
Corneliswerverweg 1, Schagen



Landelijk wonen in ultieme vorm
Dit is landelijk wonen in zijn ultieme vorm! Net buiten Schagen rijden we over de Corneliswerverweg, een buitengewone ervaring, door een uniek stukje Noord-Holland. Hier in alle rust 

en ruimte,  in een spaarzaam bebouwd agrarische gebied, staat bij het Ommerswiel deze vrijstaande woning (1984) met dubbele garage en een gastenverblijf. Op een perceel van ruim 2 

hectare met een weiland, bos en uw natuurwater, voelt u zich hier direct thuis. Een mooie historie op deze plek aan de binnenkant van de Westfriese omringdijk. Het bochtige verloop van 

de dijk duiden op meerdere doorbraken van de dijk. Men legde de dijk later in een kronkel om het ‘wiel’ vandaar de naam Ommerswiel. De ligging nabij het strand, de duinen en midden in 

het  open landschap ten zuidwesten van Schagen maakt de plek compleet uniek.
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Bouwjaar: ca. 1984

Woonoppervlakte: ca. 260 m²

Inhoud: 895 m³

Garage: ca. 50 m²

Bijgebouwen: ca. 156 m²

Perceeloppervlakte:  23.170 m²



Indeling
Een ruim bemeten entree met meterkast, garderobe, trapopgang en toilet. Het toilet is volledig betegeld en voorzien van een fonteintje. De begane grond is voorzien van een linoleum 

vloer en vloerverwarming.  Toegang naar de fraaie woonkeuken met aangebouwde serre met schuifpui; wat een fijne plek hier in de serre met uitzicht over uw perceel. De keuken heeft 

een oven, 4 pits gas onder glas met een afzuigkap.  Achter de keuken zijn de twee bijkeukens via de hal te bereiken. De eerste bijkeuken is voorzien van vloerverwarming, krachtstroom, 

witgoedaansluiting, dubbele spoelbak en een douche. Tevens is de eerste bijkeuken te bereiken buitenom via de zij-entree door het boetje. De tweede bijkeuken is binnendoor via de 

eerste bijkeuken te bereiken of buitenom middels de carport. In deze tweede bijkeuken bevindt zich de meterkast.

De woonkamer is aansluitend aan de keuken en biedt een fenomenaal uitzicht over uw perceel. De zon draait om de woonkamer heen, waardoor u hier altijd uw favoriete plek zult vinden. 

Deze ruimte heeft een sfeervolle allesbrander. 

 



Via de open houten trap bereiken we de overloop. Een separaat 

toilet met sanitair van Villeroy & Boch. Een slaapkamer aan de 

achterzijde met balkondeur, hiernaast een kantoor met tevens een 

balkondeur en aansluitend een grote slaapkamer. Deze ouderslaap-

kamer heeft een inloopkast,  vaste kasten en veel lichtinval. 

De badkamer is aansluitend aan de ouderslaapkamer en heeft 

tevens een ingang via de overloop. De badkamer heeft een douche-

ruimte, ligbad en twee wastafels.

Vanuit de overloop komen we, via een tussenruimte met houten 

vloer bij de verdieping op de garage. Deze ruimte is ook via de 

begane grond met een eigen trapopgang te bereiken. Hier is een 

woonkamer en een kitchenette met 2-pits elektrisch kookkomfoor, 

een linoleum vloer en vloerverwarming. Er is een badkamer met 

een  douche met glazen deuren, vaste wastafel en een wandcloset 

(Duravit). Aansluitend aan de woonkamer ligt de slaapkamer.  

Via een vlizotrap op de overloop komt u op de zolderverdieping. 

Een grote ruimte met veel bergruimte en stahoogte. 





Perceel
Hier lopen we echt in het Ommerswiel,  een fraai aangelegde tuin, met diverse terrassen nabij de woning en een 

wandelpad tussen de bomen. Het terras nabij de woning is gemaakt van bamboe terrasdelen (dit wordt niet glad). 

In het bos is een ‘rondhut’ van wilgentenen met leem die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt. Achter het 

bos is het weiland met fantastisch landelijke uitzicht.  Er is een dubbele garage met een betonvloer, een smeerkuil,  

water en elektriciteit. De garage heeft roldeuren en er is een vrijstaande schuur met een grote houten verdieping. 
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Gemeente: Schagen

Sectie: H

Perceelnummer: 91

Groot: 23.170 m²

Plattegrond en lijst van zaken
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Tuin 
Tuinaanleg/bestrating/beplanting  X
Buitenverlichting  X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder  X
Tuinhuis/buitenberging  X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging  X
Overige tuin, te weten: 
Schuur  X
Rondhuis  X
Tuingereedschap      X
(sier)hek  X

Woning 
Vlaggenmast  X
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders    X
Rolluiken/zonwering buiten  X

Verlichting, te weten:
Inbouwspots/dimmers  X
Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers      X
Losse (hang)lampen      X

Raamdecoratie, te weten: 
Gordijnrails  X
Gordijnen/vitrages  X
Jaloezien      X
Losse horren/rolhorren      X

Vloerdecoratie, te weten: 
Vloerbedekking  X
Linoleum  X
Houten vloer(delen)      X

CV met toebehoren  X
Thermostaat  X
Close-in boiler  X
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling      X
(Voorzet) open haard met toebehoren  X
Allesbrander  X
Zonnepanelen  X
Telefoon- / internetaansluiting  X

Keukenblok met bovenkasten  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
Kookplaat  X
(gas)fornuis  X
Afzuigkap  X
Oven  X
Koelkast      X
Vriezer      X
Vaatwasmachine  X

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
Kast keuken  X
Televisiekast      X

Sanitair
Toilet  X
Toiletrolhouder  X
Toiletborstel(houder)  X
Fontein  X
Ligbad  X
Douche  X
Wastafel (meubel)  X
Toiletkast  X
Handdoek roeden  X
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Deze brochure is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er onjuistheden worden geconstateerd of gegevens ontbreken 

dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Bijzonderheden
•  2011 pui aan achterzijde vernieuwd 

•  2011 HR ++ glas en zonwerend

•  2009 nieuwe keuken

•  2019 rondom schilderwerk buitenom

•  Op het perceel staat volwassen groen

•  Weiland, bos en natuurwater op eigen perceel

•  Prachtige en rustige plek met de stad dichtbij

•  Gelegen in open agrarisch gebied


