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Heerenweg 50, Barsingerhorn

EXCLUSIEF OBJECT * PRACHTIGE LIGGING * WERKEN & WONEN COMBINEREN

Altijd al willen wonen in een fraai en karakteristiek pand? Dat kan nu! Op een prachtige locatie in het dorp

Barsingerhorn staat deze indrukwekkende vrijstaande voormalige burgemeesterswoning, volledig

gerenoveerd, met een prachtig weidelandschap als achtertuin. Het geheel is door de huidige bewoners

smaakvol verbouwd. Vele authentieke details zijn zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde behouden. Bij

binnenkomst komt u in een fraaie royale entree waarna u de sfeervolle living betreedt. De eerste verdieping

telt maar liefst 4 ruime slaapkamers, waarvan de slaapkamer aan de achterzijde toegang biedt tot het

dakterras. Fantastisch wonen, dit moet u gezien hebben, echt een huis met een uitstraling om verliefd op te

worden.

De aanzienlijke woonoppervlakte op de begane grond van deze woning is zeer geschikt voor een gezin. De

gehele woning is licht en ruim en heeft door de vele de raampartijen een mooi uitzicht rondom. Vanuit de

serre, de keuken, het zonneterras en de tuin geniet u van een geheel vrij en weids uitzicht over een open en

landelijk gebied.

Het geheel staat op een perceel grond van 512 m2, waarbij de achtertuin gelegen is op het zonnige zuiden.

Deze achtertuin is bereikbaar via een pad naast de woning alsmede via de voormalig garage. De tuin is

werkelijk prachtig aangelegd, heeft meerdere terrassen, een vijverpartij, een stukje gazon en veel blijvend

groen en biedt veel privacy. Hier vindt u de ruimte en rust van het “platteland” en ook alle voorzieningen op

korte afstand.

De oprit voor de garage biedt goede parkeergelegenheid voor meerdere auto’s. Kortom, laat u verrassen door

deze woning en maak een afspraak!

Indeling begane grond:

Aan de voorzijde van de woning heeft u via het voorportaal toegang tot een statige entree met een prachtige

trapopgang naar de eerste verdieping. Vanuit de entree heeft u vervolgens toegang tot de provisiekelder, de

toiletruimte, de keuken en de riante living. De sfeervolle living is ruimtelijk maar ook heel intiem met een

totale oppervlakte van circa 47 m2, verdeeld over woonkamer, eetkamer en serre. Deze living heeft een

landelijk en sfeervol karakter door de hoge plafonds, hoge ramen en de kamer-en-suite deuren.

Het geheel wordt door een sfeervolle haard compleet gemaakt. Middels kamer-en-suite deuren is de serre te

bereiken Aan de achterzijde van de living staat de eetkamertafel. Vanaf hier heeft u zicht op de tuin en loopt u

middels kamer-en-suite deuren de opnieuw opgetrokken serre en het terras op.

De keuken is bereikbaar vanuit de hal en is aan de achterzijde van het woonhuis gelegen. De keuken is

compact en ook vanuit deze ruimte heeft u een prachtig uitzicht over de tuin en het daarachter gelegen

landelijk gebied. Het keukenblok is geplaatst in 2013 en uitgevoerd met een modern keukenblok voorzien van

de benodigde inbouwapparatuur. De keuken heeft een gietvloer met vloerverwarming.

Grenzend aan de keuken bevindt zich aan de zijkant van het woonhuis de voormalig garage. Deze ruimte is

thans in gebruik als berging/bijkeuken met hier de aansluiting voor de wasmachine en de droger en de

opstelling voor de c.v.-installatie.

Aansluitend aan de garage bevindt zich het atelier c.q. de werkruimte. Een prachtige ruimte om rustig te

werken met ook hier een weids uitzicht. Deze ruimte is afgewerkt met een natuurstenen vloer welke is

uitgevoerd met vloerverwarming.

