
De kelder heeft als huidige bestemming:  
BEDRIJF-NUTSBEDRIJF

Het gebouw heeft verschillende mogelijkheden qua indeling gezien de 
grote vloeroppervlakte. 

Uit inventariserende gesprekken met de gemeente Weststelingwerf 
is gebleken dat het wijzigen van de bestemming in een woonfunctie 
niet mogelijk is. De gemeente heeft het beleid dat er geen woningen 
worden toegevoegd in het buitengebied. 

Een alternatieve functie die dienstbaar kan zijn aan nabije 
maatschappelijke en particuliere initiatieven en functies is wel 
denkbaar. Wij denken hierbij graag met u mee.

Met het definitief herbestemmen van de huidige bestemming 
krijgt u te maken met specifieke regelgeving. Wij verwijzen 
u graag door naar onze partners die u aanvullend advies 
verschaffen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige fysieke en 
juridische staat, vrij van huur en/of gebruik.

VERKOOPPROCES
De aanvaarding van de opstal en het perceel zal in over-
leg zijn. Verkoper behoudt zich het recht van gunning 
voor bij de verkoop. Bezichtigingen zijn mogelijk na 
overleg via Cushman & Wakefield.

Het staat verkoper en haar adviseur -ook tijdens het 
verkoopproces- vrij om de wijze van bieden en/of 
onderhandelen te wijzigen. Geen enkele bieder of 
gegadigde kan enig recht ontlenen aan de gehan-
teerde of het te hanteren verkoopproces. 

BESTEMMING & GEBRUIK

Reinwaterkelder  
Munnekeburen 
Grindweg 128a
8484 JG Munnekeburen
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De reinwaterkelder ligt in de plaats Munnekeburen, ten zuidwesten van Wolvega 
en grenzend aan natuurgebied de Rottige Meente. Dit natuurgebied grenst aan 

de Weerribben en ligt op loopafstand van de kelder. In het gebied bevindt zich een 
gerestaureerde molen aan het water. De authentieke plaatsen Ossenzijl, Blokzijl en 

Kalenberg zijn prima per fiets te bereiken en met de auto liggen de A6, het Tjeukemeer 
en het watersportdorp Lemmer op korte afstand.

De reinwaterkelder ligt net buiten het gemoedelijke dorp Munnekeburen 
temidden van de landerijen. De kelder is omstreeks 1965 gebouwd. De 
kelder diende als opslag voor reinwater om tijdens piekmomenten de 
verhoogde afname te kunnen opvangen.

Nu het object niet meer in gebruik is ten behoeve van het waterwin- 
en opslagproces wil Vitens de kelder afstoten zodat een nieuw leven 
gegeven kan worden.

VLOEROPPERVLAKTE
Bouwtechnische tekeningen zijn toegevoegd in de dataroom.

Afm. Kelder (binnenwerks): 

(13 x 13 =) 169 m2 minus (3,8 x 7.10) = 27 m2 = 142 m2

Vrije hoogte kelder: 2,76 m1

Inhoud kelder: 392 m3

Afm. Kelder (binnenwerks):

(3,8 x 7.10 =) 27 m2 

Vrije hoogte kelder: 6,40 m1

Inhoud kelder: 273 m3

Pompgebouw (binnenwerks):

(2,95 x 6,20 =) 18 m2

Hoogte (vanaf keldervloer tot binnenzijde 

dak pompgebouw): 6,40 m1

Inhoud kelder en pompgebouw: 115 m3

Totale inhoud opslagkelders: 665 m3

Totale inhoud gebouw: 780 m3 (binnenwerks)

KADASTRALE GEGEVENS

Gemeente Oudetrijne

Sectie   K

Nummer    165

Oppervlakte   23 are en 85 ca


