
WONEN
Harinxma Villa Franeker

Luxe hoogwaardige villa Van Harinxmaweg 7 
Franeker

Uniek wonen in Friese 
Waterstad 

Verkoop                       Aankop                      Taxatie                   Advies



Welkom bij


 bosma de witte

AANDACHT VOOR ZAKELIJKE ÉN 

PERSOONLIJKE ASPECTEN

Vanaf het moment dat u ons belt of bezoekt tot het
‘moment-surpreme’ dat u uw sleutel ontvangt zijn wij
goede kennissen geworden. Bemiddeling zien wij niet
louter als verkopen maar als een zeer persoonlijk proces
van oriëntatie, inleving, vertrouwen, meedenken en
meeleven. Samen op zoek, gestuurd door onze
marktkennis en middelen, waarbij integriteit ons
sleutelwoord vormt tot uw sleutel.

Bent u er klaar voor om op zoek te gaan naar uw nieuwe thuis? 



Lees dan snel verder en plan een bezichtiging in!

UW MAKELAAR VOOR DEZE WONING
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Jan de Witte
Registermakelaar en - taxateur o.g.

06 - 547 30217
058-216 05 00


info@bosmadewitte.nl
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Bouwjaar



2022
Perceeloppervlakte



922 m²
Woonoppervlakte



270 m²
Aantal slaapkamers



4
Tuinligging



Tuin rondom
Energielabel



A +++
Vraagprijs



€ 980.000 v.o.n.

BINNENKIJKEN
Kijk snel verder voor een 


volledige impressie van de woning.

WIL JE

JOUW HUIS

ook zo presenteren?



Dus dit is jouw

DROOM WONING?

Harinxma Villa - Franeker

Uniek wonen tegenover het Van hoogwaardige villa's. Het huidige industriële 

Harinxmakanaal en grenzend aan het gezellige karakter wordt hiermee getransformeerd van 

stadcentrum. 
 eenvoudig en functioneel naar aantrekkelijk 

woongebied met groen en zicht op het water. 

(Bron: Visie Franeker Zevenhuizen, gemeente 

WaadhoeWaadhoe






Start verkoop - 4e kwartaal 2022





Aan het Van Harinxmakanaal wordt binnenkort 

een fraaie luxe villa gerealiseerd op een ruim Planning:


perceel van 922 m2. Het voormalige bedrijfspand 

wordt hoogwaardig getransformeerd in een uniek 

en volledig duurzame woning. De villa krijgt een 

robuuste stoere uitstraling, passend bij de 

geschiedenis van de locatie. 





De vrijstaande villa ligt op een heerlijke plek, 

tegen over het Van Harinxmakanaal en net 

buiten de historische grachtengordel van 

Franeker. Het stadscentrum is dan ook op 

loopafstand gelegen. 






De Harinxma Villa


Er is gekozen voor hoogwaardige materialen en 

voorzieningen, die de woning een stoere luxe 

uitstraling geven. De Villa wordt 

levensloopbestendig en energiezuinig gebouwd, 

heeft een aangebouwde garage met 

overkapping/carport, riant dakterras op de 1e 

verdieping en 4 ruime slaapkamers. Tevens is er 

ruimte voor bedrijf of kantoor aan huis.





Nieuwe ontwikkelingen op Zevenhuizen


De gemeente ondersteunt de transformatie van 

het schiereiland bij de Van Harinxmaweg en 

Zevenhuizen, waarbij nieuwe woonfuncties zijn 

toegestaan. Het beoogde beeld is een 

woongebied van grote, groene kavels met 




Interesse in de Harinxma Villa? Aanmelden voor 

de start van de verkoop kan via onderstaand 

contactformulier of via Funda. Wij houden u op 

de hoogte als er meer informatie beschikbaar 

komt. 





De transformatie volgend jaar beginnen en 

daadwerkelijke oplevering wordt nader met u 

afgestemd.





Afmetingen en impressies:


Aan alle genoemde afmetingen van de woning, 

plattegronden en tevens de artist impressies 

kunnen geen rechten aan worden ontleend.

4 |    bosmadewitte.nl

OP DE KAART
Van Harinxmaweg 7
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U kunt bij ons NVM-makelaars-

kantoor terecht voor aankoop, 
verkoop, taxaties en advisering. 

Onze makelaars zijn professioneel, 
klantvriendelijk en nemen nog écht 

de tijd voor u.




Het hechte team van Bosma de Witte 
staat u graag bij met het aankopen 

of verkopen van uw woning in 
Leeuwarden, maar ook in het buiten-

gebied tot ver buiten Leeuwarden. 

Van een appartement midden in de

stad tot een rustieke woonboerderij

in het groen: Bosma de Witte is dé 
makelaar die u zoekt.




Heeft u een vraag omtrent onze 
diensten of ons aanbod? 



 Neem dan contact met ons op.

058-2160500


info@bosmadewitte.nl



Exterieur


Het voormalige bedrijfspand 
wordt hoogwaardig 

getransformeerd in een uniek 
en volledig duurzame woning. 

