
    

Is vrij wonen in een bosrijke omgeving jullie ultieme woonwens? Dan gaat deze onder architectuur gebouwde villa aan jullie 

verwachtingen voldoen! De ligging is uniek; heerlijk rustig en compleet vrij op een perceel van 1.053 m² omgeven door de bossen 

van Landgoed Kamersven. De woning is door de huidige eigenaren gebouwd in 1979. Kenmerkend zijn de speelse indeling en de 

frisse uitstraling van de witte gevels gecombineerd met eigentijds antracietgrijs houtwerk. Sinds de bouw zijn er een aantal slimme 

aanpassingen en verbeteringen toegepast. Zo is de kap op de eerste verdieping verhoogd en voorzien van een forse dakkapel. 

Hierdoor is er een heerlijk zonnige en multi-inzetbare ruimte op de verdieping ontstaan. Ook de brede terrasoverkapping aan de 

achtergevel die op slimme wijze in de bestaande constructie is geïntegreerd draagt bij aan het wooncomfort. 

Recentelijk zijn de cv-combiketel en het sanitair vernieuwd, en is het buitenschilderwerk uitgevoerd.  

 
 

Sperwerlaan 13 

MAARHEEZE 

Unieke ligging in ‘Kamersven’ 

Eigentijdse uitstraling 

Mooi ruim perceel in bos 

 
Perceel:     1.053 m² 
Inhoud:               595 m³ 
Woonoppervlak:    149 m² 
Energielabel: 

  

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.  

 
 
 
 

Tip van de verkoper: 
 

“De ligging midden in de 

bossen van Landgoed 

Kamersven maakt onze woning 

uniek. De rust, ruimte en privacy 

zorgen alle dagen van het jaar 

voor een vakantiegevoel!” 

TE KOOP 



  

De carport van het huis is geïntegreerd in de dakconstructie en biedt een prettige overdekte entree 

tot de woning. De royale hal beschikt over de meterkast, een garderobe, de moderne betegelde 

toiletruimte met hangcloset en fonteintje, een nokhoge pui en de trapopgang naar de eerste 

verdieping. Moderne glazen deuren bieden toegang tot de living.  

 

 

Het Landgoed Kamersven is 

prachtig gelegen in de bossen aan 

de rand van het dorp. Vrijstaande 

landhuizen aan parkachtige lanen 

omgeven door bossen bepalen het 

fraaie, rustige straatbeeld. De 

eigenaren van de woningen in het 

Kamersven beheren het gebied 

gezamenlijk via de Vereniging 

Landgoed Kamersven. De jaarlijkse 

bijdrage bedraagt circa €200,-.  

Het centrum van Maarheeze met 

de winkels, het Medisch Centrum, 

de scholen, horecagelegenheden 

en de sportvelden zijn binnen 

enkele minuten te bereiken. Het 

treinstation bevindt zich op 10 

wandelminuten van de woning en 

zorgt voor een directe 

treinverbinding met Eindhoven en 

Weert. Het Kamersven wordt 

omsloten door natuurgebieden 

Weerterbos, De Pan en de 

Hugterheide; de natuur wandelt 

letterlijk je tuin binnen! 

ENTREE & HAL 



  

LIVING 
De living kenmerkt zich door de speelse indeling en de gunstige raampartijen. Deze zorgen 

rondom voor een optimale lichtinval en mooi zicht op de tuin. Aan de voorzijde bevindt zich een 

verdiepte zithoek met een haard. Aan de tuinzijde bevindt zich een sfeervolle tweede zithoek met  

twee directe verbindingen met de tuin. En ook halverwege de woonkamer bij de kamerhoge pui 

is er ruimte voor een luie stoel of bureau.  



 



  



   

KEUKEN, BIJKEUKEN & GARAGE 
 

De eethoek en de keuken staan via een halfhoog muurtje met elkaar in verbinding. De keuken heeft een slimme u-vormige 

indeling voorzien van een granieten werkblad en achterwand, een gaskookplaat met rvs afzuigschouw, een 1 ½ spoelbak, 

een vaatwasser, een heteluchtoven, een koelkast en een vaste houten werkblad. De bijkeuken grenzend aan de keuken 

biedt toegang tot de inpandige garage. Deze beschikt over een tuindeur en een kanteldeur. 

De begane grond is voorzien van een boeren plavuizen vloer. 

 

 



 

EERSTE VERDIEPING 
 

Op de eerste verdieping zorgen de vide, het nokhoge plafond en de gunstige dakopbouw voor een optimaal lichtinval op de 

overloop. Hier is ruimte voor een heel fijn studeer-of chillhoekje. Ook zou hier een extra slaapkamer gemaakt kunnen worden. Op 

de drie slaapkamers zorgen de nokhoge plafonds voor een ruimtelijke beleving. De slaapkamers beschikken over vaste kasten. De 

badkamer is in 2017 vernieuwd en voorzien van een inloopdouche, een dubbel wastafelmeubel, een toilet en vloerverwarming. 

Uitgevoerd met een eigentijdse betegeling en modern sanitair. De cv-combiketel (Nefit Trendline 2019) bevindt zich in de cv-

ruimte op de overloop. 

 



 

EERSTE VERDIEPING 
 



  

BUITEN 

Ook de buitenruimtes van deze villa zijn bijzonder prettig. Zowel aan de zijkant (op de zonzijde) van het 

huis als aan achterzijde bevindt zich een overdekt terras. 

 

De fraaie tuin met een gazon en volwassen bomen en planten is rondom de woning gelegen. De tuin gaat 

naadloos over in de bossen van het landgoed. Samen met de diepe oprit en de voortuin volop privacy een 

mooi geheel.  

 

 



 

 

 



 

LANDGOED 
KAMERSVEN 



 

PLATTEGROND begane grond 
 



  

 

PLATTEGROND verdieping 



  

Aan de vermelde afmetingen kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

3D-PLATTEGRONDEN 



 

KADASTER 

 

 

Deze kaart is niet op schaal. 



 

LIJST VAN ZAKEN 



 

• Actief verkoopteam 

• 30 jaar ervaring 

• Persoonlijke benadering, 100% ontzorgen 

• De mooiste woningpresentaties 

• Uw woning dag & nacht in the picture 

 

Klanten waarderen  

Cranendonck Makelaars met een   9,4 

Welkom bij 
Cranendonck 
Makelaars in 
Maarheeze 
 

Cranendonck Makelaars heeft 

alles in huis voor de verkoop 

van uw woning. 

 

Natasha Kolsteren-Leereveld 

heeft als ervaren NVM-

makelaar in Maarheeze de 

focus continu op uw belangen 

gericht. 

Samen met kandidaat 

makelaar Mariëlle Swinkels 

onderscheidt zij zich sinds 

2007 door een verfrissende  

en professionele werkwijze. 

 

Uw makelaar in Maarheeze 

en omgeving voor verkoop, 

aankoop, taxaties en verhuur. 


