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VOORWOORD

LAAT UW
DROMEN
WAARHEID
WORDEN
ons kantoor al sinds 1932 een gevestigde naam op de
Purmerendse gevel heeft staan en talloze huizenzoekers
en verkopers met de volgende stap in hun woon-carrière
heeft ondersteund.
Hoewel Kocken makelaars de gehele markt bedient, zijn
wij gespecialiseerd in het exclusievere segment. Dit zijn
woningen met een vraagprijs vanaf €500.000,-, een markt
waarin aandacht en expertise nóg belangrijker zijn dan
normaal. Met werelderfgoed De Beemster in onze achtertuin en de hoofdstad in de voortuin, bedienen wij vanuit
Purmerend momenteel veel stadsverlaters met een
verlangen naar rust, ruimte en creativiteit. De samenstelling van ons makelaarsteam is daar een regelrechte
afspiegeling van, met een getogen Purmerender, twee

W

Waar kun je als huizenzoeker nu eigenlijk nog van op aan? De media

gepassioneerd ambassadeurs van de Beemster-woonkwaliteit en een Amsterdammer. Alle vier register
makelaar/taxateur. Wij begrijpen als geen ander de
wensen en eisen van deze doelgroep en hebben reeds
menigeen zijn dromen helpen realiseren.

smullen van de ontwikkelingen op de woningmarkt en grijpen iedere
mogelijkheid aan tot het maken van een prikkelend nieuwsitem over

In dit nieuwste Vevere magazine vindt u het laatste,

huizenprijzen, krapte en bizarre tijden. Langzaamaan geven diezelfde

exclusieve aanbod van ons én onze collega makelaars.

media sentimenten weer van stagnatie in de prijsontwikkeling en een

Staat uw droomhuis er niet tussen? Niets is zo veran-

verminderd optimisme. Maar u laat zich niet leiden door geruchten en

derlijk als de hedendaagse woningmarkt! Geef uw

rumoer; u rekent op een uitgebreid netwerk van toonaangevende

woonwensen aan bij uw plaatselijke Vevere makelaar

NVM-makelaars dat zich heeft verenigd in hét label voor het luxe

en laat uw dromen waarheid worden, want ook in een

segment; Vevere!

tijd van internet, self-service concepts en een brei aan
vrij te verkrijgen informatie is persoonlijke aandacht en

U leest op dit moment het voorwoord van Vevere Magazine, de

échte expertise nog altijd onverslaanbaar.

ruggengraat van ons makelaarscollectief. Ons samenwerkingsverband
stopt echter niet bij het uitbrengen van deze prachtige glossy waarin

Fijne zomer!

ons exclusieve aanbod wordt gepresenteerd, maar gaat door bij het
uitwisselen van kennis, netwerk en bijzondere woonobjecten. Kocken

Wim Kocken

Makelaars is daarin uw partner in de regio Waterland. Een gebied waar

Kocken makelaars, Purmerend
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Van boerenhutje
naar droomvilla
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1071 PA Amsterdam
Tel. 020 676 66 33
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Kocken Makelaars
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info@kocken.nl
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2012 DA Haarlem
Tel. 023 737 04 68
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epe@dh-makelaars.nl
www.dehaan-makelaars.nl

Deerenberg & Van Leeuwen
Raoul Wallenbergplein 21
2404 ND Alphen aan den Rijn
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Alle rechten voorbehouden, niets in deze uitgave
mag worden gereproduceerd en/of openbaar
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VRIJHEID
Een bank moet overal in de kamer een plek kunnen vinden. De 2019 ‘Freistil 135’ van Rolf Benz is
bedacht als een ‘ziteiland’ – je kunt er omheen lopen en overal plaatsnemen of loungen. De Freistil 135
bestaat uit verschillende elementen die zijn samengevoegd, je kunt de zitgroep in een handomdraai
aanpassen aan de ruimte en je behoefte. rolf-benz.com

Het geluid en het design van de LSPX-S2, de nieuwe glass
sound speaker van Sony, zijn letterlijk glashelder. De elegante speaker is voorzien van een Hi-Res audio driver en push &
play functie voor Spotify Connect. Niet alleen vanwege het indrukwekkende geluid, dat dankzij de Sony Advanced Vertical
Drive-technologie 360 graden rondom wordt weergegeven,
maar ook dankzij de dimbare led-verlichting met instelbaar
‘kaarslichteffect’ is de LSPX-S2 een echte sfeermaker. De
LSPX-S2 kost € 600,-. sony.nl

VERTEDEREND
Moooi presenteert een speelse serie tafellampen
ontworpen door Marcel Wanders. ‘Uhuh’, ‘Purr’
en ‘Noot Noot’ (uil, konijn, pinguïn) zijn gemaakt
van matglas, waarbij karakteristieke lichaamsdelen zijn versierd met gouden accenten. De vertederende lampen verspreiden een mooi, zacht
licht, toveren altijd een glimlach op je gezicht en
zijn echte conversation pieces. moooi.nl
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DO IT
YOURSELF
Een hanglamp als een kralenketting, dat is ‘Candyofnie’ van Fatboy. Met de
losse hanglampen in verschillende kleuren en uitvoeringen kun je je eigen
verlichting samenstellen. Er zijn tien vormen en veertien kleuren, dus de
mogelijkheden en combinaties zijn talloos. Heel modern, een tikje klassiek,
keurig in het gelid of losjes gegroepeerd – ze zijn een lust voor het oog. Met
afstandsbediening. Leef je uit! fatboy.com

SOPHIA

&

NAAR

LAURA

DE MAAN

De Zwitserse designer Cuno Frommherz
noemde zijn nieuwste sofa voor meubelfabrikant Jori ‘Sophia’ en dat blijkt inderdaad
alles met ‘La Loren’ te maken te hebben.
De ronde, sensuele vormen zijn een feest
van herkenning – zij wezen de poëet de
weg naar de iconische filmdiva van weleer.
Wij vinden het een mooie sofa, maar de associaties met vrouwelijke vormen laten wij
geheel over aan de bedenker. De salontafels ‘Laura’ zijn speciaal ontworpen om
Sophia te completeren. jori.com

Boxspring ‘Moon’ is een ontwerp van Angeletti Ruzza
Design voor My Home Collection. Daarbij stond het
creëren van een intieme en comfortabele plek voorop
– een plek waar je je kunt ontspannen en tot rust komt.
Ook als je niet slaapt, maar naar de maan wilt kijken.
myhomecollection.it
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Villa
Holsterduyne
LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT

‘Beneden’ bij de entree hebben de eigenaars
een stijlvolle dubbele garage laten bouwen met
erboven een studio/appartement – ideaal als
gastenverblijf, voor opgroeiende kinderen of als
verblijf voor een nanny of huismeester.
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WONEN

Alleen de vogels, hoog in de bomen, doorbreken de rust en de stilte in de
schitterende tuin van villa ‘Holsterduyne’. Het charmante landhuis verrijst hoog
op een duin in het midden van Aerdenhout. Dit is het type huis waarvan mensen
zeggen: ‘Het was liefde op het eerste gezicht’.

