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Prijs op aanvraag 

STRENGENWEG 4, BORGER



OMSCHRIJVING PROJECT

Projectontwikkelaars opgelet!!





In het kader van de Ruimte-voor-Ruimte regeling wordt deze ruime kavel inclusief bestaande woonboerderij 

aan Strengenweg 4, gelegen in het buitengebied van Borger, aangeboden als ontwikkellocatie. Voor het 

onderhavige initiatief (zie brochure) dient in totaal zo'n 3.600 m² aan voormalig bedrijfsgebouwen gesloopt te 

worden. Enkel het bestaande woonhuis met de voormalige rompboerderij zal blijven staan. 





Wat mag u bouwen?


De Ruimte-voor-Ruimte regeling maakt het mogelijk om in ruil voor de sloop van de (agrarische) bebouwing 

drie nieuwe woningen te ontwikkelen! De kavels van deze woningen zijn nog vrij in te delen en 

stedenbouwkundig in te passen. Hiertoe is reeds vooroverleg met de gemeente Borger-Odoorn geweest, zie 

bijgaande uitwerking in de brochure.





Over Borger:


Borger is een dorp in de provincie Drenthe in de gemeente Borger-Odoorn. Het dorp biedt vele voorzieningen, 

denk hierbij aan een diverse aanbod van winkels, sportvoorzieningen, kinderdagverblijven, diverse scholen en 

medische voorzieningen. Door de fraaie ligging midden op de Hondsrug bent u zo in het kenmerkende Drentse 

Zandgebied met onder andere bossen en heidevelden. 





Voor nog meer voorzieningen zijn Emmen, Assen en Groningen snel en makkelijk bereikbaar. Op ca. 30 

minuten afstand kunt u deze steden met de auto bereiken, maar ook door middel van een goede 

busverbinding bent u vlot in deze steden.





Extra informatie:


• Kadastrale grootte 14.430 m² (Borger L 4177)


• Asbest aanwezig


• Sloopkosten circa €50.000 (incl. asbest)


• Reeds één stal gesloopt


• Op het perceel wordt momenteel een stal/berging verhuurd


• Er is vooroverleg geweest over de Ruimte-voor-Ruimte regeling. De gemeente Borger-Odoorn staat in 

beginsel welwillend tegenover de ontwikkeling van drie nieuwbouw woningen die passen binnen de normen.


• Er dient nog een aanvraag Omgevingsvergunning te worden ingediend voor het verkrijgen van een formeel 

besluit van burgemeester en wethouders.





Inlichtingen: Harry Nijborg 06-20441260

Strengenweg 4, Borger



Perceeloppervlakte : 14430 m²

Bouwjaar : 1958
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LUCHTFOTO

Strengenweg 4, Borger



SLOOP VIERKANTE METERS
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BESTAAND ERF

Strengenweg 4, Borger



NIEUW ERF (VOORBEELD)
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!
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