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KAMPERFOELIE HEERENVEEN








WOONT U 

BINNENKORT 

OP NUMMER



Soort  villa
Type vrijstaande woning
Ligging aan water, aan park, aan 

rustige weg, vrij uitzicht, 
beschutte ligging

Bouwjaar 1998
Garage inpandig
Berging
Permanente bewoning ja
Huidig gebruik
Woonoppervlakte 240 m²
Perceeloppervlakte 842 m²
Volume 1000 m³
Aantal kamers 6
Aantal slaapkamers 3

Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Tuin diepte/lengte tuin rondom
Tuin breedte
Achtertuin
Ligging
Kwaliteit verzorgd
Achterom ja

Verwarming c.v.-ketel
Warm water c.v.-ketel
Type ketel Remeha
Eigendomsoort eigendom
Isolatie volledig geisoleerd



INDRUK

Op één van de mooiste plekjes van 
de wijk "Golfresort" Heidemeer 
gelegen vrijstaande ruime villa (1000 
m³) met inpandige garage/
hobbyruimte, carport en fraai 
aangelegde tuin op een ruime kavel 
van 842 m² met fraai uitzicht over het 
water en de golfbaan. Deze villa 
behoort tot de grootste woningen in 
de buurt (lodgelarge met serre). De 
woning heeft een bijzonder fraaie 
ligging aan het einde van de 
Kamperfoelie (schiereiland). Hier 
heeft u alles. Privacy, rust, (zwem en 
vis) water, geen autoverkeer en een 
fraai aangelegde tuin met diverse 
zonneterrassen en 2 terrassen aan 
het water. 




Het Heidemeer staat, door zijn ligging 
aan de 9 holes golfbaan en het vele 
water in de woonwijk, bekend als 
een van de mooiste woonwijken van 
Nederland. Vanuit huis ziet u de 
recreatieplas "Heidemeer” en heeft u 
uitzicht op de 6e hole.

Voor schaatsliefhebbers ligt Thialf op 
nog geen 1000 m van de woning. 
Afstand tot het (winkel)centrum en 
scholen is nog geen 3 km. 
Heerenveen is daarnaast gunstig 
gelegen t.o.v. de Randstad en 
Midden Nederland. In iets meer dan 
een uur zijn beide regio's te bereiken. 
Hiermee is Heerenveen een prima 
uitvalsbasis richting deze regio's.




Indeling:




Begane grond:

- royale entree met vide;

- hal met marmeren vloer, toilet plus

  fontein, meterkast en trap naar de

  eerste verdieping;

- ruime woonkamer met massief

  eiken houten vloer in Hongaarse

  punt, hout gestookte openhaard en

  een schuifpui naar de achtertuin;

- voorkamer/kantoor met tevens een 



INDRUK

massief eiken houten vloer in 
Hongaarse punt;

- woonkeuken met 
inbouwapparatuur en openslaande 
deuren naar het terras;

- bijkeuken met tweede keukenblok 
van hoogwaardig niveau (met 
tweede vaatwasser en een 
Quooker), extra douche,  
wasmachine aansluitingen, cv-ketel 
Remeha Calenta;

- inpandige geïsoleerde garage met 
betonnen vloer en verwarming;

- carport. 




Eerste verdieping:

- 3 ruime slaapkamers;

- mogelijkheid voor 4e slaapkamer op 
vide;

- badkamer met toilet, whirlpool, 
stoomcabine, dubbele wastafel, 
vloerverwarming en verwarmde 
spiegels;

- tweede badkamer 
(gastenbadkamer) met bad, 
douche, toilet, wastafel en 
vloerverwarming. 

- hele verdieping uitgevoerd in 
massief houten vloer. 




Bijzonderheden: 

- shutters en meerdere elektrische 
zonneschermen;

- mogelijkheid voor 4e slaapkamer;

- cv ketel is van 2014;

- buitenschilderwerk in 2017;

- aanvaarding in overleg.

























PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



Nieuwstraat 2  

8441 GD Heerenveen




0513 - 23 21 80   

heerenveen@makelaardijfriesland.nl

www.makelaardijfriesland.nl


