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BUREN LONGERHOUW








WOONT U 

BINNENKORT 

OP NUMMER



Soort woonboerderij
Type vrijstaande woning
Ligging aan water, vrij uitzicht, 

beschutte ligging, open 
ligging, aan vaarwater, 
landelijk gelegen

Bouwjaar 2003
Garage capaciteit voor 2 auto's
Berging inpandig
Permanente bewoning ja
Woonoppervlakte 600 m²
Perceeloppervlakte 3205 m²
Volume 2550 m³
Aantal kamers 9
Aantal slaapkamers 6

Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

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

Verwarming c.v.-ketel
Warm water c.v.-ketel
Type ketel
Eigendomsoort
Isolatie dakisolatie, muurisolatie, 

dubbel glas
Energielabel D



INDRUK

Verrassend veel mogelijkheden in 
deze woon/werkboerderij, bijna alles 
kan hier, voorbeelden zijn: praktijk 
aan huis, bed & breakfast, 
kunstgalerie, kleinschalig kamperen, 
kanoverhuur, toneel of muzikale 
activiteiten enzovoort. Hier is eigenlijk 
geen nee te koop. 




In totaal is er een woonoppervlakte 
van maar liefst 600 m², het geheel 
bestaat uit een woongedeelte en 
een vrij te besteden ruimte. Een 
ander uniek aspect is de ligging, op 
een paar minuten bent u op de 
snelweg richting de Afsluitdijk (ruim 
een uur rijden naar Amsterdam) en 3 
km vanaf Bolsward, een van de 
Friese steden.




De tuin is in een woord prachtig, de 
geweldige vergezichten, de luchten 
die ieder uur weer veranderen, de 
natuurlijke vijver, de aanlegsteiger en 
insteekhaven en verschillende 
zonneterrassen zodat u altijd in de 
zon kunt vertoeven. 









Indeling: 




Begane grond:

- entree;

- zeer royale ontvangstruimte (waar u

  veel kunst kwijt kunt);

- master-bedroom met haardpartij,

  walk-inn kast voor de kleren en een

  schuifpui naar de tuin;

- hal met toilet;

- badkamer met ligbad, douche en

  wastafelmeubel;

- tuingerichte woonkamer met open

  haard, dubbele schuifpui naar

  overkapt zonneterras;

- woonkeuken met

  inbouwapparatuur;

- 2e keukenruimte met prachtig

  landelijk uitzicht;




INDRUK



- tweede hal/ingang met invalide

   toilet;

- groeps/activiteiten ruimte (met

   eigen ingang);

- trap naar podiumplekken en

  loungeplekken;

- werkkamer met schuifpui;

- gastenverblijf/slaapkamer met 
open

  haard;

- klus-/hobbyruimte;

- berging/schuur;

- dubbele garage met elektrische

  deur.




Eerste verdieping:

- Overloop:

- 3 ruime slaapkamers;

- toilet;

- tweede badkamer met ligbad,

  douche en wastafel. 




Bijzonderheden:

- in 2003 volledig gerenoveerd en

  verbouwd;

- landelijk gelegen maar toch in een

  pittoresk dorp;

- energie-neutraal middels

  zonnepanelen;

- veel mogelijkheden met wonen en

  werken;

- aanaarding in overleg.



























PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



AANTEKENINGEN
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