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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

118 m²

1913

in overleg

Van dit huis is er geen ander!

Dit charmante Vestinghuis 


met groene luiken 

heeft een zonnige Vestingtuin 


met eigen achterom,

stijlvolle kamer-en-suite met open keuken


en 3 goede slaapkamers.

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning hoekwoning

 Woonoppervlakte 109 m²

 Inhoud 465 m³

 Aantal kamers 4

 Aantal slaapkamers 3

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Keurmerken bouwkundige keuring 
aanwezig

 Isolatie dakisolatie, dubbel 
glas, voorzetramen

 Verwarming c.v.-ketel

 Tuin oppervlakte 42 m² met goede 
zonligging, berging en 
eigen achterom naast 
het huis

 CV merk Intergas 2019

 CV brandstof gas



Bussummerstraat 36: dit karakteristieke en brede huis 
met groene luiken is gelegen in een bredere 
Vestingstraat met bomen 

Naarden Vesting is een oude stad met een voelbare 
historie; mooie oude panden met een verhaal 
afgewisseld met eigentijdse huizen en appartementen. 




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 een grote 
verscheidenheid aan restaurants en kroegjes.




Wonen met kinderen

Voor mensen met kinderen is het goed om 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 aan de voet van de Grote kerk of de 
grotere speeltuin net buiten de Vesting. Daar zijn ook de 
kinderboerderij en het hertenkamp te vinden. 

En voor kleintjes is Speelpark Oud Valkeveen, dat op 
ongeveer 10 min fietsen ligt, 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 zijn ook zowel  het noorden (A6) als het oosten 
goed te bereiken. 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 

Op fietsafstand bevinden zich, net buiten de Vesting, vele 
sportclubs (o.a. tennis, hockey, voetbal en rugby), een 
overdekt zwembad en verschillende fitness centra. Ook 
het Naarderbos met een zandstrandje en de jachthaven, 
liggen op fietsafstand.

De Vesting heeft een grote verscheidenheid aan 
restaurants en deze liggen allen op enkele minuten 
lopen. Leuk zijn ook de vele terrassen in de zomer!

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-en-suite
Dit huis is opvllend breed en dat is 
ook te zien aan de verrassend 
brede woonkamer-en-suite.

Deze en-suite heeft een origineel 
houten plafond, mooie visgraat 
parketvloer en een sfeervolle open 
haard.

Door de aanwezigheid van twee 
hoge ramen, die vrijwel tot het 
plafond reiken, is de kamer ook 
opvallend licht.

De en-suite tussen de voor- en 
achterkamer heeft stijlvolle 
paneeldeuren met daarnaast 
praktische vaste kasten.





Achterkamer-en-suite
De visgraat parketvloer loopt door 
in de achterkamer met ook hier 
praktische kasten links en rechts 
van de en-suite deuren.

De achterkamer heeft 
karakteristieke stolpdeuren die 
toegang geven tot de Vestingtuin. 
Op mooie dagen loopt binnen en 
buiten hier mooi in elkaar over.




Links en rechts van de 
stolpdeuren, en ook er boven, 
bevinden zich extra ramen. 
Hierdoor is ook de achterkamer 
zeer licht!





Keuken, hal en kelder
De hal is echt een stijlvolle binnen-
komer met veel wit geschilderd 
houtwerk en een mooie tegelvloer.

Onder de trap bevindt zich de deur 
naar de kelder van ca. 6 m2 

De keuken is uit 2017, heeft een 
fijn hoog houten aanrechtblad en 
inbouw apparatuur. Leuk zijn de 
twee ramen die uitkijken op de tuin







Drie slaapkamers
Op de eerste verdieping liggen 3 
slaapkamers.

De grootste slaapkamer heeft een 
mooi open gewerkt plafond met 
houten balken en als extraatje een 
kleine walk-in-closet.

De 2e slaapkamer ligt net als de 
eerste aan de voorzijde en heeft 
ook een goede vaste kast.

De 3e ligt aan de achterzijde en 
heeft een groot dakraam met o.a. 
uitzicht op een bijzonder mooie 
kastanjeboom.

Alle drie de slaapkamers hebben 
een  lichte sisal vloerbedekking.







Badkamer
Tandenpoetsen met uitzicht! 

Deze badkamer met vloerverwarming  is 
echt helemaal compleet en heeft naast een 
ligbad, een aparte inloopdouche, een 2e 
toilet en een dubbele vaste wastafel met 
onderkast. 

De dakspanten laten ook hier zien dat dit 
een mooi oud huis is.



Overloop, waskamer, vliering
De overloop op de 1e verdieping heeft een  
groot raam dat zorgt dat ook deze ruimte 
heerlijk licht is.

Aan de achterzijde ligt de zeer praktische 
waskamer met groot dakraam en 
aansluitmogelijkheid voor wasmachine en 
droger. Ook de c.v. ketel hangt hier.

Boven deze verdieping ligt een vliering van 
ca. 1.50 m hoog met veel bergruimte.



Vestingtuin
Een idyllische plek!

Deze Vestingtuin heeft een zeer 
gevarieerde begroeiing, een goede 
zonligging  en is door de absolute 
privacy een fantastsche plek om te 
relaxen.  




De tuin is groot genoeg voor een 
heerlijke loungebank en een grote 
eettafel.




De tuin loopt een stukje door naast 
het huis. Hier staat de schuur. De 
schuur heeft een deur naar zowel 
de tuin als de straat; de achterom.. 













Begane grond



Eerste verdieping



Kelder



Kadastrale kaart



Bussummerstraat 36 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.Bussummerstraat 36.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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