorm, en herbergt ook de CV installatie. 
 

De later onder architectuur gebouwde tuinkamer tegenover het huis is een absoluut statement van 
goede smaak. Het vele glas levert de bewoner de realisatie van de kwalitatief hoogwaardige 
omgeving waar men midden in zit, en zal de gelegenheid te baat nemen de verschillende 
voorbijtrekkende seizoenen met andere ogen te beschouwen. 
De overige bijgebouwen zijn van het type vorm volgt functie, maar wel op smaakvolle wijze. Zo is 
er een houtopslag, een tuiniersruimte, en is er een groot bijgebouw dat in het verleden dienst deed 
als kantoor (voor het KNMI) en nu tot een waar paradijs is geworden voor de verstokte knutselaar 
of doe het zelver.  



Kenmerken: 

Overdracht  

Vraagprijs ú 650.000 k.k.  

Status Beschikbaar  

Aanvaarding In overleg  

Eigendomssituatie Volle eigendom  

Bouw  

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning  

Bouwvorm Bestaande bouw  

Bouwjaar 1938  

Soort dak Zadeldak bedekt met dakpannen  

Gebruiksoppervlakten   

Wonen (= woonoppervlakte)  160 m²  

Overige inpandige ruimte 89 m²  

Gebouwgebonden 
buitenruimte 

7 m²  

Externe bergruimte 152 m²  

Perceeloppervlakte 2.047 m²  

Inhoud 935 m³  

Indeling  

Aantal kamers 7 kamers (3 slaapkamers)  

Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten  

Badkamervoorzieningen Douche  

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder  

Voorzieningen TV kabel, buitenzonwering en rookkanaal  

Energie  

Voorlopig energielabel G  

Isolatie Geen isolatie  

Verwarming C.V.-ketel  

Warm water C.V.-ketel  

C.V.-ketel Nefit (gas gestookt combiketel uit 2009, Eigendom)  

Buitenruimte  

Ligging 
Aan bosrand, aan rustige weg, beschutte ligging, in bosrijke 
omgeving en landelijk gelegen  

Tuin Tuin rondom  

Bergruimte  

Schuur/berging Vrijstaande houten berging  

Voorzieningen Elektra en stromend water  

Garage  

Soort garage Garage mogelijk, carport en parkeerplaats  



 

  



 

  



  



  







  