O

Zelden zal een villa, uitgevoerd in de traditionele chaletstijl, zich

met een paar aanpassingen zo uit de Zwitserse Alpen lijkt te

zo hebben thuis gevoeld in het Hollands landschap. Als een veilig

zijn geplukt. Achter u sluit zich het automatisch smeedijzeren

nest ligt ‘Holsterduyne’ hoog op een groene duinrug midden in

toegangshek en dan hoort u… helemaal niets. Tot hoog in de

Aerdenhout, dichtbij Bentveld, het strand en de prestigieuze

pijnbomen het geroffel van een specht de stilte doorbreekt –

Kennemer Golf & Countryclub. Bij westenwind snuif je hier

alsof hij wil zeggen: ik woon hier ook. De ligging is letterlijk

het zilt van de zee op. Vanaf de Mr. H. Enschedéweg klimt

uniek: omgeven door natuur, maar zeker niet afgelegen. Alles

de oprijlaan omhoog naar het uiterst charmante landhuis, dat

wat een mens nodig heeft is hier onder handbereik. >
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Romantische bouwstijl
Holsterduyne is een prachtig voorbeeld van deze romantische
bouwstijl, die rond 1900 naar ons land werd geïmporteerd
door gegoede burgers die graag naar Zwitserland met vakantie
gingen en gecharmeerd raakten van de karakteristieke
berghuizen in het Alpenland. De villa wordt gekenmerkt
door een lui dakvlak met brede overstekken, sierlijke erkers,
ramen met roedeverdeling, rood met groene louvre luiken
en wit gestucte muren. De balkenconstructie die de veranda
aan de voorzijde draagt, is versierd met subtiel houtsnijwerk
– een knipoog naar het vaak uitbundige snijwerk waarmee de
windveren en sierspanten van de oorspronkelijke chalets zijn
uitgevoerd.
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De villa uit 1907 ligt op een magnifiek geaccidenteerd perceel

heerlijk terras. ‘Beneden’ bij de entree hebben de eigenaars

van 8.900 m², met een heerlijk terras met open haard aan de

een stijlvolle dubbele garage laten bouwen met erboven een

achterzijde. Daar voert een verhard pad tussen de bomen en

studio/appartement – ideaal als gastenverblijf, voor opgroeiende

hagen door naar de hoger en uit het zicht gelegen tennisbaan

kinderen of als verblijf voor een nanny of huismeester.

(met waterdoorlatende kunststof bodem). Hier bevindt zich
tevens een riant zeshoekig paviljoen, opgetrokken uit beton en

Volledige privacy, rust en stilte

bekleed met hout. Hierin treft u op de begane grond een pantry

En dan de villa zelf. Het is een huis om direct verliefd op te

aan met apparatuur en wijnkoelkast, toilet- en doucheruimte

worden en dat is exact wat de bewoners ruim dertig jaar

en op de verdieping een luxueuze kamer (kantoor-, vergader-,

geleden ook overkwam. Toen werd het pand aan het zicht en

dinerruimte) met open haard en rondom glas. Er is bovendien

de zon onttrokken door een totaal verwilderde tuin, maar zij

een mooi dakterras met weids uitzicht, tot Haarlem aan toe.

zagen meteen hoe het kon worden. De villa is letterlijk een
hoog en veilig nest, waar de bewoners – met hun kinderen –

De geheel omheinde en verlichte tuin rond de villa is werkelijk

dagelijks kunnen genieten van de ongekende luxe van volledige

een idylle, waarin optimaal gebruik is gemaakt van de natuurlijke

privacy, rust en stilte. En dat alles in een elegante, stijlvolle

hoogteverschillen. Trappen zijn verzonken aangelegd in het

ambiance die kenmerkend is voor landhuizen van dit type uit

golvende gazon en op de mooiste zonneplekjes ligt ineens een

het begin van de twintigste eeuw. >
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Tennisbaan en paviljoen met
dakterras en weids uitzicht
tot Haarlem aan toe

Het leven in de villa speelt zich af rond de grote, centrale hal
met trappenhuis – een echte blikvanger met zwartwit geblokte
marmeren vloer, lambriseringen en muren met ambachtelijk
Venetiaans stucwerk. Hier vandaan zijn de sfeervolle werkkamer/
bibliotheek met open haard, de zitkamer, de gezellige living met
open haard en de eetkamer met fraaie sierschouw en erker aan
de achterzijde van de villa bereikbaar. De hoge cassetteplafonds
(3.20 m.) benadrukken het gevoel van ruimte en hoewel dit
huis met 550 m² bruto vloeroppervlak bepaald niet klein is,
hebben de diverse vertrekken een prettige menselijke maat en
ademen een intieme, geborgen sfeer. De moderne, luxueuze
woon/eetkeuken ligt eveneens aan de achterzijde van de villa
en is ondermeer uitgerust met apparatuur van Gaggenau en
een stoer fornuis van Wolf. Op de verdieping bevinden zich de
masterbedroom met badkamer en nog vier slaapkamers met
een tweede badkamer. Er is tevens een flinke bergzolder over
een deel van het huis.

Familiehuis
Villa Holsterduyne omringt haar bewoners met charme en
een unieke sfeer. Als het ideale familiehuis bestaat, dan zou
dit het zomaar kunnen zijn. Gelegen op een prachtige duin- en
bosrijke locatie, dicht bij Haarlem en op een half uur rijden van
Amsterdam en Den Haag.

Voor meer informatie over Mr. H. Enschedéweg 12 te Aerdenhout
kunt u contact opnemen met:
Mar. J. Heule Makelaardij
De Lairessestraat 16 | 1071 PA Amsterdam | Tel. (020) 676 66 33
info@heulemakelaars.nl | www.heulemakelaars.nl
Vraagprijs: e 4.375.000,-- k.k.
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AUTO

Tekst & fotografie: Erwin Feekes

DE ICONISCHE BMW I8 ROADSTER IS
DE SPORTWAGEN VAN DE TOEKOMST

Avantgardistische
laagvlieger
BIJ BMW NEDERLAND WORDT DE SPLINTERNIEUWE BMW I8
ROADSTER NAAR BUITEN GEREDEN VOOR EEN LANGDURIGE
PROEFRIT. DE ZON SCHIJNT, DE VOGELS FLUITEN EN IK KRIJG DE
SLEUTEL IN MIJN HAND GEDRUKT.

