
marktverkenning
luxe kantoorsuites 
in het groene hart 
van sint nicolaasga

kantoorsuites



toen en nu
Landgoed Eysinga State is al eeuwenlang in handen 
van één familie. Johan Vegilin van Claerbergen werd 
in 1722 grietman (burgemeester en rechter) van de ge-
meente Doniawerstal. In 2014 is hier de fusiegemeen-
te ‘De Fryske Marren’ ontstaan. Vegilin kon er een 
stuk grond in bezit krijgen, tussen Sint Nicolaasga 
en Langweer.

Het was één en al wildernis, dus hij ontgon het gebied 
en voorzag het van beplanting met eiken en beuken. 
Tot op de dag van vandaag kunt u nog genieten van 
de eeuwenoude bomen in de bossen op het landgoed.

Na 50 jaar grietmanschap stierf Vegilin. Het aanzien-
lijke grondbezit van circa 400 hectare grond, waar-
onder de naar hem vernoemde bossen, liet hij na aan 
zijn enige kleinzoon. Dit was jonkheer Frans van 
Eysinga. 

Villa Boschoord werd in 1871 gebouwd voor zomer- 
en winterverblijf in opdracht van burgemeester Bern-
hard van Welderen baron Rengers (1868-1896), een 
volle neef van de eigenaar van het omringende land-
goed jhr. F.J. J van Eysinga.

Vision Assist onderzoekt herbestemmingsmogelijkhe-
den voor villa Boschoord. Staetig Eysinga, een con-
cept voor luxe kantoorsuites voert in dit onderzoek 
de boventoon.

Authentieke Schouw
Deze prachtige schouw is anno nu 
nog steeds één van de vele authentieke 
blikvangers in het interieur



kantoorsuites
Landgoed Staetig Eysinga wordt compleet gemoderni-
seerd met nieuwe installaties (gas, water, elektra &
klimaatbeheersing) nieuw sanitair, lunchvoorziening, 
tuinterras, kantoren en vergaderruimtes. Allen 
voorzien van hoogwaardige afwerking en met behoud 
van de historische elementen om de grandeur van 
weleer te laten doorwerken.  

MONUMENTAAL LANDGOED
• Compleet gemoderniseerd
• Statige look & feel
• Gelegen nabij Sint Nicoolaasga
• 5 minuten vanaf joure/15 minuten Heerenveen en    
    Sneek. Nabij A6 richting Emmeloord (midden NL)  
• Ruime parkeergelegenheid
• Zeer groene omgeving, liggend aan de rand van  
    bosgebied en aan een vijverpartij
• Restaurant voorziening op enkele minuten lopen
 
GELIJKGESTEMDE ONDERNEMERS
• Gevestigde ondernemers
• Netwerk
• Verbindende factor
 
FULL SERVICE
• Ingerichte shared ruimtes
• Snel draadloos internet
• Volledige ontzorging (all in concept)
• 24/7 beschikbaar

prijsindicatie
Eur. 150,-  per m2| Eur. 160,- per m2
exclusief gwe en all inclusive service


