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Bijzonderheden

Wonen in een oase van groen? 




Dit stijlvolle riet gedekte landhuis 
Crayenbosch met een klassiek stoere 

uitstraling en vele karakteristieke details 
beschikt over 6 slaapkamers, 3 badkamers, 

buitenzwembad en tennisbaan en is zeer 
geschikt als gezellig groot familiehuis!

5360 m²

1921

in overleg

Gemeentelijk Monument

 Soort woning landhuis

 Type woning vrijstaande woning

 Woonoppervlakte 362 m²

 Inhoud 1064 m³

 Aantal kamers 10

 Aantal slaapkamers 6

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Keurmerken Bouwkundige keuring

 Isolatie dubbel glas

 Verwarming c.v.-ketel, open haard, 
vloerverwarming 
gedeeltelijk

 CV merk Atag Q serie HR 2 stuks 
in cascade geschakeld

 CV bouwjaar 2009



Villa Crayenbosch is een familiehuis in de ruimste 
betekenis van het woord; een klassieke en ook stoere 
uitstraling met vele karakteristieke details, omgeven 
door een parktuin, compleet met riant buitenzwembad 
en een tennisbaan en gelegen tussen de hoge 
loofbomen. De villa biedt ruimte, optimale privacy en is 
gelegen in de chique en zeer groene villawijk 'Crailo' en 
wordt omgeven door andere vrijstaande villa's en 
landhuizen. 




Wonen met kinderen.

Via de nabijgelegen fietstunnel liggen op zo'n 5 tot 10 
minuten fietsen verschillende basisscholen en 
kinderdagverblijven in Bussum en Naarden. Voor 
middelbare scholen is er een ruime keuze aan scholen in 
Bussum en Naarden, maar ook zeker in Laren, Blaricum 
en Huizen is er een grote variëteit aan scholen te 
vindenvinden




Ontspanning

Sportverenigingen zijn er in de omliggende plaatsen in 
overvloed en goed te bereiken: van hockey tot tennis en 
van rugby, golf tot zeilen. En voor de kleintjes is 
Speelpark Oud Valkeveen iedere keer weer een feest!

Avondje uit? Zowel Laren als Bussum hebben een groot 

theater en Naarden-Vesting heeft "De Mess"; een klein 
intiem theater. 

Liever een avondje naar de film? Huizen heeft een grote 
bioscoop en zowel Laren als Bussum hebben een 

Filmhuis.

Restaurants zijn er in overvloed in de omliggende 
plaatsen; van toprestaurants tot eetcafé's. En allen op 
minder dan 10 minuten rijden.




Boodschappen

Op circa 5 minuten fietsafstand ligt het winkelcentrum 
aan de Koekoeklaan te Bussum. Naast een Albert Heijn 
zijn hier ook nog een slager en een bakker gevestigd; 
ideaal voor de dagelijkse boodschappen. 

De dorpskernen van de omliggende plaatsen Naarden, 
Bussum, Laren, Blaricum en Huizen liggen allemaal op 
minder dan 10 minuten rijden en bieden een grote 
variëteit aan winkels 

 

Bereikbaarheid

Snel in Amsterdam en snel weer thuis: op enkele 
minuten rijden liggen een tweetal opritten naar de A1.

Liever met de trein? Het busstation van Laren is enkele 
minuten lopen en heeft een goede verbinding met het NS 
Station Naarden/Bussum.



Dit stijlvolle riet gedekte landhuis Crayenbosch heeft 
maar liefst 6 slaapkamers en 3 badkamers.

Op het perceel van 5360 m2 zijn naast een hele grote tuin 
en een stuk bos een buitenzwembad en een tennisbaan 
te vinden. 

Deze combinatie maakt dit tot een echt gezellig groot 
familiehuis. 




Entree

Vanaf de straat geeft de elektrische poort toegang tot de 
ruime oprit voorzien van grind, hoge hagen, eiken- en 
beukenbomen en in het voorjaar rijk bloeiende 
rododendrons. 