H

Het zal een kleine aberratie mijnerzijds zijn, iets in mijn denken
waardoor ik bij het horen of lezen van bepaalde woorden direct in
het verleden duik. ‘Roadster’ is zo’n woord. Onmiddellijk zie ik
Alain Delon langs de haven van St. Tropez rijden in zijn zwarte
Ferrari 250 SWB California Spider met Brigitte Bardot naast hem,
de weelderig blonde lokken samengebonden onder een koket
zijden shawltje. Geen roadster in de exacte betekenis (‘cabriolet
zonder dak en zijramen, ontworpen voor puur rijplezier en een
gevoel van vrijheid’), maar de associatie dient zich vanzelf aan. Of
mijn gedachten dwalen af naar mijn oude, zilvergrijze Mercedes
300SL…

Tweezits raket
Maar vandaag sta ik naast een roadster van een heel ander kaliber.
De BMW i8 Roadster, met zijn futuristisch gestylde koetswerk, is
een tweezits raket die vanuit een geheel ander sterrenstelsel op
aarde lijkt te zijn neergedaald. Deze sportwagen pur sang is tot in
het kleinste detail doordacht en de sensationele vormgeving is dan
ook het gevolg van het streven naar optimale aerodynamische
eigenschappen. Het is, hoe je ‘m ook bekijkt, een prachtig
ontworpen auto, waarmee je nou niet bepaald onopvallend door het
leven gaat. Zeker niet in deze kleur – E-Copper metallic met een

de i8 Roadster over 374 pk en dat volstaat voor een acceleratie

interieur in wit (Elfenbein) en zwart leder, gelardeerd met enkele

vanuit stilstand naar 100 km/uur in 4,6 seconden en een topsnelheid

felblauwe accenten, die refereren aan het feit dat we met een

van 250 km/uur.

ultramoderne plug-in hybride op stap gaan. De temperatuur vandaag
loopt op naar een prettige 23 graden, dus nadat ik mij via de carbon

Weergaloze combinatie

vleugeldeuren in de stijlvolle cockpit heb laten glijden – waarvoor ik

Het duurt minder dan tien minuten alvorens ik mij helemaal senang

atletische talenten moest activeren, waarvan ik was vergeten dat ik

voel in de omarming van deze high performer. Een heerlijk interieur,

ze had – laten we eerst het softtop targadakje keurig in het

perfect comfort en ergonomie, alles mooi om naar te kijken en

compartiment achter de stoelen verdwijnen. Het achterruitje tussen

subliem afgewerkt, super relaxed cruisen met de techniek in de

de stoelen, dat tevens dienst doet als winddeflector, mag wat mij

comfort stand, maar als het moet gaat-ie er handgeschakeld via de

betreft omhoog blijven. En dan is het toch altijd een beetje gekke

flippers aan het stuur als door een wesp gestoken vandoor. Het

gewaarwording dat je helemaal niets hoort wanneer je bij zo’n

intelligente energiemanagement coördineert het samenspel tussen

hypercar de startknop indrukt. De vernieuwde i8 heeft ten opzichte

de elektromotor met de accu en de verbrandingsmotor, zodat er

van de eerste generatie een flink verbeterde aandrijflijn. De

altijd maximaal wordt gepresteerd bij een minimaal verbruik.

elektromotor levert 143 pk (12 pk meer dan voorheen), het

Wat te denken van gemiddeld 2,1 liter op honderd kilometer en een

accupakket is opgewaardeerd van 7,1 naar 11,6 kWh en de puur

CO2-uitstoot van 46 g/km? De rij-eigenschappen zijn overigens

‘elektrische’ topsnelheid is van 70 naar 105 km/uur gegaan, met een

voorbeeldig, zoals je natuurlijk van een roadster van dit kaliber mag

maximaal haalbaar actieradius van 53 kilometer. Behalve eDrive is

verwachten. En overal waar je je neus in het verkeer steekt gaan

de i8 Roadster voorzien van een driecilinder 1.5 Twinpower

de duimen omhoog. Het publiek vindt de i8 Roadster geweldig.

turbomotor. Je associeert het agressieve uiterlijk niet met een

Sensueel, slim, snel en suinig – het is een weergaloze combinatie.

driecilinder blokje, maar over de 231 pk die de avantgardistische

Old school roadsters zullen mij altijd blijven bekoren, maar voor

laagvlieger eruit perst hebben we niets te klagen. Opgeteld beschikt

deze i8 maak ik meteen plaats in de garage.
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KLEUR
VAN 2019

Jaarlijks kiest het instituut Pantone (Pantonekleuren zijn een
internationale maatstaf) de ‘Kleur van het Jaar’. Een gebeurtenis waarover u niet veel leest, maar die wel degelijk van
belang is, omdat fabrikanten over de hele wereld niet graag
de trends missen bij het lanceren van nieuwe producten.
De kleur van 2019 is ‘Living Coral’. ‘Een animerende koraaltint met een gouden ondertoon, die energie en levendigheid uitstraalt,’ aldus Pantone. Graham & Brown heeft goed
geluisterd en komt met het behang ‘Prism Coral’. Een grafisch
behang, uitgevoerd in de juiste kleur met witte, grafische
patronen. grahambrown.com.

