
 
 
 
 

WONEN IN EEN RIANTE WOONBOERDERIJ IN HET MONUMENTENDORP ORVELTE  
 
 

Te huur: De Maalderij, Schoolstraat 6 in Orvelte 
 
 

     
 
 
Stichting Het Drentse Landschap zoekt een huurder voor de in 2006 geheel gerenoveerde 
woonboerderij ‘De Maalderij’, gelegen in het historische hart van het monumentendorp Orvelte.  
De woonboerderij heeft maar liefst 230 m2 gebruiksoppervlak en is bij uitstek geschikt voor 
bewoning door een gezin.  
 
De Maalderij is een pand met historie. In deze boerderij werd vanaf ongeveer 1870 het rogge 
gemalen van de boeren uit het dorp. Dat malen gebeurde met een rosmolen, aangedreven door 
paarden.  
 
Ligging en bereikbaarheid 
De woning ligt in het monumentendorp Orvelte, in het hart van Drenthe. Orvelte staat bekend als het 
gaafst bewaard gebleven esdorp van Drenthe. Het dorp kent vele historische gebouwen, authentieke 
keienwegen, weides en eeuwenoude bomen.  Het dorp trekt jaarlijks ongeveer honderdduizend 
bezoekers, die komen genieten van de schoonheid van het dorp, maar ook van de aanwezige 
ambachten, galeries, winkeltjes en horecagelegenheden.  
 



De woning ligt met de voorzijde dicht op de autoluwe straat. Door de Schoolstraat lopen met name 
in de vakanties veel toeristen. Door de afscheiding met een haag is er toch sprake van voldoende 
privacy in de woning.  
 
De omgeving van het dorp is zeer fraai. De oude historische esdorpenstructuur met de essen, weide- 
en hooilanden, is goed bewaard gebleven. Rond het dorp liggen diverse natuurgebieden met bos, 
heide en stroomdalen.  
 
Het centrum van Westerbork, waar vele voorzieningen aanwezig zijn, ligt op ongeveer vier kilometer 
van Orvelte. Steden als Assen, Hoogeveen en Emmen zijn per auto binnen een half uur te bereiken.  
 
Indeling 
Het huis is zeer ruim. Via de entree aan de zijkant van de boerderij betreedt men de hal van 30 m2. 
Vanuit de hal zijn de woonkamer (47 m2), de slaapkamer met eigen badkamer (samen circa 30 m2), 
de keuken (30 m2), de bijkeuken (15 m2) en het toilet te bereiken.   
 
Via een vaste trap bereikt men de verdieping, waar zich naast een ruime overloop twee slaapkamers 
bevinden (18 resp. 20 m2). Beide slaapkamers beschikken over een ruime inloopkast. Verder is er 
een badkamer van ongeveer 10 m2 en voldoende bergruimte aanwezig op de verdieping.   
 
De woning staat op een ruim perceel van circa 1.250 m2. Aan de voorzijde ligt een kleine voortuin. 
De oprit naast de boerderij leidt naar de achterzijde van het erf. De achtertuin is zeer diep (circa 100 
meter) en ongeveer vijf meter breed. De langgerekte tuin bestaat vooral uit weide, maar kan 
bijvoorbeeld ook gebruikt worden als moestuin.  
 
Aan het einde van de achtertuin, haaks hierop, ligt een weide van circa 400 m2. Het kleinschalig 
houden van landbouwhuisdieren op deze weide behoort tot de mogelijkheden. 
 
Direct achter het huis zijn een stookhok en een houten schuur gelegen. Direct voor de schuur kan 
eventueel een auto worden geparkeerd. Op de oprit zelf mag niet geparkeerd worden. Hierop rust 
een recht van overweg voor het buurperceel. 
    
Huurprijs en beschikbaarheid 
De vraaghuurprijs van De Maalderij bedraagt € 1.200,- per maand.  
De woning is per direct beschikbaar.  
 
Belangstelling? 
Heeft u belangstelling om op deze bijzondere plek te wonen of wilt u meer informatie ontvangen, 
dan kunt u contact opnemen met dhr.  Frank van der Velden. Tel: (0592) 304137 of 
f.vandervelden@drentslandschap.nl. 
 
Belangstellenden dienen zich aan te melden via e-mail. De inschrijving sluit op 1 juli 2018. U wordt 
verzocht uw belangstelling te motiveren.  
 
Aan het einde van de inschrijving wordt een selectie gemaakt van de aanmeldingen en worden 
geschikte kandidaten uitgenodigd voor een kijkmiddag. Uiteindelijk worden er gesprekken gevoerd, 
waarna een definitieve keuze wordt gemaakt.  
 
Stichting Het Drentse Landschap behoudt zich het recht voor de woning te gunnen aan de persoon of 
personen die de stichting het best passend acht voor deze locatie.  



 
Indicatieve schets begane grond (niet op schaal) 



 
Indicatieve schets verdieping (niet op schaal) 
 
 
 



 
Indicatieve situatie perceel 
 

 
Voorzijde en zijgevel woning 
 



 
Ligging van de woning in de straat 
 

 
Zijgevel met entree 
 



 
Achtergevel en stookhok 
 

 
Schuur 
 
 



 
Woonkamer 
 

 
Keuken 
 



 
Slaapkamer beneden 
 

 
Slaapkamer boven 
 
 



 
Zicht vanuit de achtertuin op de achterzijde van de boerderij 
 

 
Uitzicht vanuit de woning aan de voorzijde 
 



  
De diepe achtertuin



 


