
2-onder-1-kapwoning met bedrijfsruimte



Zwarteweg 50

Naarden

www.zwarteweg50naarden.nl 



Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

Charmant vooroorlogs gebouwd helft van 
een dubbel woonhuis met op de begane 

grond een ruime leefruimte en een aparte 
werkkamer, 4 slaapkamers en een groot 

multifunctioneel bijgebouw van 

bijna 200m2 

544 m²

1905

in overleg

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning 2-onder-1-kapwoning

 Woonoppervlakte 124 m2 (excl. zolder)

 Inhoud 1395 m³ (inclusief 
bijgebouw)

 Aantal kamers 6

 Aantal slaapkamers 4

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie Dubbel glas, kap-, 
muur- en vloerisolatie

 Verwarming c.v.-ketel, 
vloerverwarming 
gedeeltelijk

 Tuin oppervlakte 148 m²

 Tuin kwaliteit normaal

 CV merk Vaillant 2017

 CV bouwjaar 2017

 CV brandstof gas

 Energieklasse E

 Warm water c.v.-ketel



Woonwijk

Het huis ligt precies op de grens van de populaire

wijken Ministerpark en 't Spieghel. Het is een kinderrijke, 
kindvriendelijke groene woonomgeving, zeer gunstig 
gelegen t.o.v. het station (5 min lopen) en de uitvalsweg 
naar de A1. Diverse scholen, kinderopvang, winkels en 
natuurgebied "Naardermeer" liggen allen op korte 
afstand.




Bereikbaarheid

Binnen een afstand van circa 5 minuten rijden ligt de A1 
richting Amsterdam en Almere.

Reizen met het openbaar vervoer? Het NS-station met 
meerdere treinen per uur richting Amsterdam en 
Utrecht ligt op enkele minuten fietsen.

Op enkele minuten lopen bevindt zich ook een bushalte 
met zeer goede en snelle verbindingen met bijvoorbeeld 
Amsterdam Amstel en Zuid-Oost.




Wonen met kinderen

Het is een ideale plek om te

wonen met kinderen. Kinderen spelen hier nog lekker op 
straat of in het park. Op loopafstand bevinden zich een 
tweetal basisscholen en qua middelbare scholen is er op 
relatief korte fietsafstand een ruime keuze in zowel 

Naarden als Bussum.

Kleine kinderen? Er is op fietsafstand een grote keuze 
aan kinderdagverblijven in Naarden en Bussum. Voor 
kleintjes is een bezoek aan Speelpark Oud Valkeveen 
iedere keer weer een feest! 15 minuten fietsen en je bent 
er.




Voorzieningen

Zowel het gezellige Naarden-Vesting met haar kroegjes 
en restaurants, als het leuke centrum van Bussum 
bevinden zich in de nabije omgeving. Voor recreëren of 
genieten van de natuur hoeft ook niet ver gezocht te 
worden. Zowel Naarden als Bussum beschikken over 
een grote verscheidenheid van sportclubs en 
verenigingen.




Voor een ontspannende wandeling door de natuur is het 
het natuurgebied “Naardermeer'' ideaal. Dit fantastische 
natuurgebied ligt op enkele honderden meters.

Ook een wandeling over de prachtige vestingwallen 
behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.













Woonkamer



Aan de voorzijde van het huis 
bevindt zicg een L-vormige 
zitkamer met o.a. een houten 
eikenvloer en een groot raam voor 
een goede lichtinval. 




Voor gezeligheid en extra warmte 
op koude dagen is er op een 
centrale plek in de woonkamer een 
houtkachel geplaatst.




Aan de achterzijde van het huis 
bevindt zich een aparte 
(werk)kamer.







Keuken 
Tussen de zit- en werkkamer 
bevindt zich een royaal 
uitgebouwde woonkeuken met 
diverse inbouwapparatuur, groot 
werkblad, daklicht voor veel 
daglicht, vloerverwarming en 
voldoende ruimte voor het plaatsen 
van een grote eettafel. 




Vanuit de woonkeuken is er 
toegang tot de afgesloten  
trapopgang naar de 1e verdieping. 



1e verdieping 
Overloop met toegang tot 3 in 
grootte variërende slaapkamers en 
een badkamer. 

De grootste slaapkamer ligt aan de 
voorzijde en heeft een extra 
zijraam voor een goed lichtinval. 




De 2e slaapkamer heeft eveneens 
een goed formaat met zicht op de 
achtertuin.




De 3e en tevens kleinste 
slaapkamer is een ideale werk-/
kasten- of kinderkamer. 





Badkamer en zolder 

Een eigentijdse licht afgewerkte badkamer 
met ligbad, inloopdouche, dubbel 
wastafelmeubel en een 2e toilet.




De compacte voorzolder biedt toegang tot 
de stookruimte en de 4e slaapkamer met 
Velux dakramen en diverse mogelijkheden. 





Tuin
De voortuin met terras ligt op het 
zuidoosten en is afgeschermd d.m.v. 
een hoge haag.




Naast het huis loopt een lange oprit 
naar de achterzijde en is eventueel 
afsluitbaar met een hek/poort.




Direct aan de achterzijde van het 
huis bevindt zich een overdekt terras 
met een perfecte ligging voor de 
avondzon.



Bijgebouw 
Achter het huis staat een riant 
bijgebouw met bedrijfsbestemming, 
geschikt voor diverse doeleinden.




Aan achterzijde van dit bijgebouw is 
een apart 'guesthouse' gerealiseerd 
met eigen toegang.




Toch liever meer tuin? Dan zijn 
eventueel hier mogelijkheden omdat 
te creëren!



Kadastrale kaart



Begane grond



Eerste verdieping



Zolder



Bijgebouw



Zwarteweg 50 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.zwarteweg50naarden.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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