De villa staat aan het einde van de oprijlaan en geeft een 
warm welkom door de bijzondere entree met 
voorportaal. Het voorportaal biedt toegang tot de royale 
garderoberuimte en toilet en aan de rechtzijde de 
centrale hal met imposant trappenhuis. 




Zitkamer, televisiekamer en serre

Aan de tuinzijde ligt de heerlijke zitkamer met open 
haard, eiken parket met bies, stijlvolle erker, prachtig 
glas-in-lood en dubbele openslaande deuren naar de 
tuin. Een heerlijke plek om te relaxen na een drukke 
werkdag! De aangrenzende televisiekamer loopt over in 

de serre met een fantastisch zicht op de tuin. 

Zomers en winters het gevoel van "buiten"!

De aparte eetkamer is bereikbaar vanuit de hal en is 
geheel in originele staat met mahonie houten 
lambrisering, visgraat wengé parketvloer, halfronde 
erker met glas-in-lood en karakteristiek balkenplafond. 
Via schuifdeuren met glas-in-lood kan vanuit de 
eetkamer het kleine overdekte terras bereikt worden. 




Keuken met bijkeuken

De ruime en zeer lichte keuken is echt wat je mag 
verwachten bij dit huis en bereikbaar vanuit zowel de hal, 
het voorportaal als de eetkamer.

Vanuit de keuken is ook de sta hoge provisie- en 
wijnkelder bereikbaar alsmede de praktische bijkeuken 
met originele Bruynzeel kasten. 




Garage

Vanuit de bijkeuken is de inpandige garage bereikbaar 
met grote openslaand deuren. Deze ruimte biedt vele 
mogelijkheden; naast de mogelijkheid om een auto te 
parkeren kan de garage natuurlijk ook gebruikt worden 
als hobby- of atelierruimte of gewoon als een grote 
bergruimte





Aan de achterzijde ligt de 
bijzondere zitkamer met halfronde 
erker met glas in lood, open haard, 
eiken parket met bies en de 
stijlvolle 2e  erker met prachtig 
glas-in-lood en dubbele 
openslaande deuren naar de tuin. 

Een heerlijke plek om te relaxen 
na een drukke werkdag!




De aangrenzende televisiekamer 
loopt over in de serre met een 
fantastisch zicht op de tuin. 
Zomers en winters het gevoel dat 
je "buiten" zit!





 
De aparte eetkamer is bereikbaar 
vanuit de hal en is geheel in 
originele staat met mahonie 
houten lambrisering, visgraat 
wengé parketvloer, halfronde erker 
met glas-in-lood en karakteristiek 
balkenplafond.




Tevens is vanuit de eetkamer door 
middel van schuifdeuren met glas-
in-lood een klein overdekt terras te 
bereiken.





De ruime en zeer lichte keuken is opvallend 
breed met veel ramen die uitzicht geven op 
het deel van de achtertuin met het grote 
terras en het zwembad.




De keuken heeft erg veel kastruimte en een 
ontzettend lang werkblad. Door de keuken 
anders in te delen kan hier een woonkeuken 
gerealiseerd worden.

Achter een van de deuren in de keuken 
bevindt zich de trap naar de sta hoge 
provisie- en wijnkelder en achter een andere 
deur de praktische bijkeuken. In de bijkeuken 
zijn nog originele Bruynzeel kasten aanwezig. 
De zogenaamde "staldeur" geeft toegang tot 
de tuin.




De grote en vooral ook brede inpandige 
garage is bereikbaar vanuit de bijkeuken en 
natuurlijk geschikt voor het stallen van een 
auto. Gebruik als hobby- of atelierruimte of 
gewoon bergruimte is ook mogelijk. 





Eerste verdieping

Op de eerste verdieping, bereikbaar via de brede zeer 
indrukwekkende trap, bevindt zich een ruime L-vormige 
lichte hal. De hal biedt toegang, 4 comfortabele 
slaapkamers met eigen badkamers, een apart toilet en 
de stijlvolle trapopgang naar de 2de verdieping. 

