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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden



Sfeervol en licht familiehuis uit 1907 

in het mooie Oranje Nassaukwartier


 met 

mooie originele details zoals o.a. hoge 

plafonds met ornamenten van koeienhuid, 
en-suite deuren en glas-in-lood

362 m²

1907

in overleg

 Soort woning herenhuis

 Type woning 2-onder-1-kapwoning

 Woonoppervlakte 167 m²

 Inhoud 656 m³

 Aantal kamers 6

 Aantal slaapkamers 5

 Extra bijkeuken/sportruimte
buitenkamer met 
keuken

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed, schilderwerk 
2021

 Isolatie dakisolatie
dubbel glas

 Verwarming c.v.-ketel
2 open haarden

 CV merk Remeha Calenta

 CV bouwjaar 2016

 CV brandstof gas

 Energieklasse E



Dit eigentijdse karakteristieke herenhuis is gelegen in

een fantastische buurt: het Oranje Nassaukwartier. De 
buurt kenmerkt zich door vele mooie statige huizen en 
rustige woonstraten. 

De Julianalaan is een van die rustige woonstraten met 
alleen bestemmingsverkeer en een perfecte plek voor 
gezinnen met kinderen; hier wordt nog gewoon op straat 
gespeeld.




Wonen met kinderen

In de nabije omgeving liggen verschillende basisscholen

en kinderdagverblijven. In Bussum en Naarden is een 
ruime keuze aan middelbare scholen, allemaal gelegen 
op korte fietsafstand.

Sportverenigingen zijn er in Naarden en Bussum in

overvloed en per fiets goed te bereiken: van hockey tot

tennis en van rugby tot zeilen. En voor de kleintjes is 
Speelpark Oud Valkeveen iedere keer weer een feest!




Bereikbaarheid

Het NS Station Naarden/Bussum ligt op enkele minuten

lopen en vandaar vertrekken doorgaans per uur 
meerdere treinen naar zowel Amsterdam als Utrecht. 
Een tweetal opritten van de A1 naar Amsterdam, Almere, 
Amersfoort en Utrecht zijn ook snel te bereiken; snel op 

het werk en snel weer thuis!




Boodschappen

Zowel het winkelcentrum Koningshoek met o.a. een 
Albert Heijn als het centrum van Bussum met een grote 
varieteit aan winkels, liggen op enkele minuten fietsen. 
Ook Naarden-Vesting ligt in de directe nabijheid en heeft 
verschillende leuke winkels. De markt in de Vesting trekt 
op zaterdagochtend veel mensen uit de weide omgeving, 
waarvan velen na de markt als vast ritueel een koffietje 
pakken bij Coffee Culture of het Vestinghotel.




Vrije tijd

Naarden wordt omgeven door natuur met aan de 
oostzijde bijvoorbeeld het natuurgebied Naardermeer.

Sportmogelijkheden zijn er te over: zo zijn er vele 
sportclubs en sportscholen. En alles op fietsafstand.

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 loopafstand en de vesting 
heeft het leuke en intieme theater, De Mess. Liever naar 
een grote productie? Theater 't Spant staat garant voor 
een mooie avond.  

Een avondje naar Amsterdam? Je bent er zo!




Voortuin

De voortuin heeft een groot verhoogd 
terras en dit is een heerlijke plek om tot 's 
avonds laat in de zon te eten of te borrelen. 
Door de aan-wezigheid van een hoge 
beukenhaag is hier optimale privacy en 
door de grote poort is het ook veilig voor 
kleine kinderen en de hond. 

Parkeren op eigen terrein is evt mogelijk.



Hal

In dit huis kom je echt thuis en dat ervaar 
je direct bij het betreden van de hal. 

Een groot raam met glas in lood zorgt voor 
veel licht en de trap naar de 1e verdieping 
heeft een statig tussen bordes met deur 
naar wasmachine ruimte. De hal heeft 
stijlvolle deuren naar de kelder, het toilet 
en twee naar de indrukwekkende en-suite.  





Voorkamer-en-suite
Bij het binnenlopen van de 
woonkamer-en-suite valt direct op 
hoe licht en hoog deze stijlvolle 
ruimte is. 

Tussen de voor- en achterkamer-
en suite zitten nog de mooie 
plafondhoge originele en-suite 
deuren met omtimmering. 




Bijzonder: de voorkamer-en-suite 
heeft, evenals de achterkamer, ook 
nog het onvoorstelbaar mooie 
originele gedecoreerde plafond van 
koeienhuid.



Serre
Aan de straatzijde van de 
voorkamer-en-suite ligt de serre. 
De serre heeft veel ramen en 
allemaal hebben deze een 
zogenaamd "bovenlicht".. Deze 
bovenlichten hebben glas-in-lood 
dat in dubbelglas is gevat.




