
Huis met uniek zicht op de Vestingwallen!



Pijlstraat 7

Naarden

www.pijlstraat7.nl



Algemeen

Perceeloppervlakte:


Bouwjaar: 


Aanvaarding:


Vraagprijs: 

Bijzonderheden

Dit karakteristieke Vestinghuis heeft aan 

de achterzijde een uniek uitzicht op de 

groene Vestingwallen! De verrassende 

leefruimte op de begane grond in 

combinatie met de 4 slaapkamers en de 

leuke Vestingtuin maakt dit tot een heerlijk 

woonhuis! 

90 m²


1898


in overleg


€ 595.000,-

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning tussenwoning

 Woonoppervlakte 126 m²

 Inhoud 443 m³

 Aantal kamers 5

 Aantal slaapkamers 4

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Keurmerken Bouwtechnische 

keuring

 Isolatie dakisolatie, gedeeltelijk 

dubbel glas

 Verwarming c.v.-ketel, gashaard

 Tuin oppervlakte 35 m2

 Tuin kwaliteit normaal

 CV merk Ecomline HR 2003

 CV bouwjaar 2003

 CV brandstof gas

 Energieklasse D

 Warm water c.v.-ketel



Dit bijzondere Vestinghuis is gelegen in een rustige 
woonstraat, om de hoek bij de Utrechtse Poort en nabij 
de levendige Marktstraat, het hart van de Vesting.




Naarden-Vesting

De Vesting kenmerkt zich door de voelbare historie; de 
karakteristieke huizen en kleine straten met klinkertjes 
sieren het straatbeeld.




Voorzieningen

Voor de dagelijkse boodschappen vindt u winkels in de 
Marktstraat, waaronder een kleine Albert Heijn, bakker, 
slijterij en verschillende kledingwinkels; allemaal op 
loopafstand gelegen. Daarnaast vindt u ook een grote 
verscheidenheid aan restaurants en kroegjes in de 
Vesting.




Kinderen

Voor mensen met kinderen is het belangrijk om te weten 
dat er in de Vesting een kinderdagverblijf, een 
peuterspeelzaal en een basisschool te vinden zijn.











Na schooltijd kunnen kinderen heerlijk rondstruinen op 
de wallen of spelen ze in het kleine speeltuintje aan de 
voet van de kerk of de grotere speeltuin net buiten de 
Vesting.

Daar is ook ook de kinderboerderij en het hertenkamp te 
vinden.




Bereikbaarheid

De ligging ten opzichte van Amsterdam is absoluut goed 
te noemen; de A1 is in enkele minuten te bereiken. Van 
hieruit kan ook het noorden (A6) als het oosten goed 
bereikt worden. Reist u liever met het openbaar vervoer? 
Op loopafstand is een bushalte waar vandaan met grote 
regelmaat bussen vertrekken naar o.a. Amsterdam en 
het NS station van Naarden-Bussum.




Vrije tijd

Voor de vrijetijdsbesteding zijn er vele mogelijkheden; in 
de nabijheid bevinden zich veel sportclubs (o.a. tennis, 
hockey, voetbal en rugby), een overdekt zwembad en 
verschillende fitness centra. Ook het Naarderbos, met 
golfbaan en jachthaven, zijn op fietsafstand gelegen.











Woonkamer 

De lichte gezellige woonkamer, 
met ruimte voor royale eettafel 
heeft een prettig hoog plafond, 
fraaie eikenvloer, glad gestuukte 
wanden, gezellige gashaard en 
dubbele deuren naar de tuin.




Tevens is hier op een speelse wijze 
een vaste kastenwand geplaatst 
met zeer veel bergruimte en 
moderne details, een echte 
eyecatcher en zeer praktisch! 





Keuken 

De lichte open eigentijdse keuken 
is aan de achterzijde van de woning 
en voorzien van vaatwasser, 5-pits 
gaskookplaat, oven, brede 
afzuigkap, breed aanrecht, 
inbouwspotjes, lichtkoepel en 
toegangsdeur naar de tuin. Onder 
de keuken bevindt zich een kelder, 
met kleine bergruimte voor o.a. 
een wijnrek. 




