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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

368 m²

1976

in overleg

Hoekhuis met veel leefruimte op de begane 
grond,


 3 slaapkamers op de eerste verdieping 
met mogelijkheid voor 4e


Evt mogelijkheid tot realiseren extra 
slaapkamer op de begane grond


en 

een echt fantastische tuin!

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning hoekwoning

 Woonoppervlakte 123 m²

 Inhoud 577 m³

 Aantal kamers 4

 Aantal slaapkamers 3 en mogelijkheid voor 
4e

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Keurmerken bouwkundig gekeurd 
huis

 Isolatie dakisolatie, 
muurisolatie, dubbel 
glas

 Verwarming c.v.-ketel

 CV merk Nefit 2009

 CV bouwjaar 2009

 CV brandstof gas

 Energieklasse C



Goudwespmeent 51 is een leuk hoekhuis in de 
Hilversumse Meent. De vriendelijke en groen opgezette 
woonwijk is gelegen aan de zuidwestelijke zijde van 
Naarden en Bussum, maar valt officieel onder de 
gemeente Hilversum.




Bereikbaarheid

Door de centrale ligging zijn de verbindingen met 
Amsterdam (via de A1 of binnendoor via Weesp), maar 
ook met bijvoorbeeld Utrecht en Amersfoort goed te 
noemen. Zowel het station Naarden-Bussum als 
Bussum-Zuid zijn op fietsafstand gelegen en ook diverse 
buslijnen stoppen in de buurt; de verbinding per 
openbaar vervoer is dan ook prima.




Wonen met kinderen

Omdat deze wijk alleen bestemmingsverkeer kent en de 
woning is gelegen aan een zgn. woonerf, kunnen 
kinderen hier prima buiten spelen. Ook zijn er diverse 
speelveldjes in de buurt. In de directe omgeving liggen 
diverse kinderdagverblijven en basisscholen. Een grote 

diversiteit aan middelbare scholen is op fietsafstand 
gelegen in zowel Naarden, Bussum als Hilversum.




Boodschappen

In de buurt is een winkelcentrum met alle winkels  voor 
de dagelijkse boodschappen, waaronder een goed 
gesorteerde Albert Heijn, een bakker en een 
groentewinkel. Meer winkels zijn op fietsafstand te 
vinden in het gezellige centrum van Bussum, waar op 
donderdag ook een leuke weekmarkt is.




Vrije tijd

Er is een ruime keuze aan sportclubs, waaronder tennis- 
en hockeyclubs, en het zwembad van Bussum ligt ook op 
fietsafstand.  Graag de natuur in? De Hilversumse Meent 
is omringd door verschillende natuurgebieden.

Een avondje uit? Zowel in Naarden-Vesting, Bussum als 
Hilversum is een ruime keuze aan restaurants.En 
cultuur snuiven kan in een van de vele theaters of musea 
in de buurt!





Woonkamer
De Z-vormige woonkamer is 
opvallend licht; licht dat de kamer 
binnenstroomt via de grote 
schuifpui in de achtergevel, het 
grote raam in de zijgevel en het 
raam aan de voorzijde.

Vrijwel de gehele achtergevel 
wordt ingenomen door een grote 
schuifpui, waardoor binnen en 
buiten mooi in elkaar overlopen en 
het alle jaartijden genieten is van 
de fantastische tuin.




Praktisch is de vaste kast onder de 
trap.





Keuken
Aan de voorzijde van de 
woonkamer ligt de open keuken. 
Eigenlijk is deze half open doordat 
een deel niet direct te zien is vanuit 
de woonkamer.

De keuken heeft zeer veel grote 
laden en een groot zwart werkblad. 
De keuken heeft een bijzondere 
uitstraling, is handgemaakt en is 
voorzien van alle gangbare 
apparatuur. 

Liever een andere kleur? De 
houten frontjes zijn over te 
schilderen in je eigen kleur.



Slaapkamer 1 en 2
De grootste slaapkamer ligt aan de 
voorzijde en heeft een doorloop 
naar een grote berging.

Deze kamer kan redelijk eenvoudig 
gesplitst worden in twee kamers. 
Door de dunne wand tussen de 
kamer en de berging te vewijderen 
wordt deze ruimte bij een van de 
twee kamers getrokken.




De 2e grote slaapkamer ligt aan de 
achterzijde en heeft een raam met 
mooi zicht op de fantastische 
achtertuin met gevarieerde 
begroeiing.





Slpkamer 3 & badkamer
De 3e slaapkamer heeft ook een 
goed formaat en ligt aan de 
achterzijde.

De badkamer is ruim en heeft een 
eigentijdse look door de 
antracietkleurige vloertegels in 
combinatie met de witte 
wandtegels met marmeraccenten.

De badkamer heeft, naast een 
grote inloopdouche een vaste 
wastafel met ingelegde spoelbak 
en een tweede toilet.

De bovengelegen vliering is 
bereikbaar via een vlizo trap en is 
in de nok ong. 2 meter hoog.



Tuin
De grootste verrassing bij dit huis 
is wel de achtertuin! Niet alleen de 
indeling met verschillende hoekjes, 
maar ook de zeer gevarieerde 
begroeiig is fantastisch.

Ook naast het huis ligt nog een 
stukje tuin; vanuit het zijraam in de 
woonkamer kijk je hier op uit.

De voortuin is niet groot en wordt 
voor het grootste deel ingenomen 
door de oprit. Parkeren op eigen 
terrein is wel heeeel prettig!

En dan is er ook nog een grote 
garage die evt verbouwd kan 
worden tot extra woonruimte.









Begane grond



Eerste verdieping



Zolder



Kadastrale kaart



Goudwespmeent 51 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.Goudwespmeent 51.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 



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

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