Zorgzame schoonheid

De kamerhortensia is verkrijgbaar in talloze varianten,

bloeit tot wel vijf maanden lang en behoort tot het selecte groepje kamerplanten dat zorgt voor een gezond
en aangenaam klimaat in huis. Droge lucht kan diverse
klachten veroorzaken: droge huid, hoofdpijn, droge ogen
of neus- en keelproblemen. De hortensia heeft een sterk
vochtregulerende werking dankzij een hoge verdamping.
Het water dat via de wortels wordt opgenomen komt via
de bladeren weer in de lucht. hydrangeaworld.com

WEEKEND

LOVER
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De ‘Weekend Sofa’ van My Home Collection is een toonbeeld van Italiaans design. De sofa is ontworpen op basis van een buizenframe, is comfortabel, zacht en veelzijdig doordat er verschillende stoffen kunnen worden gecombineerd. De grote kussens zijn intern in secties onderverdeeld
en gevuld met ganzendons. Verkrijgbaar in prachtige, warme kleuren. myhomecollection.it

MODIEUS
LICHT
De stijlvolle lampencollectie ‘Crystal Bulb’ van Lee Broom bestaat uit wandlampen,
plafondlampen en tafellampen. De Engelse ontwerper Lee Broom begon ooit als
fashion designer bij de legendarische Vivienne Westwood. In 2007 besloot hij zijn
eigen merk op te richten. Mode is nog steeds een van zijn grootste inspiratiebronnen. De mondgeblazen Crystal Bulb heeft een fitting van geborsteld messing en is
verkrijgbaar in een heldere en frosted (matte) uitvoering. leebroom.com

INSPIREREND
DESIGN
Goede ideeën ontstaan op inspirerende
werkplekken. Tafel 655 van Rolf Benz is
een mooi sculpturaal design-object dat
uitnodigt tot creativiteit. Deze tafel is niet
alleen geweldig om aan te eten en te werken,
maar vooral heel mooi om naar te kijken. Een objet d’art.
Verkrijgbaar in donker en licht hout. De bijpassende stoel 655
is ook niet zomaar een stoel, dat zie je aan de ambachtelijke
‘cacharelplooi’, verwerkt in de rugleuning. rolf-benz.com

HELEMAAL
IN STIJL
Jaguar en Land Rover presenteren een lifestyle
collectie op basis van de vele iconische auto’s uit
de historie van beide merken. De collectie omvat
stoere en stijlvolle producten, zoals ondermeer
lederen jacks, lederen tassensets, smartphone
en iPad-hoezen, autohandschoenen, portefeuilles, pennen, T-shirts, poloshirts en zelfs een
kleding- en accessoirelijn voor kinderen. Alles
verkrijgbaar bij de dealer of via shop.jaguar.co.uk

Kaapstad: een van de mooiste en spannendste
reisbestemmingen ter wereld

De Moederstad
Tekst: Erwin Feekes | Fotografie: EFfect Media e.a.
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REIZEN

Kaapstad was ooit een handelspost van de VOC en groeide uit tot een van de meest
fascinerende steden ter wereld. De ligging tussen uitgestrekte wijngebieden en woeste
bergketens aan de oostzijde en de ijskoude Zuidelijke Atlantische Oceaan in het westen
is fenomenaal. De betoverend mooie West Kaap Provincie heeft alles waar je als
reiziger gelukkig van wordt.
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Boven: Bo-Kaap, op de flanken van de Seinheuvel, is een bonte
verzameling van kleurrijk geschilderde huizen en stond ooit
bekend als de Maleisische wijk. Hier wonen de afstammelingen
van de slaven die door Nederlanders en Engelsen in de zestiende
en zeventiende eeuw uit Azië en andere delen van Afrika naar
Zuid-Afrika werden gehaald. Rechts: Het indrukwekkende
stadhuis van Kaapstad aan Darlingstreet.
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H

Het was de Nederlander Jan van Riebeeck, die Kaapstad in

als groene lakens over het golvende landschap lijken te zijn

1652 stichtte als handelspost van de Vereenigde Oostindische

gedrapeerd, de massieve bergketens aan de horizon en de

Compagnie (VOC). De vroegere Nederlandse aanwezigheid

beschermde ligging aan de voet van de karakteristieke Tafelberg,

heeft vooral in de Kaapprovincie haar sporen nagelaten. Maar

de vele prachtige stranden en baaien aan de Atlantische kust,

dit is zeker niet de enige reden waarom Kaapstad onder

waar walvissen, haaien, zeehonden, zeerobben en pinguïns een

Nederlanders een immens populaire bestemming is.

natuurlijke habitat hebben en het woeste Kaapse Schiereiland

Kaapstad, door de Zuid-Afrikanen liefkozend ‘De Moederstad’

met Kaap de Goede Hoop, het meest zuidwestelijke punt van

genoemd, kun je niet in een paar woorden vatten. Je hoort

het Afrikaanse continent. Het is slechts een kleine greep, er is

weleens dat het te westers zou zijn geworden – dat Kaapstad

zoveel meer.

authenticiteit heeft ingeleverd omwille van de commercie, het
toerisme. Als je niet verder komt dan het ‘Victoria & Albert

Beklemmende belevenis

Waterfront’ – waarvoor de eerste steen overigens al in 1860

Als je in Kaapstad bent, ga je natuurlijk naar Robbeneiland.

werd gelegd door prins Alfred, de tweede zoon van Koningin

De ferry naar dit roemruchte gevangeniseiland vertrekt vanuit

Victoria van Engeland – vind je zeker onderbouwing van die

het Victoria & Albert Waterfront en je ziet ook meteen waar

stelling. Desondanks is iedereen die er is geweest het over

de naam vandaan komt. Een kleine kolonie zeerobben ligt

een ding snel eens: de hoofdstad van de West Kaap Provincie

heerlijk op de pier te luieren in de lentezon.‘The Waterfront’,

is een van de mooiste en spannendste reisbestemmingen ter

zoals het hier kortweg wordt genoemd, is een van de

wereld. Je valt er bijna letterlijk van de ene verbazing in de

belangrijkste toeristische trekpleisters in Kaapstad, een winkel-

andere. ‘Kasteel De Goede Hoop’, de Victoriaanse architectuur

en uitgaansparadijs met talloze restaurants, enkele van de

in Long Street, de kleurige huisjes in Bo-Kaap, de ongelooflijke

beste vijfsterrenhotels van Zuid-Afrika (The Table Bay Hotel &

uitzichten over de stad vanaf Lion’s Head en de Tafelberg,

Suites, Hotel Cape Grace), gezellige cafés en terrassen, maar

De uitgestrekte wijngebieden, die door een hand van boven

tegelijkertijd een haven in bedrijf, waar de vissers hun netten en >
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REIZEN
Het Table Bay Hotel maakt deel uit van het Victoria
& Albert Waterfront. Onder: Een oude Volkswagen
Kever. Linkerpagina onder: Een van de hotspots
in Kaapstad: De St.Yves Beachclub in Camps Bay.
Linksboven: Straatbeeld in Bo-Kaap.

