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Waterrijk wonen in Workum

12 VRIJE BOUWKAVELS EN 16 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN



Het waterparadijs in Friesland

Nergens kun je je zo op het water uitleven als in Workum, met het 

IJsselmeer aan de ene kant en de Friese meren aan de andere 

kant. Workum is dan ook dé kitehotspot van Friesland. Hier vind je 

honderden meters ondiep water en mooie zandstranden. Maar 

ook windsurfers en andere watersportliefhebbers kunnen in 

Workum uitstekend terecht. 

Alles op loop- en fietsafstand

In Workum kun je prima terecht voor je dagelijkse boodschappen. 

Op loop- en fietsafstand vind je in het prachtige historische 

centrum onder andere twee supermarkten, een bakker, een 

groenteboer, verschillende drogisterijen en een apotheek. 

Workum barst verder van de gezellige restaurantjes en terrasjes 

direct aan het water. Een hapje, een drankje of een diner, in 

Workum kun je genieten.

Historisch 
wonen

Snel op weg

Met de trein ben je vanuit Waterhof in een kwartier in Sneek en in veertig minuten in Leeuwarden. Ook rijd je in 

een kwartier de A7 richting Heerenveen op. Zo kun je wonen in Workum gemakkelijk combineren met een baan in 

de provincie.

Dichtbij alles
  alles dichtbij



WATERHOF DOET 

ZIJN NAAM EER AANIn het zuidwesten van de provincie Friesland ligt Workum, één 

van de beroemde Friese elf steden. Hier staat water door de 

seizoenen heen centraal. De ligging tussen het IJsselmeer en 

de Friese wateren maakt het stadje een aantrekkelijke plek voor 

watersportliefhebbers.

Vlak bij het historische stadscentrum verrijst Waterhof. Een 

nieuwbouwproject dat onderdeel is van de jonge woonbuurt 

Thomashof, een rustig stadsdeel in een landelijke omgeving. 

Midden in de ruim opgezette wijk vind je een groene terp, die 

door bewoners liefkozend het kinderterpje wordt genoemd. Een 

ideale plek waar kinderen uit de hele buurt vrij kunnen spelen.

Waterhof doet zijn naam straks eer aan. Toekomstige bewoners 

kijken vanuit hun ruime woning prachtig uit over het water. Met 

een boot vaar je vanaf je eigen aanlegsteiger bij huis zo de Friese 

meren op. Ook het IJsselmeer ligt om de hoek. Wie zich liever 

over het vaste land voortbeweegt, is via de goede uitvalswegen 

snel op weg.

Binnenkort staan er in Waterhof twaalf vrijstaande huizen op 

vrije kavels en zestien twee-onder-een-kapwoningen. Het zijn 

enkele van de laatst beschikbare waterkavels in Friesland. Die 

kans laat je toch niet voorbijgaan?

Waterrijk wonen  
in veelzijdig Workum 

Waterrijk Workum



WATERRIJK WONEN

 IN WORKUM 

Waterhof Workum geeft invulling aan de laatste beschikbare 

kavels aan de rand van de jonge woonbuurt Thomashof. De zestien 

ruime twee-onder-een-kapwoningen en twaalf vrije bouwkavels 

zijn misschien wel de laatste kans om een nieuwbouwplekje nabij 

het Friese IJsselmeer te bemachtigen. Wie wonen en water wil 

combineren, moet hier zijn.

Ervaar de ruimte

Wonen in Waterhof betekent ruimte om buiten te leven. De twee-

onder-een-kapwoningen met een woonoppervlakte van ongeveer 

140 vierkante meter worden gebouwd op ruime percelen van 465 

vierkante meter. De vrije bouwkavels variëren van 460 tot maar 

liefst 1.314 vierkante meter. Hoe jij je woning aan het water ook 

voor je ziet, in Workum is er ruimte voor.

Geniet van het water

De wijk kenmerkt zich door rust en ruimtelijkheid. Alle kavels 

liggen aan het water. Zo vaar je vanaf je huis zo naar het 

IJsselmeer of de Fluessen, het op een na grootste meer van 

Friesland.

Beleef de historie 

Workum is één van de Friese elf steden met een gemoedelijke, 

haast dorpse sfeer. In het oude centrum vind je tal van 

monumentale panden met prachtige trapgeveltjes en sierlijke 

ornamenten. Een wandeling door de straatjes is een belevenis 

op zich.

