
Verrassend ruim met fijne leefruimte!



van Hogendorplaan 11

Naarden

www.vanhogendorplaan11.nl



Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

220 m²

1956

in overleg



Een verrassend ruim, fantastisch licht en 
eigentijds afgewerkt tussenhuis met o.a. 
een heerlijke zonnige en diepe achtertuin 

en 4 slaapkamers en op steenworp afstand 
van Naarden-Vesting en diverse 

voorzieningen; een echt gezinshuis! 

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning tussenwoning

 Woonoppervlakte 131 m²

 Inhoud 456 m³

 Aantal kamers 7

 Aantal slaapkamers 4

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie dakisolatie

 Verwarming c.v.-ketel

 Tuin oppervlakte ca. 83 m2

 Tuin kwaliteit verzorgd

 CV merk Nefit HR

 CV bouwjaar 2016

 CV brandstof gas

 Energieklasse C

 Warm water c.v.-ketel



Keverdijk

De Keverdijk, officieel genaamd “Tuindorp Keverdijk”, is 
een woonwijk in Naarden en gelegen net ten noorden 
van de Vesting. De wijk kenmerkt zich door een 
gemêleerde bebouwing en in combinatie met een breed 
aanbod aan voorzieningen voor jong en oud is dit een 
fijne woonomgeving! 




Deze woning staat in een straat waarvandaan je in de 
verte uitkijkt op de Grote Kerk en waar slechts 
bestemmingsverkeer komt. Aan het eind van de straat 
kom je in een oase van groen en water. Een weiland met 
schapen scheidt de weg van de Vestinggracht waar je je 
bootje te water kan laten en waar zomers wordt 
gezwommen. 




In Naarden is een grote verscheidenheid aan sportclubs: 
van hockey tot tennis, voetbal en rugby. Willen de 
kinderen dansen of op een andere wijze creatief bezig 
zijn? Er zijn mogelijkheden te over! 

En voor de kleintjes is Speelpark Oud Valkeveen 
helemaal top. Het park ligt op nog geen 10 minuten 
rijden en is ook per fiets zeer goed te bereiken. 







Bereikbaarheid

Door de centrale ligging nabij de A1 zijn Amsterdam, 
Amersfoort en Utrecht zeer goed te bereiken. Ook het 
NS-station Naarden-Bussum ligt op ca. 10 minuten 
fietsen, daarnaast ligt er een bushalte op ca. 350 meter 
van het huis. 




Voorzieningen

Op de Keverdijk zijn verschillende winkels voor de 
dagelijkse boodschappen te vinden.

Zo is er naast een supermarkt ook een drogisterij, 
slagerij, naaiatelier/stomerij, bakkerij, viswinkel, 
bloemist en een goede pizzeria. Ook ligt Naarden- 
Vesting met haar leuke winkeltjes en restaurants op 
loopafstand en ligt het centrum van Bussum op 
fietsafstand. 




Vrije tijd

Ook een heerlijke stadswandeling door Naarden-Vesting 
of een wandeling over de groene Vestinwallen is zeker 
aan te raden.

Het Naarderbos biedt ook veel mogelijkheden om de 
vrije tijd door te brengen; er is een leuk strand en voor 
watersportliefhebbers is er een fantastische jachthaven. 







Woonkamer



In 2019 is deze woning geheel  
gerenoveerd en eigentijds 
afgewerkt in lichte kleurstelling. 




De woonkamer is ruim en heeft 
aan voorzijde een groot raam met 
leuk uitzicht op straat. 




De gehele begane grond wordt 
verwarmd d.m.v. vloerverwarming 
en op de vloer in de woonkamer 
ligt een stoere parketvloer.




Het plafond is v.v. inbouwspots.





Eetgedeelte/Keuken



Het eetgedeelte bevindt zich in de 
uitbouw aan de achterzijde. Hier is 
voldoende ruimte voor een grote 
eettafel om heerlijk te dineren en 
na te tafelen. Via openslaande 
deuren is het terras in de 
achtertuin bereikbaar.




De open, licht en eigentijds 
afgewerkte keuken is voorzien van 
diversen inbouwapparatuur en  
prettig veel werkruimte. De 
dakkoepel zorgt hier voor prettig 
veel daglicht. 





Bijkeuken / Tuinkamer



De praktische bijkeuken heeft een 
achterdeur naar de tuin, 
ingebouwde kasten, veel 
bergruimte, aansluiting 
wasmachine/droger en een 
uitstortgootsteen.




Aansluitend is hier een aparte  
‘tuinkamer’ met door het grote 
raam leuk zicht op de tuin; een 
ideale thuiswerkplek of 
speelkamer voor kinderen!



Slaapkamer 1



Op de eerste verdieping zijn 3 in 
grootte varierende slaapkamers, 
de badkamer en de trapopgang 
naar de zolderverdieping.




De grootste kamer is aan de 
achterzijde, heeft een kastwand en 
leuk uitzicht op de achtertuin.







Voor meer duidelijkheid over de 
indeling zie de plattegronden in 
deze brochure.



Slaapkamer 2 en 3



Slaapkamer 2 heeft ook een goed 
formaat, bevint zich aan de 
voorzijde en geeft gezellig uitzicht 
op straat. Net als de andere 
kamers liggen hier stoere houten 
vloerdelen.




Slaapkamer 3 ligt evenens aan de 
voorzijde, is voorzien van een 
kastenwand en kan eventueel  ook 
worden gebruikt als werk- of 
kinderkamer.



Badkamer



De badkamer is compleet, 
eigentijds uitgevoerd en heeft een 
fijne vloerverwarming.




Er is hier een ligbad, 
douchecabine, 2e toilet, wastafel 
en een handdoekenradiator.




De badkamer bevindt zich aan de 
achterzijde van het huis. 



De zolder is voorzien van een brede 
dakkapel (nokverhoging) en heeft een 4e 
slaapkamer met aan de achterzijde een 
groot raampartij.




Direct aansluitend is hier een praktisch 
separate (werk)kamer.

Zolder



Tuin
Zowel de voor- als achtertuin zijn 
fraai aangelegd. 




De ruime achtertuin heeft een 
perfect zonligging (zuid/west)

en een groot bestraat terras direct 
bij het huis.

In het lager gedeelte is de tuin 
aangelegd met verschillende 
fruitbomen, bessenstruiken, 
aardbeien en kruiden.

Er is een grote houten berging met 
elektra en extra brede 
achteruitgang naar het ‘achterom’



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Zolder



Kadastrale kaart



van Hogendorplaan 11 interessant?

Wij vertellen u graag meer!

Eduard van Ieperen



NVM Makelaar RM/RT


eduard@mouthaan.nl

Ellen Mouthaan - van Schaijk
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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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