Noorderhaven 33 te Harlingen
Volledig gerestaureerd rijksmonumentaal grachtenpand voorzien van alle hedendaags comfort

Het monumentale grachtenpand aan de Noorderhaven 33 in Harlingen behoort tot de mooiste woonhuizen
van dit schilderachtige, voormalige Zuiderzeestadje. De huidige eigenaren kochten het imposante huis –
450 m² woonoppervlak verdeeld over tien kamers – vijf jaar geleden en hebben het in overleg met
Monumentenzorg van top tot teen gerestaureerd. Kosten noch moeite werden gespaard om de authentieke,
rijke stijl te conserveren en het huis te voorzien van moderne techniek en comfort. Het resultaat is overweldigend. Als de voordeur van het begin achttiende-eeuwse grachtenpand aan de Noorderhaven 33
openzwaait, stap je letterlijk honderden jaren terug in de tijd.
Wat direct opvalt zijn de 4.30 meter hoge plafonds. Zij verschaffen de vertrekken een bijzondere ruimtelijkheid.
Het licht stroomt in dit vrijstaande huis van alle kanten binnen. De ruimte en indeling maken het tot een perfect
familiehuis op een adembenemende locatie, middenin het havengebied met de schepen voor de deur en de
Waddenzee aan de achterzijde.

Het huis heeft twee zeer fraaie woonkamers op de begane grond en
op de eerste verdieping een mastersuite met garderobe, luxueuze
badkamer en een dubbele werkkamer. Op de tweede verdieping
bevinden zich vier slaapkamers, een grote fitnessruimte en een kamer
met uitzicht over de Waddenzee. In het souterrain treft u de imposante
woonkeuken, voorzien van alle gemakken en een voorraadkelder. In
de ommuurde achtertuin van het huis ligt een zwemvijver en is een
stijlvolle oranjerie gebouwd, waar het zomers heerlijk toeven is. Er is
bovendien een koetshuis voor drie à vier auto’s. Het huis ademt de
rijke sfeer van het verleden: marmeren vloeren in de verkeersruimtes
en gloedvol eikenhout in de woonvertrekken, gedecoreerde houten
wandbetimmeringen, prachtige spiegels boven marmeren schouwen
en balkenplafonds. De hoge vensters met roederamen bieden een
fascinerend uitzicht over de Noorderhaven, de schepen en de gezellige
drukte op en rond het water. Een schouwspel dat nooit verveelt. De
historische ambiance in en rond het huis en de connectie met het water
maken het wonen hier tot een onvergelijkbaar genoegen.

Noorderhaven 33 te Harlingen
• 18e eeuwse rijksmonumentaal grachtenpand
met hedendaags comfort, op hoog niveau
volledig gerestaureerd
• 12 kamers waarvan vijf slaapkamers en twee
badkamers
• Glazen oranjerie
• Koetshuis met ruimte voor drie à vier
auto’s en een werkplaats
• Woonoppervlakte 412 m2
• Inhoud 2271 m3
• Perceelgrootte 373 m2
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