De parketvloer ligt zowel op de overloop als in alle 
slaapkamers op deze verdieping.




Masterbedroom

De masterbedroom, compleet met walk-in closet en een 
heerlijke badkamer en-suite, is gelegen aan de 
achterzijde en voorzien van een kenmerkende halfronde 
erker en twee balkons. Een van de balkons is overdekt 
en dit is een heerlijke plek om, heel beschut, te genieten 
van de zon. 




Badkamer en-suite

De complete ruime badkamer en-suite is voorzien van 
diep bubbelbad, een privé toilet, dubbele wastafel, 
inloopdouche en heeft natuurlijk vloerverwarming. 




2e Slaapkamer

De tweede royale slaapkamer is maar liefst 19m2, is 
gelegen boven de entree en heeft een eigen badkamer 

met inloopdouche.

Deze kamer heeft een heerlijke zit plek in de zon in het 
uitgebouwde raamkozijn/erker met vrij zicht op de 
voorzijde. Een ander raam geeft zicht op de grote 

Opvallende tuin met het zwembad.

Opvallend aan deze kamer is de vele bergruimte. Naast 
een 3-tal vaste kasten is er ruimte boven de inpandige 
garage voor bijvoorbeeld koffers en ski-spullen. 




Slaapkamer 3

De 3e slaapkamer heeft tevens een goed formaat en 
heeft wederom een kenmerkende halfronde erker. 
Daarnaast heeft de kamer toegang tot het overdekte 
balkon en de gedeelde badkamer met slaapkamer 4.




4e slaapkamer

Slaapkamer 4 heeft goede afmetingen, veel ramen en 
deelt de badkamer met douche en vaste wastafel met 
slaapkamer 3. Leuk is de open kast die zich tussen de 
ramen bevindt.




Overloop

De overloop is opvallend ruim en licht. Vanaf de overloop 
is via de vaste trap de zolderverdieping te bereiken.





Vanuit de masterbedroom is de 
opvallend ruime en ook lichte 
eigen badkamer te bereiken. 

 

De complete ruime badkamer is 
voorzien van diep en ook extra 
groot bubbelbad. Het toilet en de 
douche zijn, ten behoeve van meer 
privacy, weggewerkt achter een 
muur, waarop de twee vaste 
wastafels zijn aangebracht. De 
badkamer heeft verschillende 
inbouwspots en natuurlijk  
vloerverwarming. 








De tweede royale slaapkamer is maar liefst 
19m2 en gelegen boven de garderobe en 
bijkeuken.




De kamer heeft een erker dat een gezellig 
plekje is om te zitten en uit te kijken op de 
oprit. Hoe spannend is het dat je als kind 
altijd kunt zie wie er het pad oprijdt of loopt!  

Geeft het raam in de erker zicht op de oprit, 
het andere raam geeft zicht op de grote 
achtertuin met het zwembad.




Opvallend aan deze kamer zijn de drie grote 
vaste kasten. Ook is er een deur die toegang 
geeft tot de boven de garage gelegen 
bergruimte.  




De eigentijdse badkamer is direct vanuit deze 
kamer bereikbaar en heeft een grote 
inloopdouche en een vaste wastafel.



De 3e slaapkamer is gelegen 
boven de zitkamer en heeft ook 
weer een kenmerkende ronde 
erker met een fantastisch zicht op 
de tuin.




Het overdekte balkon dat vanuit de 
masterbedroom is te bereiken kan 
ook via deze kamer bereikt 
worden.




Tussen deze slaapkamer en 
slaapkamer 4 ligt een gedeelde 
badkamer.  



Slaapkamer 4 heeft goede afmetingen en is 
door deze afmetingen een erg leuke en 
grote kinderkamer of logeerkamer. De 
kamer heeft veel ramen en deelt de 
badkamer met douche en vaste wastafel 
met slaapkamer 3. 