Rechts: Welkom op Robbeneiland. Onder:
De kabelbaan naar de top van de Tafelberg.
Linkerpagina boven: Kaapstad en De Tafelberg
gezien vanaf Blouberg Beach. Linksonder:
De pinguïns op Boulders Beach bij Simonstad.

boten klaarmaken voor de volgende vistocht op de Atlantische
Oceaan. The Waterfront weerspiegelt het koloniale verleden
van Zuid-Afrika. De meeste gebouwen zijn in Victoriaanse stijl
opgetrokken – soms misschien wat kitscherig, maar wel degelijk
authentiek. Robbeneiland wordt van het vaste land gescheiden
door een circa zes kilometer brede waterweg, die ijskoud
en levensgevaarlijk is. De diepe, donkere wateren zijn het
jachtgebied van een van de meest bloeddorstige en gevreesde
roofdieren ter wereld: de grote witte haai. Robbeneiland werd
in de zeventiende eeuw door de VOC in gebruik genomen
als strafkolonie voor zeelieden die niet wilden deugen en
sindsdien wisten slechts drie gevangenen zwemmend de
zeestraat over te steken naar Kaapstad en de vrijheid. In de
negentiende eeuw werd het eiland een leprakolonie en pas
vanaf 1959 kregen de tegenstanders van het apartheidsregiem
(1948 – 1990) er een tijdelijk of permanent onderdak, onder
wie ANC’s Nelson Mandela, die er 27 jaar gevangen zat. Een
bezoek aan de gevangenis en de kalkmijn op Robbeneiland,
waar de gevangenen dag in dag uit onder de brandende

Een bezoek aan
Robbeneiland is tot op
de dag van vandaag een
beklemmende belevenis

zon kalk moesten delven, is tot op de dag van vandaag een
beklemmende belevenis.

The rich and famous
Waar je ook gaat in Kaapstad – vrijwel overal heb je zicht op die
allesoverheersende Tafelberg met zijn markante platte dak, dat
ruim 1086 meter boven Kaapstad uittorent. Er zijn verschillende
wegen naar boven. De gemakkelijkste, maar zeker niet minst
spectaculaire manier is de kabelbaan. Die brengt je binnen
ongeveer tien minuten langs de steile bergwand ruim een
kilometer omhoog. Maar om de Tafelberg echt te beleven, ga
je hiken. Er zijn diverse wandelroutes met een verschillende
moeilijkheidsgraad naar de top van de berg. De weg terug hoeft
dan niet zo moeilijk te zijn, want eenmaal boven spring je gewoon
naar beneden. Hangend aan een touw wel te verstaan. >
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Links: Grote keien op het strand van Camps Bay
met erachter de bergtop Lionshead. Rechterpagina
boven: Een van de vier prachtige stranden van de
rijkenenclave Clifton. Rechtsonder: De kleurige
strandhuisjes op St. James Beach.

Voor daredevils is abseilen de mooiste weg terug. Bungelend
in het luchtledige heb je een magnifiek uitzicht over Kaapstad,
de oceaan, Robbeneiland en de kust bij Camps Bay. Als je
tenminste tijd en rust hebt om een beetje om je heen te kijken,
want dit is geen avontuur voor watjes.
De mondaine badplaats Camps Bay ligt ten zuidwesten van
Kaapstad, aan de voet van de Tafelberg. Samen met het
naastgelegen Clifton is dit de speelplaats voor the rich and
famous. Fraaie villa’s, trendy signatureshops, boetiekhotels
en restaurants langs een boulevard vol flanerende badgasten,
een prachtig zandstrand omzoomd door rotsen en palmbomen
en de mediterrane sfeer maken Camps Bay geliefd onder
hen die het zich kunnen permitteren. De stranden van

De mondaine badplaatsen Camps
Bay en Clifton, ten zuidwesten
van Kaapstad, zijn het domein
van the rich and famous

Camps Bay en Clifton behoren tot de mooiste en hipste van
Kaapstad en volgens velen tot de beste ter wereld. Het uitzicht
over de kustlijn, Lionshead, de machtige Tafelberg en de
beroemde bergketen ‘Twaalf Apostelen’ is indrukwekkend. De
zonsondergangen zijn onvergetelijk. Als je geluk hebt kun je
vanaf het strand van Camps Bay de walvissen voor de kust
spotten, vooral tussen september en januari. Als je nog meer
geluk hebt, bemachtig je een mooie suite met zeezicht in The
Bay Hotel in Camps Bay, een van de tophotels van Kaapstad,
waar de internationale jetset zich meer dan thuisvoelt en schuif
je voor een champagnelunch aan bij de St.Yves Beachclub,
een van de hotspots van Kaapstad, iets verderop langs The
Promenade boulevard.

Sprookjesachtig
Volg vanuit Camps Bay Victoria Road richting Kaap de Goede
Hoop, vergeet niet af te slaan naar Simonstad aan Falsebay om
de pinguïns van Boulders Beach gedag te zeggen, neem de M4
langs de kust noordwaarts en weldra ontrollen de beroemde
Zuid-Afrikaanse wijndomeinen zich voor je ogen: Constantia, >
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REIZEN

Stellenbosch, Franschhoek – als een parelketting rijgen de

Boven: Ten oosten van Kaapstad strekken de

wijngaardes in het geaccidenteerde landschap zich aaneen.

golvende wijngebieden zich uit tot aan de bergen.

Eindeloos en groen. Zo rij je van het ene sprookjesachtige
decor het andere binnen en overal kun je geweldig dineren

Onder: Kaap de Goede Hoop. Linkerpagina
boven: Hotel Cape Grace ligt in het Victoria &
Albert Waterfront met de Tafelberg als stemmig

en logeren. En blijft Zuid-Afrika je verrassen. Ook hier – juist

decor. Linksonder: Het strand van het mondaine

hier – word je opnieuw geconfronteerd met de Nederlandse

badplaatsje Camps Bay met Lionshead op de

nalatenschap. Niet alleen de namen van de wijndomeinen, maar

achtergrond.

vooral de typisch Hollandse architectuur van de landhuizen
en boerderijen in de Kaapregio maakt het koloniale verleden
tastbaar. De Nederlandse invloed begon in de zeventiende
eeuw, toen de schepen van Jan van Riebeeck bij Kaapstad
aanlegde en breidde zich gestaag uit. Vlakbij het stadhuis
aan Darlingstreet bevindt zich het meest tot de verbeelding
sprekende overblijfsel van de hegemonie van de VOC: ‘Kasteel
De Goede Hoop’, een fort in de vorm van een pentagon
(vijfhoek). Het is een enorm bouwwerk met vijf bastions op
de punten, de herkenbare Hollandse stijl van forten bouwen.
Het bouwwerk bleef tot 1795 in Nederlandse handen, daarna
namen de Britten het gezag over de Kaap over.
Er zijn diverse musea en op het terras van restaurant ‘De
Goewerneur’ kun je een koud Castle biertje drinken, vernoemd
naar het fort.
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DRIE
IN
EEN
Studio KaschKasch ontwierp deze innovatieve lamp ‘Ani’ voor Blomus. Het leuke is dat je er zowel een staande lamp, een
tafellamp als een hanglamp van kunt maken. Ook handig: je kunt de lamp zowel binnen als buiten gebruiken, bijvoorbeeld
hangend in een boom, zoals op de afbeelding. Ani heeft een oplaadbare LED-lamp, dus je kunt er alle kanten mee op.
Multifunctionele Ani is een hedendaagse interpretatie van de klassieke lantaarnpaal van vroeger. De lamp wordt geleverd als
doe-het-zelfpakket, zodat je de uitvoering zelf kunt bepalen. blomus.com