De villa krijgt een robuuste 
stoere uitstraling, passend bij 
de geschiedenis van de locatie.  
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Hoogwaardig materiaal gebruik



Interieur

De Villa wordt 
levensloopbestendig en 

energiezuinig gebouwd, heeft 
een aangebouwde garage met 

overkapping/carport, riant 
dakterras op de 1e verdieping 

en 4 ruime slaapkamers. 
Tevens is er ruimte voor bedrijf 

of kantoor aan huis. 
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Levensloopbestendige Villa



BOUW-

TEKENING
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BOUW-

TEKENING
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SITUATIE SCHETS
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SITUATIE SCHETS

Visie/toekomst
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KADASTRALE

KAART
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Technische 
omschrijving
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Technische 
omschrijving
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Technische 
omschrijving
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WONEN IN FRANEKER
Van Harinxmaweg 7
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Beide voeten in de Friese klei en tegelijk verbonden met de

grootsheid van ons zonnestelsel, zoals Eise Eisinga tastbaar

maakte met zijn wereldberoemde Planetarium. 





Als Ster van de Friese Elf Steden beschikt de voormalige

universiteitsstad Franeker over alles wat een mens nodig heeft

voor ontspanning, bezinning en inspiratie: gastvrijheid, karakter,

ruimte en een dagelijkse portie klein geluk. 





Hoe je dat kunt vinden? Franeker is een stad vol verhalen en die

gaan leven als je goed kijkt, luistert, proeft en open staat voor

ontmoeting…

Het is de combinatie van historisch erfgoed, 
stadse geneugten en de weidsheid van het 
omringende landschap die Franeker uniek 
maken. De beleving van tijd en aandacht is hier 
anders. Elkaar groeten op straat, struinen in 
sfeervolle winkelstraten, al fietsend, varend of 
lopend de horizon tegemoet in de vrije ruimte van 
het Fryske lân, op ontdekkingstocht in musea en 
natuurlijk gezellig ergens aansteken om van een 
hapje en drankje te genieten.

Franeker, Ster van de Elfsteden
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"Een stad waarin niets vanzelfsprekend is"

De binnenstad van Franeker wordt nog deels 
omringd door een prachtig bolwerk met 
daarop de oude theehuisjes. Tijdens een 
wandeling door het oude stadscentrum ziet u 
onder andere fraaie grachten, diverse 
historische bouwwerken. Enkele voorbeelden 
daarvan zijn het in renaissancestijl gebouwde 
stadhuis, de middeleeuwse Martinikerk en het 
in 1498 gebouwde stadskasteel Martenastin

Franeker is goed bereikbaar per auto en trein 
en is bovendien een fijne pleisterplaats voor 
fietsers, wandelaars en vaarliefhebbers die de 
provincie doorkruisen.



AANTEKENINGEN
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AANTEKENINGEN
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WIL JE JOUW HUIS

OOK ZO PRESENTEREN?

Schakel dan de makelaars van Bosma de Witte in voor de VERKOOP van jouw huis!

Bosma de Witte makelaars is vooruitstrevend en 
 
Onze klanten aan het woord:


actief en zorgt bij iedere opdracht voor de mooiste 

presentatie en een zo groot mogelijk bereik middels 

ons uitgekiend marketingplan. Onze bevlogen 

makelaars behalen hierdoor het beste resultaat 


voor jou.





Bemiddeling zien wij niet louter als verkopen, maar als 

een zeer persoonlijk proces van orientatie, inleving, 

vertrouwen, meedenken en meeleven. Wij combineren 

deze traditionele manier van makelen met 

nieuwerwetse media. Helder zaken doen, goed overleg, 

integriteit en betrokkenheid zijn onze sleutelwoorden. 

Onze klanten waarderen ons niet voor niets met 

gemiddeld een 9,5.





“We zijn zeer correct en deskundig geholpen door 

Hieke, Ieuwe en Jan. Door de kleinschaligheid van het 

kantoor is de persoonlijke benadering erg goed en 

prettig. Wij raden dit makelaarskantoor zeker aan, 

mocht je een woning willen kopen of verkopen!!!”





“No nonsense makelaar, prettig contact, eerlijk en 

deskundig advies, veel inzet. Ik zou dit kantoor 

absoluut aanraden.”

We heten je van harte welkom!

9.6/10


review
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NEEM JE EIGEN BOSMA DE WITTE

AANKOOP- MAKELAAR MEE!

Jouw nieuwe huis, het huis waar je jarenlang wil gaan wonen, dat laat je toch niet aan het 

toeval over? Wil je een woning kopen, dan is het daarom erg belangrijk om goed op de 

hoogte te zijn van de huizenmarkt, de buurt, het onderhoud van het huis en de juridische 

aspecten van de koop.

De makelaars van Bosma de Witte bezitten deze 

eigenschappen als geen ander en staan aan jouw 

kant. Daarom zullen zij alles in werk stellen om voor 

jou de beste koop te sluiten en er voor te zorgen 

dat je met beide benen op de grond een goede 

beslissing neemt. Goed advies waar je wat aan 

hebt.





Wil jij ook als eerst op de hoogte worden gehouden 

van het nieuwe aanbod? Plaats dan een 

zoekopdracht of kom eens langs voor een kop 

9.6/10


review

Bosma De Witte Makelaars
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