Door de vele raampartijen is het een licht geheel en de houtkachel zorgt voor extra sfeer. Ook vanuit deze

ruimte is de tuin toegankelijk.



Indeling eerste verdieping:

Vanuit de overloop heeft u toegang tot 4 slaapkamers en de nieuw gerealiseerde badkamer. Elke slaapkamer

is een licht geheel en netjes afgewerkt.

De slaapkamer aan de achterzijde heeft een vaste kastenwand. Vanuit deze kamer kunt u het dakterras

betreden.

De luxe badkamer is strak afgewerkt met stukwerk en de natte gedeeltes zijn betegeld. De badkamer is

uitgevoerd met ligbad, inloopdouche, 2e toilet en wastafelmeubel. De badkamer wordt verwarmd door middel

van een designradiator en elektrische vloerverwarming.

Indeling zoldervliering:

Vanaf de overloop is de zoldervliering bereikbaar met een losse steektrap.

Bijzonderheden:

Bouwjaar voorhuis omstreeks 1905

Inhoud circa 740 m3.

Woonoppervlakte circa 156 m2.

Verwarming en warmwater middels c.v. merk Intergas Kompakt HRE uit 2010 In 2000 is de aanbouw van het

atelier gerealiseerd

In 1992 is de serre opnieuw opgetrokken

In 2013 is de keuken vernieuwd

Tussen 2015 en 2017 is alles buitenom geschilderd

Het dak is in zijn geheel vernieuwd. Het dak is geıs̈oleerd en afgewerkt met nieuwe “oude” dakpannen

De kap van de woning is geıs̈oleerd en is er overal dubbel glas geplaatst

De woning is een gezichtsbepalend pand in een beschermd dorpsgezicht, wat betekend dat de buitenzijde

beschermd is.

Wonen met vrij uitzicht over de landerijen maar tevens op korte afstand van Schagen Houten grenen vloer in

hal, woonkamer en serre.

Gietvloer in de keuken voorzien van vloerverwarming.

Het woonhuis verkeerd in zeer goede staat en biedt de mogelijkheid om ruimtelijk te wonen al dan niet in

combinatie met werk aan huis.

De gemaakte video in combinatie met de foto’s en de plattegronden zullen u een eerste indruk kunnen

bieden, echter deze woning moet u beslist zelf komen ervaren! Op Heerenweg50.nl vindt u uitgebreide

informatie.

Bel voor een afspraak en bekijk en ervaar deze woning zelf eens van binnen!



Kenmerken

Vraagprijs € 475.000 k.k.

Bouw

Soort woonhuis Herenhuis, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1905

Specifiek Beschermd stads- of dorpsgezicht

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten Gebruiksoppervlakten

Woonoppervlakte 156 m²

Overige inpandige ruimte 24 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m²

Perceeloppervlakte 512 m²

Inhoud 740 m³

Indeling

Aantal kamers 5 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen Ligbad, douche en toilet

Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering

Voorzieningen Rookkanaal

Energie

Energielabel Voorlopig energielabel G

Isolatie Dakisolatie en dubbel glas

Verwarming
Cv-ketel, open haard en gedeeltelijke
vloerverwarming

Warm water Cv-ketel

Cv-ketel
Gas gestookt combiketel uit 2010,
eigendom

Kadastrale gegevens

Oppervlakte 512 m²

Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte



Ligging
Aan water, vrij uitzicht en landelijk
gelegen

Tuin
Achtertuin, voortuin, zijtuin en
zonneterras

Achtertuin 312 m² (26m diep en 12m breed)

Ligging tuin
Gelegen op het zuiden bereikbaar via
achterom

Balkon/dakterras Dakterras aanwezig

Garage

Soort garage
Aangebouwde stenen garage en
parkeerplaats

Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Elektra en stromend water

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond







Plattegrond 3D





Kadastrale kaart



Meetrapport





















Lijst van zaken







Vragenlijst






