 



Waterhof Workum 

- Historische Elfstedenstad

- Waterrijke omgeving

- Rust en ruimte

- 12 vrije bouwkavels

- 16 ruime twee-onder-een-kapwoningen
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Begane grond
Vanuit je tuin het water op

In Waterhof komen zestien ruime twee-onder-een-kapwoningen. 

De woningen beschikken over drie woonlagen, een parkeerplaats 

op eigen terrein, een garage en een riante tuin aan het water. Het 

is niet alleen de ruimte binnen die de woningen zo aantrekkelijk 

maakt, het is de ligging aan het water die deze laatste plekjes aan 

het IJsselmeer ook bijzonder maken. 

Leven doe je buiten

Alle woningen zijn gelegen aan vaarwater. Je kunt hier gemakkelijk 

je eigen boot aanmeren. Zo vaar je vanuit huis zo het IJsselmeer 

op. Maar je hoeft niet het water op om te kunnen genieten. In je 

riante tuin op het zuidoosten heb je namelijk altijd zon. Zo zit jij 

straks al vroeg in het voorjaar en nog laat in het najaar met een 

kop koffie in de tuin.

Ruime twee-onder-
een-kapwoningen

Ruimte voor 
jouw leven

Op de begane grond geeft de hal 

met toilet je toegang tot de ruime 

woonkamer met open keuken van 

ongeveer 45 vierkante meter. Een 

speelhoek voor de kinderen of 

juist een groot bureau om aan te 

werken? Hier is ruimte voor het 

gezin om samen te komen. De 

grote ramen zorgen voor veel licht 

en je kijkt uit op het water.

Woning 
uitbreiden? 

Vergroot de woning aan de 

tuinzijde met 1.20m of 2.40m. 

Liever alleen een extra bijkeuken? 

Ook dat is mogelijk! 

Belangrijkste kenmerken:

• Woonoppervlakte van ongeveer 
140 vierkante meter

• Ruime woonkamer en keuken
• Mogelijkheid tot vierde slaapkamer
• Parkeergelegenheid op eigen terrein
• Garage van ruim 17 vierkante meter
• Riante tuin aan het water
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Verdieping

ZolderWaar heb jij behoefte aan? 

De verdieping van de woning bestaat uit drie slaapkamers van zo'n 15,7 vierkante meter, 10,5 vierkante meter en 9,6 

vierkante meter en een badkamer met ruimte voor een bad. Via een vaste trap kom je op de riante zolder van ongeveer 

26,6 vierkante meter. Waar heb jij behoefte aan? Een vierde slaapkamer, hobbykamer, werkruimte of berging? Je kunt 

deze ruimte geheel naar eigen wens indelen. Tevens is hier de aansluiting voor de wasmachine.

WOONTIP.

Net even wat extra bergruimte nodig? 

Of altijd al een eigen inloopkast gewild? 

Deze ruimte kan geheel naar eigen wens 

ingedeeld worden. 

WOONTIP.

Wil je nog meer daglicht in deze ruimte?

Laat een extra dakvenster of dakkapel 

plaatsen aan de voorzijde van de woning. 



Optie 1

Verleng
de woonkamer/

keuken met 1.20m 

Optie 2

Kies voor 
een extra 
bijkeuken

Optie 3

Verleng
de woonkamer/

keuken met 2.40m

Opties

EEN OPTIMAAL 

WOONCOMFORT

PASSEND BIJ JOUW 

LEEFSTIJL

Woonadviseur Frisoplan 

Het is een spannende periode voor kopers. De handtekening is 

gezet, je bent eigenaar van een stuk grond, maar er staat nog 

geen huis om in te wonen. Er is veel om over na te denken. Welke 

keuken ga je kopen, hoe ziet je ideale badkamer eruit, welke 

extra's zijn er mogelijk en waar ga je beginnen? Als woonadviseur 

bij Friso begeleid ik de kopers tijdens het bouwproces.

Wanneer de handtekening is gezet kun je als kersverse koper 

van een nieuwbouwwoning een brief van Friso verwachten. Je 

ontvangt de koperskeuzelijst, de gegevens over de mogelijkheden 

voor badkamer en keuken en wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Tijdens de gesprekken nemen we je woonwensen door en 

maken we samen een mooi plan voor jouw woning met optimaal 

wooncomfort en passend bij je leefstijl.