De trapopgang naar de 1e 
verdieping is te bereiken via de 
fraaie glazen deur, dit geeft een 
zeer ruimtelijk gevoel! 





Masterbedroom 



De masterbedroom ligt aan de 
achterzijde en bestond voorheen 
uit 2 kamers, vandaar de heerlijke 
dubbele raampartij met prachtig 
uitzicht op de Vestingwallen. 




Verder is de ruime kamer voorzien 
van lichte vloerbedekking en een 
vaste kastenwand. 



Slaapkamer 2 en 3 



Slaapkamer 2 en 3 zijn gezellige 
kinderkamers en liggen aan de 
voorzijde. 




Slaapkamer 2 is voorzien van een 
vast bureau, vaste planken en een 
groot velux dakraam en 
slaapkamer 3 is voorzien van een 
dakkapel met  roedeverdeelde 
ramen.



Badkamer / zolder 

Complete badkamer voorzien van 
groot bad, dubbele wasbak, 
designradiator, cabinedouche, 
elektrische installatie en 
inbouwspotjes. Op de overloop 
bevindt zich een toiletruimte.

 

De royale lichte zolder is zeer 
geschikt als werkkamer of grote 
slaapkamer en is voorzien van veel 
bergruimte en beschikt over een 
c.v.-opstelling en aansluiting voor 
wasapparatuur. 



Tuin

De diepe achtertuin ligt aan rustige straat 
met alleen bestemmingsverkeer, een idaal 
plekje om in de zomer ’s middags te 
genieten van de zon en van het mooie 
uitzicht op de Vestingwallen. 

via de achteruitgang loop je zo de 
Vestingwallen op.





Onderofficierswoning Pijlstraat 7 




In het laatste kwart van de negentiende eeuw waren de 
vestingwerken gemoderniseerd. Tevens waren er ter 
plaatse van bastions een aantal bomvrije kazernes 
gebouwd, zoals Oud Molen, Promers en Oranje. Het 
aantal aldaar gelegerde dienstplichtige militairen was 
fors toegenomen. Het beroepskader werd ook 
uitgebreid. Binnen de vesting waren er onvoldoende 
kwalitatief goede huizen om deze beroepsmilitairen en 
hun gezinnen te huisvesten. De vestingbewoners hadden 
geen of weinig belang bij nieuwbouw. Het was zelfs 
lonend om een krot af te breken en vervolgens de 
braakliggende grond te gebruiken als groentetuin.

Het Ministerie van Oorlog zocht voor haar personeel 
behoorlijke woningen. Omdat er onvoldoende aanbod 
was sloot het ministerie huurcontracten af. Bij 
nieuwbouw garandeerde men het 25 jaar lang verhuren 
aan beroepsmilitairen. Niet duidelijk is welke bouwheren 
op dit aanbod ingingen. Wel deden dit de aannemers 
M.P. van Wettum en Van Asperen.
















De eerste zogenoemde onderofficierswoningen kwamen

in de Pijlstraat. De Gooi en Eemlander van 28 juni 1895 
kwam met belangrijk nieuws. 'Donderdag verschrikten 
velen in den omtrek der Pijlsteeg door een 
oorverdoovend geraas; men meende, dat weder een der 
bouwvallige woningen ingestort was. Bij onderzoek bleek 
echter, dat de aannemer W(ettum) een aldaar staand 
half afgebroken perceel, na het nemen van de noodige 
voorzorgen, in elkander had doen trekken, om 
ongelukken bij slooping te voorkomen. Thans zullen 
daarvoor in de plaats 5 nieuwe woningen gezet worden, 
waardoor gedeeltelijk in de behoefte aan goede 
woningen zal worden voldaan'. Uiteindelijk kwamen er 
vier woningen te staan op de plek waar voorheen een 
boerderij stond. 



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Zolder



Kadastrale kaart



Pijlstraat 7 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

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. 
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