GROOTS GELUID
Het Britse audiomerk KEF introduceert een compact en volledig draadloos
muzieksysteem dat bestaat uit twee speakers. De speakerset LSX is moeiteloos te bedienen en biedt zowel de mogelijkheid muziek te streamen
als een perfect televisiegeluid. Het muzieksysteem is volledig draadloos,
zowel vanaf de elektriciteitsbron naar de speakers, als tussen de twee
speakers zelf. Daarnaast bevat het AirPlay™2 voor multiroom-streaming vanaf
Apple-apparaten. LSX is compact en biedt een geluidskwaliteit die zijn omvang volkomen overstijgt. kef.com
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Buiten koken

Als eenvoud het ware kenmerkt, dan is de nieuwe buitenkeuken van Kettal de waarheid en niets dan de waarheid. Het strakgelijnde meubel is gemaakt van aluminium met – optioneel –
deuren van teakhout. Het prachtige Ceppo di Gré werkblad kan
volledig worden gesloten dankzij beweegbare panelen. De keuken heeft stromend water en een heetwaterkraan, is uitgerust
met aansluitpunten voor electra en kan een koelkast en een
wijnkoelkast herbergen. kettal.com

MAGISCHE SFEER
De sfeervolle buitenlamp ‘Lumo’ van Manutti, leverbaar in
verschillende kleuren en formaten, creëert een magische
sfeer op balkon, terras en elke andere plek in de buitenlucht.
De LED-lampen zijn oplaadbaar, kunnen op afstand worden
bediend van warm naar koud wit licht en hebben zelfs een
kaarslichtinstelling. Ideaal voor lange zomeravonden buiten,
maar ook om een donker plekje in huis op te lichten. manutti.com
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KEUKENS

DESIGN EN MATERIAALKEUZE BEPALEN
DE UITSTRALING VAN DE KEUKEN

Hart van het huis
Het is natuurlijk vooral een kwestie van smaak. De keuken die je kiest is in
steeds grotere mate bepalend voor je interieur, want scheidingen vervagen.
De omvang van de keuken overstijgt in veel gevallen zelfs die van de
woonkamer – de keuken is gewoon een nieuwe leefruimte in huis.
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VOLGENS DE NIEUWSTE TREND GAAT DE KEUKEN BIJNA
NAADLOOS OVER IN HET INTERIEUR

D

De keuken wint terrein in huis. Nadrukkelijke scheidingen tussen

hebben een bonenreservaat, melkopschuimer, een kleurendisplay

functies vervagen en de keuken hoeft niet langer een praktische,

en zijn niet zelden met de Smartphone of iPad op afstand te

aparte ruimte te zijn. En dat is het ook al lang niet meer. Vanaf

bedienen. Geen keuken meer zonder coffeecorner!

de jaren zeventig braken we massaal de keukenmuur eruit, om
zo een ‘open keuken’ te creëren, vaak nog afgebakend met een

Sfeer en uitstraling

eetbar. Die kreeg vervolgens concurrentie van het kookeiland –

We noemden hem al: de combisteamer. Het is nog net niet zo

koken, kletsen en eten op één plek. De ‘kok’ hoeft niets meer van

dat je helemaal niet meer hoeft te koken, maar veel scheelt het

de gezelligheid te missen. De nieuwste trend is dat de keuken

niet en binnenkort hoef je aan geen knop meer te draaien, want

welhaast naadloos overgaat in het interieur. Soms is niet eens

de apparatuur reageert op stemcommando’s. Afgezien van de

te zien waar het wandmeubel keukenfuncties verbergt en waar

state-of-the-art eigenschappen van deze apparatuur wil het oog

boeken of servies achter de panelen schuilgaan. Het meubilair

natuurlijk ook wat. Omdat de keuken steeds meer onderdeel

sluit aan of loopt door in de living, apparatuur is niet alleen slim en

wordt van ons interieur en wij er veel tijd doorbrengen, willen we

innovatief, maar ziet er gelikt uit. Want ook dat is een trend: we

ook dat alles perfect is en mooi ontworpen. Design heeft ook de

kiezen voor design en het mag wat kosten. De wijnklimaatkast

keuken definitief veroverd. Een mooi vormgegeven keuken is een

is minstens zo belangrijk als de combisteamer en koffiezetten

sfeermaker in het interieur. Vergelijkbaar met een meubelstuk dat

doen we als een echte barista, dus we kopen een geavanceerde

met zorg is uitgekozen en, ook ongebruikt, prettig is om naar te

machine van Jura, De’longhi, Saeco of Siemens, waarmee we

kijken. Materialen die in de rest van het huis worden gebruikt,

onze koffie helemaal naar eigen smaak kunnen perfectioneren. Ze

kunnen nu steeds vaker ook worden toegepast in de keuken.
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Zo zijn ze samen nog meer een eenheid. De materiaalkeuze is
belangrijker dan ooit voor de sfeer en uitstraling. Grijs, zwart en
hout zijn populair – in warme combinaties, waarin de mix van
structuren belangrijk is. Beton, fluweelachtig afgewerkt eikenhout,
marmer of flinterdunne, high-tech composiet materialen die de
uitstraling hebben van verweerd graniet, geoxideerd staal of
‘gewoon’ marmer met een schitterende kristalglans, geborsteld
aluminium en matte stalen, koperen of matzwarte kranen. De
combinatie van ruwe en verfijnde materialen zorgt voor een
tijdloos chique en luxueuze uitstraling.

INSPIRATIE

Hoe een pover boerenhutje
veranderde in een droom
van een vakantievilla

Zon, zee en bergen
Een ruïneus huisje op een verlaten plek in het ruige berggebied aan de noordwestkant
van Mallorca, tussen Valldemossa en Deià, werd door de ontwerpers van More Design
omgetoverd tot een stijlvolle, eigentijdse vakantievilla.

