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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

148 m²

1928

in overleg

Charmant en verrassend hoekhuis op een 
fijne en rustige locatie binnen het 

historische Vestingstadje Naarden.




Dit hoekhuis heeft een royale woonkamer, 
een heerlijke woonkeuken, werkkamer, 4 
goed formaat slaapkamers, 2 badkamers 

en een zonnige patio-tuin

 Type woning hoekwoning

 Woonoppervlakte 194 m²

 Inhoud ca. 708 m³

 Aantal kamers 6

 Aantal slaapkamers 4

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

 Verwarming c.v.-ketel, open haard

 Tuin ca. 22 m² met schuur 
en achterom

 CV merk Intergas HR (2009), 
Remeha Tzerra (2020)

 CV bouwjaar 2020

 CV brandstof gas

 Warm water c.v.-ketel

 Energieklasse D  & E

 Overig Gelegen in beschermd 
stads- en dorpsgezicht



Regenboogstraat 27; een charmant, verrassend en ruim 
vestinghuis gelegen in een rustig deel van de Vesting op 
de hoek Regenboogstraat/Jan Massenstraat.




Naarden Vesting is een oude stad met een voelbare 
historie; mooie oude panden met een verhaal en 
karakteristieke kinderkopjes sieren het straatbeeld.

De stad is omgeven door groene Vestingwallen; een 
heerlijke plek is om te wandelen of een rondje te gaan  
hardlopen.




Voorzieningen

Voor de dagelijkse boodschappen zijn er winkels in de 
Marktstraat, waaronder een kleine Albert Heijn, bakker, 
slijterij en verschillende kledingwinkels; allemaal op 
loopafstand gelegen. Daarnaast is er ook een grote 
verscheidenheid aan restaurants en kroegjes.




Wonen met kinderen

Voor mensen met kinderen is het goed te weten dat er in 
de Vesting een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en 
een basisschool zijn. Na schooltijd kunnen kinderen 
heerlijk rondstruinen op de wallen of spelen op het 
grasveld achter het Comeniusmuseum. Kinderen uit de 
Vesting spelen ook graag aan de voet van de Grote kerk 

of de grotere speeltuin net buiten de Vesting. Daar is ook 
de kinderboerderij en het hertenkamp te vinden. En voor 
de kleintjes is Speelpark Oud Valkeveen iedere keer een 
feestje. 




Bereikbaarheid

De ligging ten opzichte van Amsterdam is absoluut goed 
te noemen; de A1 is in enkele minuten te bereiken.

Van hieruit kan ook het noorden (A6) als het oosten goed 
bereikt worden. Liever met het openbaar vervoer? Op 
loopafstand is een bushalte waar vandaan bussen 
vertrekken naar o.a. Amsterdam en het NS station van 
Naarden-Bussum, dat op ongeveer 10 minuten fietsen 
ligt.




Vrije tijd 

In de nabijheid bevinden zich vele sportclubs (o.a. tennis, 
hockey, voetbal en rugby), een overdekt zwembad en 
verschillende fitness centra. Ook het Naarderbos met 
zandstrandje en jachthaven, ligt op fietsafstand. 

Een avondje cultuur? De Vesting heeft zijn eigen kleine 
theater "De Mess" met voorstellingen voor groot en 
klein. Liever naar de film? Het Filmhuis van Bussum ligt 
op fietsafstand.

Of toch een avondje naar Amsterdam? Je bent er zo!






Woonkamer
De officiele voordeur van dit huis 
zit op de Regenboogstraat 27. In de 
praktijk wordt de voordeur aan de 
Jan Massenstraat gebruikt. 

Bij het binnenlopen van de 
verrassend ruime woonkamer valt 
direct op hoe licht en sfeervol de 
ruimte is. De vele mooie ramen 
met roedeverdeling zijn daar zeker 
debet aan. Door de lichte 
eigentijdse afwerking in combinatie 
met de stoere houten vloer is de 
kamer naast licht ook zeer 
sfeervol. De kamer heeft nog een 
extra tv/speel/werkhoek.





