
Prachtig hoekhuis in doodlopend straatje



Boerhaavelaan 27

Bussum

www.boerhaavelaan27.nl



Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

162 m²

1926

in overleg

Sfeervol eigentijds en goed onderhouden 
30-er jaren hoekhuis 


met 4 slaapkamers, gelegen in één van de 
gezellige zijstraten van de Huizerweg, 


een doodlopende straat 

waar de kinderen nog gewoon op straat 

spelen

 Soort woning eengezinswoning

 Type woning hoekwoning

 Woonoppervlakte 116 m²

 Inhoud 386 m³

 Aantal kamers 5

 Aantal slaapkamers 4

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Keurmerken bouwkundig gekeurd

 Isolatie dakisolatie, 
muurisolatie, 
grotendeels dubbel glas

 Verwarming c.v.-ketel, 
hoogrendement 
houtkachel

 Zonligging tuin zuidwesten

 CV merk Remeha Tzerra Ace

 CV bouwjaar 2020

 CV brandstof gas

 Warm water c.v.-ketel



Dit huis is gelegen in de rustige, kindvriendelijke en 
vooral ook gezellig Boerhaavelaan. Het huis ligt op zo'n 
100 meter van de Huizerweg, een straat met een grote 
verscheidenheid aan winkels!




Bereikbaarheid

Het NS Station Naarden/Bussum ligt op enige minuten 
fietsen en vandaar vertrekken doorgaans 4 treinen per 
uur naar zowel Amsterdam als Utrecht. Ook de oprit van 
de A1 naar Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht 
is snel te bereiken.

Door de verbreding van de A1 is Amsterdam in 20 
minuten te bereiken; snel op het werk en snel weer 
thuis!




Wonen met kinderen

De Boerhaavelaan is een rustige straat en dit huis ligt in 
het doodlopende deel, waar de kinderen nog gewoon op 
straat spelen.

Op fietsafstand liggen verschillende basisscholen en 
kinderdagverblijven. Zijn de kinderen iets ouder? Er is 
een ruime keuze aan middelbare scholen in Bussum en 
Naarden.




Sportverenigingen zijn er ook 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 iedere 
keer weer een feest!




Vrije tijd

Bussum wordt omgeven door natuur: op loopafstand 
bevindt zich dan ook een groot natuurgebied.

Een avondje uit? Een ruime keuze aan restaurants zijn te 
vinden in zowel Bussum als Naarden-Vesting.

Liever naar de film? Het Filmhuis ligt op fietsafstand en 
heeft voor oud en jong een zeer gevarieerd programma. 
Liever naar het theater? Bussum heeft het grote 't Spant 
en in Naarden-Vesting ligt het kleine intieme theater De 
Mess.




Boodschappen

Op de Huizerweg bevindt zich een zeer grote diversiteit 
aan winkels; van een bakker, een slager, een leuk 
koffietentje tot een afhaal sushi en een Ekoplaza.

Daarnaast is er op fietsafstand een zeer grote keuze aan 
supermarkten en andere winkels te vinden.

De markt op donderdag in Bussum is zeer populair en de 
leuke weekmarkt op zaterdagochtend in de Vesting trekt 
ook altijd veel mensen uit Bussum.








Hal en woonkamer
De hal binnenlopend weet je eigenlijk al dat 
dit een heerlijk fris en fijn huis is.




De heerlijk lichte woonkamer met het hoge 
plafond, de hoogrendement houtkachel, 
strakke wanden, mooie houten vloer en 
openslaande deuren naar de achtertuin 
bevestigt dit.












Open keuken
De open keuken heeft een 
eigentijds spoeleiland met een 
Quooker.




De keuken heeft een praktische 
indeling met links en rechts van 
het grote gasfornuis goede 
afzetruimte. 




Fijn is de loopdeur naar de 
achtertuin en mede door het raam 
naast de deur is de keuken ook 
zeer licht.







De twee grote kamers hebben beiden een 
heel andere sfeer, hoe leuk is dat! 

De derde kleinere kamer heeft een zijraam 
en dakkapel en is daardoor ook zeer licht.

De badkamer heeft een groot hoekbad met 
douchescherm, een 2e toilet en een grote 
vaste wastafel met laden en twee kranen. 

Samen tandenpoetsen! 

Eerste verdieping





Praktische zolder
De zolder heeft een praktische 
indeling met een voorzolder met 
mogelijkheid voor een wasmachine 
en droger.

Hier bevindt zich ook de vlizotrap 
naar de vliering met goede 
bergruimte.

Meer bergruimte bevindt zich ook 
achter de knieschotten!




De 4e slaapkamer is gelegen aan 
de achterzijde en een leuke kinder- 
of werkkamer. Het uitzicht over de 
daken van Bussum is hier absoluut 
bijzonder te noemen. 



Tuin met buitenkamer
Door de zonligging op het 
zuidwesten is dit een heerlijke tuin 
om lang en veel te genieten van de 
zon.En het nu zomer of winter is; 
een buitenkamer kun je het hele 
jaar van genieten! Deze 
buitenkamer is dus een absolute 
pre van dit huis. 

Naast de buitenkamer bevindt zich 
de schuur met voldoende ruimte 
voor meerdere fietsen. 

De eigen achterom, die afsluitbaar 
is met een deur, ligt direct naast 
het huis. 









Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Kadastrale kaart



Boerhaavelaan 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.boerhaavelaan27.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. 
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