Tekst: Noreen Johnson | Fotografie: Greg Cox | productie: Sven Alberding (Bureaux)
Styling: Tille Del Negro | Bewerking: EFfect Media.
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De mondgeblazen, indigo hanglampen
‘The Big Bubble’ van de Nederlandse
ontwerper Alex de Witte zijn echte blikvangers
in het woongedeelte. Links in de hoek staat de
sculptuur ‘Woman with Flowers’ van Kim James
(1930-2011). Vergrijsde kleuren op muren en
plafond en een vloer van Bourgondische dallen.

V

De prachtige omgeving was een dankbare inspiratiebron
bij de inrichting van het huis

Voor hen die het eiland kennen is de ruige noordwestzijde

en Deià. Een verwaarloosd huisje op een prachtige locatie

onbetwist het mooiste wat Mallorca heeft te bieden. Het

tegen een berghelling met olijfbomen en 180 graden zicht op

verlaten bergmassief rond de Puig Major, de glasheldere

de Middellandse Zee. Afgelegen, maar niet eenzaam, want

meren, grillige rotskust met verstopte strandjes en verstilde

Valldemossa ligt op nog geen vijf minuten rijden met de auto. In

dorpen weerspiegelen de authentieke schoonheid van het

de directe omgeving liggen enkele van de mooiste baaitjes en

grootste eiland van de Balearen.

grotten van het eiland en het favoriete strand van de eigenaren

Het is gemakkelijk om verliefd te worden op Mallorca, maar

– Port des Canonge – is vlakbij.

het valt niet mee om hier een fijn en betaalbaar vakantiehuis
op een mooie plek te bemachtigen. De prijzen van onroerend

Mallorcaans met een twist

goed zijn de afgelopen jaren letterlijk geëxplodeerd. Dus als je

Het huis stamde uit de zestiger jaren en moest compleet

iets vindt moet je over veel fantasie en doorzettingsvermogen

worden gerenoveerd. Daarbij moest worden voldaan aan

beschikken om in de doorgaans povere bouwwerkjes een

bouwvoorschriften, die in de loop der jaren steeds strenger zijn

droomhuis te zien. Bij die zoektocht draait het op Mallorca,

geworden. In samenwerking met de ontwerpers en architecten

net als in Nederland, maar om drie dingen: locatie, locatie en

van More Design, dat even verderop in Deià is gevestigd,

nog eens locatie. Maandenlang toerden de eigenaren van deze

werd deze klus voortvarend aangepakt. More Design kwam in

karakteristieke vakantievilla over het eiland in de hoop een plek

beeld omdat het bureau zich onderscheidt door de authentieke

te vinden die aan al hun verwachtingen zou voldoen. Uiteindelijk

Mallorcaanse stijl op subtiele wijze te combineren met

vonden zij wat zij zochten in de uitlopers van het Tramuntana

hedendaags design – exact wat de nieuwe eigenaren voor ogen

bergmassief, tussen de historische dorpen Valldemossa

stond. ‘Het komt er feitelijk op neer dat er slechts enkele >
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INSPIRATIE

Ooit een fantasieloos boerenhuisje, maar dankzij
een ingrijpende renovatie nu de ideale vakantievilla

De balken in de karakteristieke keuken zijn van
walnotenhout en nieuw aangebracht. De lamp is een
ontwerp van Apparatus Studio. De bijzondere barkrukken
zijn gevonden in een winkel met vintage meubilair.

INSPIRATIE

Een van de slaapkamers op de verdieping heeft een zonnige patio met een
geweldig uitzicht. De zitzakken zijn een ontwerp van More Design en gemaakt
van antiek linnen met lederen handvaten. De antieke, met gouddraad geweven
Chinese doek werd bemachtigd op een veiling en doet dienst als hoofdbord.
De ronde badkamer heeft een douche, toilet en zeezicht.

Er is ruimte in overvloed
met zes slaapkamers en
en suite badkamers
muren zijn blijven staan en wij het huis vanaf het fundament
opnieuw hebben opgebouwd,’ zegt Manuel Villanueva van
More Design. ‘Binnen die oude muren hebben wij een volledig
nieuwe leefomgeving gecreëerd.’ Het huis kreeg een nieuwe
indeling, met een belangrijke rol voor ruimte en lichtinval. De
riante woonkamer, de eetkamer, keuken, lounge en werkkamer
vloeien in elkaar over, waardoor de ruimtebeleving optimaal is
en het licht, dat rijkelijk naar binnen stroomt door de grote
stalen ramen, elk hoekje in huis bereikt. Een ander opmerkelijk
feit is dat er boven wordt gewoond en beneden, op terras- en
zwembadniveau, wordt geslapen. Dit is uiteraard ingegeven
om vanuit het huis optimaal te kunnen genieten van het
weidse panorama.

Magisch
De bijzondere sfeer in huis is niet alleen de danken aan de open
ambiance – ook het interieurontwerp, de gebruikte materialen en
het kleurenschema zijn hierbij bepalend geweest. Om de muren en
plafonds een speciale bewerking en uitstraling te geven werd de
Belgische meesterschilder en ontwerper Eddy Dankers benaderd.
Dankers is een fenomeen op het gebied van minerale verven en
ambachtelijke verftechnieken. De kleuren werden voor iedere
ruimte in huis apart gemengd, afhankelijk van het invallende
daglicht en de gewenste sfeer. Het resultaat is magisch. More
Design zorgde met haar zusterbedrijf More Decor voor de
complete inrichting en aankleding van het huis; van de stoffen
tot de decoratie, de inrichting, verlichting en zelfs de kunst.
Hierbij vormde de prachtige omgeving – de bergen, de vergrijsde
olijfbomen, het tere groen van de bladeren, de verweerde
rotsen en de talloze blauwtinten van de Middellandse Zee en
de hemel – een dankbare inspiratiebron. Ondanks het feit dat
het huis verre van klein is – naast de diverse leefruimten zijn
er liefst zes slaapkamers met en suite badkamers – voel je je
nergens verloren. Dat is vooral te danken aan de intieme sfeer
die er is gecreëerd en de verbinding met de buitenwereld, want
je kunt overal van het uitzicht genieten en naar buiten lopen.
De verschillende niveaus zijn binnendoor en buitenom met
elkaar verbonden door trappen en terrassen. De bewoners en
hun gasten kunnen overal samenkomen en genieten van de
rijkdom van het mediterrane leven, maar vinden ook altijd een
rustig plekje waar zij even alleen kunnen zijn. Een fantasieloos
boerenhuisje veranderde onder de kundige handen van More
Design in de ideale vakantievilla.