Tijdens de bouw van de woning zullen we via het platform www.

mijnfrisohuis.nl contact houden, nieuwtjes delen en iedereen op 

de hoogte houden over de stand van de bouw en de planning.

Mirjam Westerhoff



Vrije kavel, eigen baas!  

Dit is een kans die je niet vaak meer zult krijgen: je eigen 

droomhuis bouwen op een van de laatste vrije kavels vlak bij 

het IJsselmeer. Voor wie dit nieuwe avontuur aangaat zijn er 

in Waterhof Workum nog twaalf vrije bouwkavels beschikbaar. 

Die variëren in grootte van 460 vierkante meter tot maar liefst 

1.315 vierkante meter. Zo woon je straks aan een van de rijkste 

watergebieden van Nederland in een woning die geheel op jouw 

woonwensen is toegespitst. 

De kaders van jouw ontwerp

Voor elke kavel is een kavelpaspoort opgesteld. Hierin staat 

binnen welke kaders jij je woning mag laten ontwerpen. Denk hier 

bijvoorbeeld aan welk gedeelte van de kavel je mag bebouwen en 

welke uiterlijke eisen de welstandcommissie stelt. 

Scan onderstaande QR-code voor het kavelpaspoort of ga naar  

www.waterhofworkum.nl voor meer informatie. 

Meer informatie? 
Ben jij benieuwd naar alle 

mogelijkheden? Neem voor 

meer informatie contact 

op met Woonaccent Makelaars 

Friesland. 

Download jouw 
kavelpaspoort hier

Ontwerp jouw 
droomhuis 
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Woonaccent Makelaars Friesland

Wonen in Waterhof Workum betekent wonen in een gezellig en 

sfeervol stadje, vindt makelaar Jan Bakker. “Het is een stad, maar 

je bent hier niet in een stedelijke omgeving. Het bruist op een 

dorpse manier”.

“De Friese plaats is landelijk gelegen en omgeven door ruimte 

en natuur. Kinderen groeien hier daarom in alle rust op”, vertelt 

Jan. “In Workum zijn drie basisscholen waar de kleintjes naartoe 

kunnen. Allemaal op loop- of fietsafstand van Waterhof. Verder 

vind je in het nabije centrum de dagelijkse voorzieningen”.

“Waterhof ligt aan open vaarwater. Je boot kan hier bij huis liggen. 

Daarmee vaar je zo richting het IJsselmeer en de Waddenzee”, 

weet Jan. “Maar niet alleen in de zomer is het er goed toeven. 

Vriest het en giet it oan? Dan zit je hier op de eerste rang. De 

route van de Elfstedentocht voert deelnemers namelijk vlak 

langs het nieuwbouwproject”.

De nieuwbouwwoningen en vrije kavels in Waterhof behoren tot 

enkele van de laatste waterkavels in Friesland. “De meeste mooie 

plekjes in de provincie zijn bijna vergeven. Wonen aan het water 

is geliefd en hier kun je je slag slaan”, zegt Jan. “Hier woon je 

straks ruim en op een prachtige locatie”.

Jan Bakker 



Deze brochure is met zorg samengesteld. De artist impressions en plattegronden geven bij benadering aan hoe 
de woningen er straks kunnen uitzien. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

Woonaccent Makelaars Friesland

Veemarktplein 2
8601 DA SNEEK
T: 0513 - 61 70 90
E: friesland@woonaccent.nl
W: www.woonaccentmakelaarsfriesland.nl

Frisoplan B.V. 
Pieter Zeemanstraat 9 
8606 JG SNEEK 
T: 0515 - 43 66 66
E: info@frisoplan.nl
W: www.frisoplan.nl 

Ontwikkeling: 

Makelaar: 

Aannemingsmaatschappij Friso B.V.  
Pieter Zeemanstraat 9 
8606 JG SNEEK 
T: 0515 - 42 99 99 
E: info@frisobouwgroep.nl
W: www.frisobouwgroep.nl 

Realisatie: 

www.waterhofworkum.nl             facebook.com/waterhofworkumMeer informatie: 

WONEN AAN HET WATER
16 twee-onder-een-kapwoningen en 12 vrije bouwkavels