De zolderverdieping biedt zeer vele 
mogelijkheden!  Op dit moment zijn 
er 2 slaapkamers en een open 
ruimte.  Slaapkamer 5 heeft aan 2 
zijden schuin dak en een deur naar   
een halfrond balkon. 

De 6e slaapkamer heeft een grote 
dakkapel en toegang tot een 
achtergelegen extra kamer.




Het afwerkingsniveau van de 
zolderverdieping is lager dan van 
de rest van het huis. 



Aan de voorzijde, aan de Amersfoortsestraatweg, ligt de 
officiele toegang met elektrisch hek van dit landgoed.

De ruime oprit oprijdend verschijnt aan de rechterzijde 
de indrukwekkende gevel van dit landhuis.

Halverwege de oprit staat de dubbele vrijstaande carport  
met een geïntegreerde schuur. De inpandige garage met 
dubbele houtendeuren is ook bereikbaar vanaf de oprit 
en zeer geschikt voor een auto of te gebruiken als 
berging/atelier. 




Een van de meeste bijzondere plekken van het huis, is de 
prachtig met zorg aangelegde tuin! De zeer grote tuin 
bestaat gedeeltelijk uit bos en gedeeltelijk uit borders en 
gras alsmede een groot zonneterras. Er is een grote 
variatie aan vegetatie: hoge bomen, veel gras maar ook 
een grote verscheidenheid aan hortensia’s en 
rododendrons.




Het gazon is voorzien van een ringleiding met 
robotmaaier en het hele terrein heeft een sproei- 
installatie met eigen bron.











Wat natuurlijk niet mag ontbreken in deze aangename 
tuin is een verwarmd buitenzwembad met omliggend 
terras. Het zwembad is, mede uit veiligheidsoverweging, 
voorzien van een een mooie taxus haag met 2 
toegangspoorten en is heerlijk gelegen in de zon; een 
ultiem vakantiegevoel op eigen terrein! 




Daarnaast ligt er in de tuin, zeer beschut en omringd 
door grote bomen, een tennisbaan.

Vlak bij de tennisbaan is ook een tweede toegangspoort 
gesitueerd. Deze poort geeft toegang tot de 
naastgelegen Beukenlaan.




De tuin is verder een echte spannende tuin met paadjes 
en verschillende hoeken. En heeft meer dan voldoende 
ruimte voor een grote verscheidenheid aan 
speeltoestellen voor de kinderen. 




Kortom; een heerlijke tuin met een goed afgewogen 
combinatie van borders, terassen, gazon en vooral veel 
privacy! 










In de tuin ligt, heel beschut en 
omgeven door hoge bomen, de 
eigen tennisbaan.

Bij de tennisbaan ligt een 
toegangspoort richting de naast 
het perceel gelegen Beukenlaan




En de tuin heeft voldoende ruimte 
voor een groot arsenaal aan 
speeltoestellen voor de kids.





Vanaf de straat geeft de elektrische poort 
toegang tot de ruime oprit voorzien van grind, 
hoge hagen, eiken- en beukenbomen en in 
het voorjaar bloeiende rododendrons. 




De villa staat aan het einde van de oprijlaan 
en geeft een warm welkom door de 
bijzondere entree.

Aan de voorzijde bevindt zich een ruime oprit 
voorzien van een dubbele vrijstaande carport  
met een geïntegreerde schuur. 







De inpandige garage met dubbele 
houtendeuren is ook bereikbaar vanaf de 
oprit en zeer geschikt voor een auto of te 
gebruiken als berging/atelier. 



Kadastrale kaart



Kelder 



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Amersfoortsestraatweg 212 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. 



Marktstraat 15 1411CX Naarden | Telefoon 035-6942757 | WhatsApp 06-19 19 50 60 

info@mouthaan.nl | www.mouthaan.nl| www.facebook.nl/mouthaan