Zoals in vrijwel het gehele huis zijn 
ook hier de wanden glad gestuukt 
en in eigentijdse kleuren 
geschilderd.




De in visgraat gelegde merbau 
vloer maakt de kamer helemaal af!





Achterkamer-en-suite
De achterkamer-en-suite loopt 
door in de woonkeuken met ruimte 
gevoeg  voor een riante eettafel.




Dit is een fantastische plek om bij 
de sfeervolle openhaard uren te 
dineren en na te tafelen met 
vrienden . En wijs ze tijdens deze 
gezellige avonden eens op het 
unieke plafond van koeienhuid.

In de zomermaanden gooi je hier 
de tuindeuren open en lopen 
binnen en buiten mooi in elkaar 
over. 

 





Woonkeuken
De royale keuken heeft zeer veel 
werk- en bergruimte en diverse 
inbouwapparatuur. De keuken is 
van hout gemaakt en heeft een 
stoer betonnen werkblad.




Ook de keuken is door de vele 
ramen erg licht en heeft een leuk 
uitzicht op de achtertuin.




De keuken heeft een doorloop naar 
een extra werk/speelhoek met 
openslaande deuren naar de tuin. 
Bijzonder is hier het betegelde 
werkblad.







Bijkeuken/werkkamer
De extra werk/speelhoek 
grenzend aan de keuken is 
multifunctioneel; zijn de kinderen 
klein dan kunnen ze hier in de 
nabijheid van de ouders heerlijk 
spelen, zijn ze wat groter dan is het 
een prima plek voor de computer 
of om zelf wat te werken. 

De extra ruimte die van hieruit 
bereikbaar is, ligt net een treetje 
lager en is nu in gebruik als 
sportruimte annex bijkeuken met 
o.a. een uitstortgootsteen en veel 
bergruimte. De openslaande 
deuren komen uit op de voortuin.





Slaapkamer 1 en 2
Via de trap met tussenbordes en 
deur naar wasmachine ruimte 
bereik je de mooie lichte overloop 
met groot raam.




Aan de voorzijde ligt de royale 
slaapkamer met openslaande 
deuren naar het balkon. Praktisch 
zijn de op maat gemaakte kasten- 
wand en de kast onder de trap.




De tweede lichte royale 
slaapkamer met stoere houten 
wandafwerking ligt aan de achter-
zijde en heeft vrij zicht op de tuin.





Badkamer
De badkamer is met recht royaal te 
noemen! Met twee separate 
doucheruimtes, een ligbad (heerlijk 
voor het raam), een brede wastafel 
met twee kranen alsmede een 
toilet blijft er ook nog voldoende 
ruimte over om bv de kinderen af 
te drogen.

En ochtendstress behoort hier 
helemaal tot de verleden tijd; de 
beide douches en het bad kunnen 
tegelijkertijd gebruikt worden. De  
extra capaciteit van de cv ketel 
zorgt dat iedereen tegelijkertijd 
warm water kan tappen.





3e, 4e en 5e slaapkamer
De 3e slaapkamer ligt op de eerste 
verdieping en is een prima werk of 
babykamer. De kamer iets 
vergroten? Dat kan!




De zolder heeft 2 gezellige kamers, 
waarvan de kamer aan de 
achterzijde vergroot is door een 
dakkapel. 

De zolderverdieping heeft verder 
nog een goede bergruimte. De cv 
ketel is ook te vinden op de zolder.




Graag een 2e badkamer maken? 
Dat kan!



Achtertuin

De achtertuin is gelegen op het zuidoosten 
en dat staat garant voor ochtendzon op het 
verhoogde terras aan de keukenzijde en 
voor het grootste deel van de dag zon in het 
overige deel van de tuin.

De tuin is ingericht voor intensief gebruik 
door kinderen en heeft dan ook een 
kunstgrasveld. 



Tuinhuis
Aan de achterzijde van de tuin, niet 
direct helemaal zichtbaar vanuit 
het huis, ligt over de volledige 
breedte van het perceel een 
tuinhuis van ca. 25m2 met een 
grote overkapping met ruime 
zithoek, buitenkeuken, houtkachel, 
een extra "chill" kamer en een 
kleine schuur.

Dit is een fantastische plek om het 
gehele jaar door beschut te 
genieten van het buitenleven.

Dat wordt met kerst een bbq in 
plaats van een standaard 
kerstdiner! 





Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Kelder



Buitenkamer / schuur



Kadastrale kaart
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Julianalaan 16 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.julianalaan16naarden.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 


