
          Bickerslaan 6 Schoorl



Soort woning: 
Bouwtype:
Bouwjaar: 
Woonoppervlakte: 
Inhoud: 
Kamers: 
Badkamers: 
Perceeloppervlakte: 

 
  

Landhuis
Vrijstaande woning
2006, oorspronkelijk 1991
206 m2
704 m3 
5 (3 slaapkamers)
2 en 1 apart toilet 
18140 m2

   Kenmerken



Vrijstaande villa

Verscholen achter de duinen aan een vergeten weggetje tussen Bergen 
en Schoorl ligt deze in 2006 geheel verbouwde villa met paardenstallen en  
grasland. Niet alleen een object voor paardenliefhebbers of ruimtezoekers 
maar ook een heerlijk rustige onthaastplek met DUINZICHT en ZUIDTUIN. 
Op wandelafstand liggen zowel het Schoorlse BOS- EN DUINGEBIED als de 
groen WEIDEpolders; een heerlijk fietsgebied met uitzicht tot aan de horizon. 

met paardenstallen en grasland



 
Via de ruime hal met wijnkelder, toe-
gankelijk via een luik, komt u in de 
woonkamer met 2 zit- en leefgedeeltes 
en een gezellige open haard.

Begane grond



Begane grond

 
Vanuit de woonkamer begeeft u zich 
via de openslaande deuren naar het 
zuidgelegen terras.
Naast de woonkamer bevindt zich de 
open woonkeuken met luxe inbouw-
apparatuur en bijkeuken met “achter-
om”-deur.



Begane grond



Eerste verdieping



 
Op de eerste verdieping met rijke over-
loop zijn 2 riante slaapkamers aan-
wezig waarbij de hoofdslaapkamer is 
voorzien van een walk-in closet en u 
een wegdroomuitzicht heeft vanaf het 
balkon over de eigen tuin en wei-
landen.

 Eerste verdieping



Eerste verdieping

 
De luxe en ruime badkamer is 
voorzien van een stortdouche, 
toilet, ligbad en dubbele wastafel.



 
Via de vaste trap naar de zolder-
verdieping treft u een derde slaap-
kamer aan met aan de andere kant
 een fitness-, bergkamer.

Tweede verdieping



Tuin

 

Buiten bevindt zich een prachtige tuin
met verschillende zonneterrassen en
een natuurlijke vijver met daarachter
zicht op het omheinde weiland en de 
profesionele buitenrijbaan en 
trainingsmolens.



VLIEG MAKELAARS HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN
Jan Oldenburglaan 16A, 1861 JT Bergen

tel: 072-5898004 
info: bergen@vlieg.nl - website: www.vlieg.nl

Schoorl is een dorp in de gemeente Bergen en staat bekend om het mooie duin- en bos-
gebied. Het dorp heeft naast de duinen ook bezienswaardigheden, onder andere de 
Hervormde kerk uit 1783, het voormalige raadhuisje uit 1601 en een korenmolen, genaamd 
Kijkduin. Het is de ideale plek voor de zee, strand en de rust. Het dorp is ook erg in trek on-
der de toeristen. In Schoorl staan zowel 19e-eeuwse stolpboerderijen en arbeidershuisjes als 
fraaie villa’s uit de 20-ste-eeuw.

Meer weten?
www.wonenaandekust.nl


