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MEZENSTRAAT LEEUWARDEN

WOONT U 

BINNENKORT 

OP NUMMER



Soort eengezinswoning
Type tussenwoning
Ligging aan rustige weg, in woonwijk
Bouwjaar 1930
Garage geen garage
Berging aangebouwd steen
Permanente bewoning ja
Huidige bestemming woonruimte

Woonoppervlakte 86 m²
Perceeloppervlakte 130 m²
Volume 346 m³
Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 3

Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Tuin diepte/lengte 1000 cm
Tuin breedte 500 cm
Achtertuin 50 m²
Ligging noordoost
Kwaliteit verzorgd
Achterom ja

Verwarming c.v.-ketel, open haard
Warm water c.v.-ketel
Type ketel Intergas HRE van 2012
Eigendomsoort eigendom
Isolatie dubbel glas



INDRUK

PRACHTIGE (STARTERS)WONING IN 
HET WESTEN VAN LEEUWARDEN !!

Op toplocatie in het westen van de 
stad en op loopafstand van de 
binnenstad gelegen karaktervolle 
jaren '30 tussenwoning met 
verrassend ruime achtertuin op het 
noordoosten voorzien van gunstige 
zoninval en achterom. 

Eigen grond 130 m2.

Deze erg leuke tussenwoning is goed 
onderhouden en gelegen aan een 
rustig, kindvriendelijk straatje tussen 
de Ibisstraat en de Kwartelstraat. 
Supermarkt, de bakker en een leuke 
kinderspeelplaats zijn een paar 
voetstappen verwijderd van dit 
mooie huis!!




INDELING

Begane grond: 

entree/gang, doorzonkamer met 
erker, open haard, openslaande 
tuindeuren en veel lichtinval, 
halfopen keuken met moderne 
hoekkeukenopstelling voorzien van 
uitgebreide inbouwapparatuur, 
achterportaal met tuindeur en 
toiletruimte, grote berging/klusruimte 
met tuindeur. 




1e Verdieping: 

overloop met vaste kast alwaar de 
wasm. aansluiting, 3 slaapkamers met 
dakkapel waarvan de 
ouderslaapkamer voorzien vaste 
kastopstelling, lichte badkamer met 
ligbad/douche, hangtoilet, 
wastafelmeubel en deur naar groot 
droogplat/dakterras.




2e verdieping: 

vaste trap naar prima zolderruimte / 
werkkamer met CV-opstelling. 















INDRUK

BIJZONDERHEDEN 

- originele elementen zoals 
paneeldeuren, kozijnen en deuren 

- moderne inbouwkeuken en 
badkamer

- CV via Intergas HRE combiketel 
2012 en isolerende beglazingen 
grotendeels van 2018

- buitenschilderwerk najaar 2018

- gewilde woonstand direkt nabij 
Harlingerstraatweg, Prinsentuin en 
binnenstad



















PLATTEGROND
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PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



AANTEKENINGEN



AANTEKENINGEN
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