
BURGWERD                                 TREKPAD 10 

Karakteristiek twee-onder-één-kapwoonhuis met grote schuur/garage (60 m²/ 
geheel opgetrokken in oude geeltjes) met kapconstructie. Gelegen bij open 
vaarwater en op centrale locatie in dorpskern. Eigen grond 333 m². 

Indeling:     entree, gang voorzien van klassieke vloertegels, ruime  
 kamer met vrij uitzicht en zicht over het water, eetkeuken 

met degelijk keukenblok voorzien van inbouwapparatuur, 
uitpandige bijkeuken met tuindeur naar zijtuin, toilet met 
fonteintje, opstelplaats witgoed en trapopgang, grote geïso-
leerde garage met elektrisch bedienbare garagedeur, kelder, 
grote werkbank, radiator (cv) en vaste trap naar bergzolder, 
achtertuin op het zuidwesten, voortuin voorzien van leilin-
des t.b.v. natuurlijke zonwering en beschutting van de zon 
uit het oosten. 

 

1e Verdieping: ruime overloop/gang naar kantige voorslaapkamer voorzien 
van grote dakkapel,  kantige achterslaapkamer voorzien van 
verhoogd bedstede-bed met sfeervolle wandverlichting en 
berging, 3e (zij)slaapkamer tevens voorzien van berging, 
complete en ruime badkamer voorzien van ligbad, douche-
hoek, wastafel en 2e toilet; eventueel 4e ruime slaapkamer 
te creëren boven geïsoleerde garage. 

 













Object kenmerken 

Object type 
 Type woning  : twee-onder-éénkapwoning en schuur met kapconstructie 
 Bouwjaar   : circa 1900 
 Grond   : eigen grond 
 Ligging   : bij open vaarwater en centraal in dorpskern 

Inhoud en oppervlakte 
 Perceel oppervlakte : 333 m² 
 Inhoud   : 465 m³ 
 Woonoppervlakte : 115 m² 
 Aantal kamers  : 5 
 Aantal slaapkamers : 3 
 Aantal woonlagen : 2 

Technische gegevens  
 Verwarming  : cv-verwarmd via combiketel Nefit (1998) 
 Ventilatie   : natuurlijke ventilatie 
 Dak    : deels pannen, deels bitumineuze dakbedekking 
 Dakgoten   : houten goten met zinken bekleding 
 Muren   : in steen uitgevoerd 
 Vloeren   : begane grond beton, verdieping in hout uitgevoerd 
 Gevelkozijnen  : houten kozijnen en ramen  
 Beglazing  : deels dubbele beglazing 

Tuin: achtertuin op het zuidwesten met o.a. sierbestrating, sfeervolle veranda met 
zitbank met bergruimte, voortuin voorzien van leilindes t.b.v. natuurlijke zonwering, 
zijtuin met grasgazon. 

Bijzonderheden/opmerkingen: 
* mooie centrale ligging bij Bolsward en goede verbindingen met Leeuwarden en     
   A7/Afsluitdijk; 
* grote garage/schuur ( 60 m²) met kelder en bergzolder; 
* op mooie woonlocatie bij open vaarwater gelegen; 
* verrassend veel woon-/werkruimte; 
* rustig wonen met de beschutting van het dorp; 
* goede fiets- en wandelverbindingen in de directe omgeving; 
* prima busverbinding Bolsward - Leeuwarden. 

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Aan onjuist- en/of onvolkomenhe-

den in deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

Agricola makelaardij Bolsward, 4 januari 2019 



Ligging/locatie 

Adres gegevens 
Adres    : Trekpad 10 
Postcode / plaats  : 8742 KP Burgwerd 











Bent u geïnteresseerd? 
 
Mede namens de verkopers danken wij u voor de door u getoonde interesse. 
 
Heeft u vragen, of wilt u het object bezichtigen, neem dan contact met ons op of 
komt u eens binnen in ons kantoor. 
 
Wilt u weten wat uw woning waard is? Wij doen gratis een vrijblijvende  
waardebepaling van uw huidige woning. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Agricola Makelaardij 

 
 
Agricola Makelaardij, sinds 1992 actief en bekend in de regio Bolsward, Sneek-
ZuidwestFriesland, voor al uw woonwensen. 
 
Onze dienstverlening strekt zich uit tot alle onroerend goed zaken van verkoop tot 
aankoop, huur of verhuur, advisering en taxaties. Tevens staat onafhankelijkheid en 
deskundigheid bij ons hoog in het vaandel. Met als uitgangspunten kennis en weder-
zijds vertrouwen. 

Aan onvolkomenheden in deze brochure kunnen geen aanspraken worden ontleend 


