
Karakteristiek familiehuis op riant perceel



Oud Blaricumerweg 28

Naarden

www.oudblaricumerweg28.nl



Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

886 m²

1910

in overleg

Dit zeer karakteristieke familiehuis 

uit 1910 


met veel leefruimte heeft 

een fantastische grote tuin 


met de gehele dag zon

en  


veel privacy!

 Soort woning herenhuis

 Type woning 2-onder-1-kapwoning

 Woonoppervlakte 273 m²

 Inhoud 994 m³

 Aantal kamers 8

 Aantal slaapkamers 5

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Tuin oppervlakte ca. 550 m²

 Tuin kwaliteit met zorg aangelegd

 Verwarming c.v.-ketel, open haard

 CV merk Nefit 9000 Aquapower 
Plus 2018

 CV bouwjaar 2018

 CV brandstof gas

 Isolatie dubbel glas, 
voorzetramen

 Energieklasse D



Oud Blaricummerweg 28: een ruim zeer charmant en 
karakteristiek twee-onder-een-kap familiehuis uit 1910 
op een groot perceel met veel privacy en gelegen in het 
Componistenkwartier van Naarden 




Bereikbaarheid

Het huis is zeer centraal gelegen en is goed te bereiken. 
Door de ligging nabij de op-/afrit van snelweg A1 zijn 
steden als Amsterdam, Amersfoort en Utrecht zeer goed 
te bereiken. Op enkele minuten lopen ligt een bushalte 
en het NS-station Naarden-Bussum is goed met de fiets 
te bereiken. 




Wonen met kinderen

In het Componistenkwartier wonen zeer veel kinderen en 
er zijn veel plekken waar kinderen heerlijk kunnen 
spelen. Op loopafstand bevinden zich verschillende 
basisscholen en ook is er in Naarden-Bussum veel 
keuze wat betreft middelbare scholen, allen gelegen op 
fietsafstand. Sportverenigingen zijn er in de buurt in 
overvloed en per fiets goed te bereiken: van hockey tot 
tennis en van rugby tot zeilen. 

En voor de kleintjes:Speelpark Oud Valkeveen ligt op nog 
geen 10 minuten fietsen. Het perfecte uitje voor gezinnen 
met jonge kinderen!  


Winkelen

Op enkele minuten  fietsafstand is de dichtstbijzijnde 
Albert Heijn te vinden aan de Amersfoortsestraatweg. 
Hier zit een klein winkelcentrum met o.a. een bakker en 
drogist. Het centrum van Bussum met een grote 
verscheidenheid aan winkels en restaurants ligt 
eveneens op korte afstand. Naarden-Vesting ligt op zo’n 
5 minuten fietsen en heeft veel leuke winkels en horeca 
en elke week is hier op zaterdagochtend een markt. 




Vrije tijd

Naarden wordt omgeven door natuur met op minder dan 
5 minuten wandelen het Landgoed de Beek, eigendom 
van het Goois Natuurreservaat, met grote majestueuze 
bomen.  Iets verder liggen ook nog de natuurgebieden 
Oud Bussem en Vliegheide en aan de oostzijde het 
natuurgebied Naardermeer.

Cultuur snuiven kan in de Vesting met zijn historische 
bebouwing en groene Vestingwallen.

Een avondje uit? Een ruime keuze aan restaurants en 
terrassen zijn te vinden in zowel Bussum als Naarden-
Vesting. Een avondje naar de film of het theater? Het 
populaire Filmhuis ligt op fietsafstand en de vesting 
heeft het leuke en intieme theater, De Mess. 

Een avondje naar Amsterdam? Je bent er zo!






Zitkamer
Bij het binnenlopen van de riante 
zitkamer valt direct op hoe licht en 
hoog en stijlvol deze ruimte is. 

Aan drie zijden grote ramen met 
glas-en-lood (in dubbel glas!) die 
zorgen voor een prettige lichtinval.




De zitkamer heeft een ornamenten 
plafond, parktvloer en gezellige 
openhaard.




Ook is er een deur naar het intieme 
zij-terras. Vanaf dit zijterras loop je 
via de oprit zo naar de gigantische 
achtertuin.



Eetkamer met open keuken
Vanuit de zitkamer is er een directe 
doorloop naar de eetkamer met open 
keuken. Deze kamer geeft een fantastisch 
vrij en groen uitzicht op de immense 
achtertuin.




Liever een andere indeling? Er zijn vele 
mogelijkheden.







Tuinverdieping
Het royale souterrain (71m2) ligt op 
tuinniveau en is nu in gebruik als 
werkkamer, bioscoop/chill ruimte 
en  berging. Het is ook mogelijk om 
hier een grote woonkeuken te 
realiseren met openstaande 
deuren naar de tuin.  

Graag nog meer ruimte? Een grote 
aanbouw  aan de zij- en/of 
achterkant met dakterras en 
openslaande deuren vanuit de 
woonkamer is ook een optie.

Bekijk de plattegronden in deze 
brochure en ga eens puzzelen.





Slaapkamer 1 en 2



Aan de voorzijde ligt de grote 
sfeervolle lichte slaapkamer met 
twee openslaande deuren naar de 
zeer charmante loggia met uitzicht 
op de zij-tuin en de gezellige buurt.




De tweede royale slaapkamer ligt 
aan de achterzijde en heeft 
inbouwkasten en een deur naar 
een klein balkon met prachtig 
uitzicht over de immense achter- 
tuin.



Badkamer/Slpkamer 3



De ruime eigentijdse badkamer is 
uitgevoerd  in lichte kleurstelling en 
heeft een ligbad, inloopdouche en 
wastafel met meubel.

Het toilet is apart en bereikbaar 
vanaf de overloop.




De derde kleinere kamer van deze 
verdieping ligt aan de achterzijde 
en heeft een groot raam met 
fantastisch uitzicht over de tuin. 
Een ideale werk- of kinderkamer.




 



Er is een vaste trap naar de verrassende 
zolderverdieping met veel mogelijkheden.




De zolderverdieping heeft nu 2 leuke 
slaapkamers en een eenvoudige 
verouderde badkamer alsmede veel 
bergruimte.

Zolder





Tuin
De achtertuin is zeer groot en heeft 
een zeer gevarieerde begroeiing; 
ieder jaargetijde is deze tuin een 
feestje! De tuin heeft  zeer veel 
privancy en de gehele dag is er wel 
ergens een plek om te genieten 
van de zon.

Ook is er een mogelijkheid tot het 
realiseren van een extra bijgebouw 
dan wel een buitenkamer.




Langs het huis loopt een oprit naar 
de dubbele carport met 
mogelijkheid tot parkeren van 
meerdere auto's.







Souterrain



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Kadastrale kaart



Oud Blaricumerweg 28 interessant?

Wij vertellen u graag meer!

Eduard van Ieperen



NVM Makelaar RM/RT


eduard@mouthaan.nl

Ellen Mouthaan - van Schaijk



NVM Makelaar RM/RT


ellen@mouthaan.nl

www.Oud Blaricumerweg 28.nl

Hoewel deze brochure met de meeste zorg is samengesteld, zijn afwijkingen niet uitgesloten en wordt ter zake geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaard. Alle gegeven informatie is geheel vrijblijvend. 

Daniëlle Gemmink


Makelaar A-RMT


danielle@mouthaan.nl 
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