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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

 

Bijzonderheden

264 m²

1938

in overleg



Op loopafstand van Naarden-Vesting, in het 

kindvriendelijke Oranje Nassaukwartier 
Noord, ligt dit verrassend ruime jaren ‘30 

middenhuis met heerlijk zonnige 
achtertuin en een royale garage.

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning tussenwoning

 Woonoppervlakte 162 m²

 Inhoud 616 m³

 Aantal kamers 6

 Aantal slaapkamers 5

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie dakisolatie, 
muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel 
glas

 Verwarming c.v.-ketel, open haard

 Tuin oppervlakte circa 98 m²

 Tuin kwaliteit normaal

 CV merk Nefit HR

 CV bouwjaar 2019

 CV brandstof gas

 Energieklasse D

 Warm water c.v.-ketel





ThierenThierenThieren 11; een verrassend ruim jaren 30 
familiehuis, met heerlijke tuin en grote garage gelegen 
in het kindvriendelijke Oranje Nassaukwartier Noord, 
met de Vesting “om de hoek”.

 

Bereikbaarheid

Het NS Station Naarden/Bussum ligt op enige minuten 
fietsen en vandaar vertrekken doorgaans meerdere 
treinen per uur naar zowel Amsterdam als Utrecht. Een 
tweetal opritten van de A1 naar Amsterdam, Almere, 
Amersfoort en Utrecht zijn ook snel te bereiken.




Wonen met kinderen

In de nabije omgeving liggen verschillende basisscholen 
en kinderdagverblijven. Er is een ruime keuze aan 
middelbare scholen in Bussum en Naarden. 
Sportverenigingen zijn er in Bussum en Naarden 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 en het Hertenkamp wat om de 
hoek is iedere keer weer een feest! 











Boodschappen

Er bevinden zich op korte afstand meerdere 
supermarkten zoals een grote Albert Heijn in het 
winkelcentrum Koningshoek. In het centrum van 
Bussum bevinden zich naast een 2e grote Albert Heijn en 
HEMA ook verschillende delicatessen winkels, slagers, 
groentewinkels en bakkers. In het centrum zijn ook 
verschillende restaurants te vinden. 

Op zaterdag is er een gezellige markt in de Vesting, 
waarna het leuk is om even een koffietje te pakken in 
bijvoorbeeld het Vesting Hotel of bij Coffee Culture.




Vrije tijd

Even lekker een stukje wandelen? De groene 
Vestingwallen en het natuurgebied Naardermeer liggen 
in de directe nabijheid. Voor watersportliefhebbers is het 
goed te weten dat Naarden een grote jachthaven heeft 
en Muiderberg het walhalla is voor surfers. Sportclubs 
zijn er verder in overvloed. Een avondje uit? Een ruime 
keuze aan restaurants zijn te vinden in zowel Naarden-
Vesting als Bussum. Ook het gezellige theater de Mess 
ligt op loopafstand in de Vesting en het populaire 
Filmhuis in Bussum ligt op fietsafstand . 









Woonkamer
Via de vestibule en hal is de 
verrassend ruime en lichte 
woonkamer bereikbaar. 




Aan de voorzijde is er een 
bijzondere erker met een groot 
raam en aan de achterzijde een 
brede schuifpui waarvandaan er 
een directe toegang is naar het 
terras in de achtertuin. 




Erg prettig is de aanwezigheid van 
vloerverwarming



Keuken
De oorspronkelijk dichte keuken is 
inmiddels naar de woonkamer 
opengebroken. 




Het eigentijdse en handgemaakte houten 
keukenblok heeft een L-vorm opstelling en 
heeft prettig veel bergruimte.



Slaapkamers



De grootste slaapkamer ligt aan de 
achterzijde en heeft vrij uitzicht 
over veel groen en heeft een 
praktische vaste kast




De tweede grote slaapkamer ligt 
aan de voorzijde, heeft 2 vaste 
kasten en uitzicht over de voortuin




De derde kamer is de kleinste, ligt 
aan de achterzijde en heeft 
openslaande deuren naar het 
balkon 





Badkamer 1
De badkamer op de eerste 
verdieping heeft een mooi formaat 
en een eigentijdse afwerking. 
Opvallend zijn de diverse houten 
details. 




De badkamer is voorzien van een 
ligbad/douche, een grote wastafel 
en een tweede toilet. 




De twee ramen geven hier 
voldoende lichtinval en de 
mogelijkheid om te ventileren. 



Tweede verdieping
De tweede verdieping is 
verrassend ruim met aan de 
achterzijde een grote dakkapel 
over vrijwel de gehele breedte en 
aan de voorzijde een iets kleinere 
dakkapel. 

Aan zowel de voor- als achterzijde 
bevinden zich hier 2 goed formaat 
(slaap)kamers.  




De 2e badkamer, bereikbaar vanuit 
beide slaapkamers, heeft een 
douche en een toilet







Tuin



De voortuin heeft een prettige 
diepte  en is rondom voorzien van 
een hoge haag voor optimale 
privacy.




De achtertuin heeft direct bij het 
huis een groot terras, heeft een 
diepte van ca. 14 meter en ligt op 
het westen. Hier is het vanaf de 
ochtend  tot in de avond genieten 
van de zon. 




Vanuit de tuin is er directe toegang 
tot de garage.





Garage



Vanuit de achtertuin is er een 
toegangsdeur naar de ruime 
garage met een stahoge vliering. 
De vliering is bereikbaar gemaakt 
met een vaste trap.

. 

Voor de garage ligt een klein 
pleintje welke toegankelijk is via 
een oprit vanaf de Thierensweg. 
Een veilige plek waar jonge 
kinderen rustig kunnen spelen. 



Kelder



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Garage



Zolder garage



Kadastrale kaart



Thierensweg 11 interessant?

Wij vertellen u graag meer!

Eduard van Ieperen
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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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