Aan de straatzijde van de 
woonkamer zijn zeer veel ramen 
en aan de zijde van de patio-tuin 
zijn dubbele openslaande deuren.




De open haard is mooi gesitueerd 
tussen de deur naar de hal en de 
openslaande deuren naar de tuin.

Door de plek van de open haard is 
het mogelijk om op killere dagen 
met het gehele gezin of vrienden 
samen gezellig om de open haard 
te zitten.  



Werk-/speelkamer
In de woonkamer is een deur aanwezig die 
toegang geeft tot de werkkamer. 

Dit is een praktische ruimte met een groot 
raam en een eigen voordeur aan de 
Regenboogstraat.




Deze multifunctionele ruimte is nu in 
gebruik als werkkamer en ook ideaal als 
speelkamer of aparte tv kamer.







Woonkeuken
De woonkeuken met verschillende 
apparatuur en zeer veel kastruimte  
is zeer ruim van opzet. Leuk zijn de 
openslaande deuren naar de 
zonnige patiotuin en de grote 
ramen met roedeverdeling aan de 
straatzijde.

In de woonkeuken zijn deuren naar 
de hal met het toilet en de 
voordeur alsmede een deur naar 
de tussenhal met doorloop naar de 
woonkamer. De trap naar de 
eerste verdieping zit verscholen 
achter een andere deur met onder 
de trap een goede bergruimte. 





Bijkeuken
Achter de voordeur aan de Jan 
Massenstraat ligt de ruime hal met een 
grote vaste kast. 

De zeer praktische bijkeuken is direct 
vanuit deze hal te bereiken en heeft, naast 
veel bergruimte, ook een aansluit-
mogelijkheid voor een wasmachine en 
droger.

Ideaal is ook de deur naar de patiotuin.



Slaapkamer 1
Op de eerste verdieping zijn 4 
goede slaapkamer en 2 
badkamers.




Aan de kant van de Jan Massen-
straat ligt de ruime en ook zeer 
lichte slaapkamer met hoog 
plafond en doorloop naar de 
praktische inloopkast.




Vanuit de inloopkast is het platje te 
bereiken; Een heerlijke plek om te 
genieten van het fantastische 
uitzicht op de Grote Kerk .





Slaapkamer 2 en 3
Aan de zijde van de 
Regenboogstraat zijn twee mooie 
ruime slaapkamers.




Beide kamers zijn wederom zeer 
licht. De kamer op de hoek heeft 
een grote dakkapel, een dakraam 
en een leuke werkhoek.

De andere kamer heeft een 
kleinere dakkapel, ook een 
dakraam en een vast bureau. 




Praktisch zijn ook de inbouwkasten 
in beide kamers.  







Slaapkamer/
De vierde ruime slaapkamer ligt 
aan de achterzijde van het huis en 
heeft een hele leuke sfeer. Vanuit 
deze kamer is uitzicht op de 
patiotuin.




Het huis heeft 2 badkamers; De 
eerste badkamer ligt verdiept en is 
licht door het grote dakraam. Het 
heeft een bad, wastafel en 3e toilet.




De tweede badkamer heeft een  
inloopdouche, wastafelmeubel en 
prachtige Portugese vloertegels.





Patiotuin 
De patiotuin is bereikbaar vanuit 
zowel de keuken als de 
woonkamer en zeer sfeervol. Door 
de locatie van de tuin is hier veel 
middag/avond zon. 

Er is ook voldoende ruimte voor 
een grote heerlijke loungebank en/
of grote eettafel.

Dus een perfecte plek voor een bbq 
met vrienden en familie!




De patiotuin heeft een praktische 
achterom en ook een goede  
schuur. 



Begane grond



Eerste verdieping



Kelder



Schuur



Kadastrale kaart



Regenboogstraat 27 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.regenboogstraat27.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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