LEKKER LOUNGEN
Nieuw in 2019 is de ‘Bitta Lounge Collection’ van Kettal, ontworpen
door de Italiaanse meester Rodolfo Dordoni (de huisdesigner van
o.a. Minotti). Bitta is leverbaar in twee uitvoeringen: ‘Bela Ropes’
en ‘Parallel Fabrics’, elk verkrijgbaar in zeventien kleuren. De afmetingen en uitvoeringen zijn speciaal aangepast voor toepassing
in kleinere ruimtes en omvat meubilair voor de eethoek, loungehoek en zonnebedden voor aan de rand van het zwembad. De kussens zijn een ontwerp van Doshi Levien. paardekooper-hulst.nl

Er zijn altijd van die plekjes in de tuin of op het terras die wel
een lichtpuntje kunnen gebruiken, al is het maar tijdelijk. Fatboy – van de zitzakken en hangmatten – breidt het assortiment
gestaag uit en zit nu ook in de verlichting. ‘Transloetje’ (hoe
bedenken ze het?) is een oplaadbaar, dus draadloos, schemerlampje dat je overal mee naartoe kunt nemen en zes uur lang
licht in de duisternis brengt. Het licht gaat aan door simpelweg
op het voetje te tikken. Tik nogmaals voor meer of minder licht.
Verkrijgbaar in acht kekke kleuren: transparant, yellow, orange,
blue, violet, green, brown en grey. kerkhoflaren.nl

WEER OF GEEN
WEER
Royal Botania heeft het exclusieve Zenhit daybed laten ontwerpen door de Belgische designer Kris van Puyvelde. De Zenhit
lounge-collectie bestaat uit verschillende elementen en is vervaardigd van de allerhoogste kwaliteit massief plantage teakhout
in afgeronde, vloeiende lijnen. De bijpassende kussens kunnen
tijdens het zomerseizoen gewoon buiten blijven. De meubelen
zijn volledig weerbestendig en kunnen zelfs het hele jaar buiten
blijven. royalbotania.com
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CALIFORNIA
DREAMING
Jachtbouwer Waterdream heeft het Cannes Yachting Festival
uitgekozen voor de lancering afgelopen september van hun
nieuwe schip The 65’ California. Het fraai gelijnde schip
geldt nu al als een klassieker in de klasse dagboten langer
dan achttien meter. Bernhard van Oranje richtte Waterdream
op in 2012 en was nauw betrokken bij het ontwerp. Hij
wilde de ultieme dagboot bouwen met slaapmogelijkheden.
‘Samen met Mulder Design hebben we drie jaar gewerkt aan
het creëren van iets heel unieks, met een tijdloos ontwerp
waarin klassieke buitenlijnen worden gecombineerd met een
modern interieur, uitstekende kwaliteit en handling,’ aldus

Bernhard. De zeewaardige Waterdream 65’ California is zeer modern
vormgegeven, handgemaakt van hoogwaardig aluminium, prachtig
afgewerkt en beschikt over superieure vaareigenschappen. De 65’
California heeft een groot en ruim bovendek, een indrukwekkende
binnenruimte met driemaal een tweepersoonsbed, een douche,
keuken en toilet. Er is ook een loungeruimte. De boot is uitgerust met
twee Volvo Penta’s IPS 1200 en heeft een topsnelheid van 38 knopen.
Er kan ook worden gekozen voor de Volvo Penta IPS 1350’s die een
topsnelheid van meer dan 40 knopen mogelijk maken.
waterdream.nl
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REPORTAGE

HERINNERINGEN AAN DE BOOMHUT
UIT JE JEUGD, ALLEEN GROTER,
COMFORTABELER EN LUXUEUZER

Boomvilla’s
De boomhut uit onze jeugd, met veel enthousiasme en
weinig bouwtechnisch inzicht getimmerd uit resthout,
bestaat nog steeds! Maar nu groter, comfortabeler en
luxueuzer. De boomhut uit onze jeugd is uitgegroeid
tot een onder architectuur gebouwde boomvilla.
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De Korowai bouwen
hun hutten in de bomen,
omdat zij de nacht willen
overleven

V

Vroeger had je geen kant en klaar speelhuis met een glijbaan en een
klimtouw voor de kinderen. Tegenwoordig staan er honderden van die
prefab bouwwerkjes in onze tuinen. Leuk, maar ze halen het niet bij een
Echte Boomhut. Het is een veilige plek waar je je als kind kunt verstoppen
en onbespied geheimen kunt bewaren – weg van de grote mensen met hun
regeltjes en manieren. Hier, hoog en droog in die dikke boom, kunnen zij

Boven: leden van de Korowai stam op Nieuw-Guinea voor
hun huis hoog in de bomen. Linkerpagina boven: Goed
kijken, dan ziet u het Mirror House, onderdeel van het
Tree Hotel in Zweden. Linksonder: Het Yellow Treehouse
Restaurant in Auckland, Nieuw-Zeeland. Openingspagina:
De Free Spirit Sphere Treehouses in Canada zijn vernuftig
ontworpen bolwoningen die in de bomen hangen.

hun eigen wereld bij elkaar fantaseren. Maar niet alleen kinderen worden blij
van een boomhut, ook voor het kind in elke volwassene is de boomhut een
ultieme hide-away. Hotels hebben de boomhut zelfs ontdekt als een ideaal
verblijf tussen hemel en aarde, waarmee zij bovendien tegemoet komen
aan de groeiende behoefte onder hun gasten aan een vleugje ecologisch
verantwoord avontuur, natuur, romantiek en nostalgie. En er zijn nog steeds
volkeren, bijvoorbeeld de Korowai stam in Nieuw-Guinea, die hun hutten in
de bomen bouwen. Niet omdat zij dat romantisch of duurzaam vinden, maar
omdat zij de nacht graag willen overleven en de kans daarop groter is als je
het wat hoger opzoekt.

Spiegelende hut
Het is niet verwonderlijk dat gerenommeerde architectenbureaus zich graag
wagen aan de uitdaging om op kleine en ongebruikelijke schaal te denken.
Zij kunnen allemaal een villa ontwerpen, maar voor een boomhut gelden
andere regels. Het meest extreme voorbeeld is wellicht het Mirror House,
ontworpen door het veelvuldig onderscheiden Zweedse architectenbureau
Tham & Videgard. Mirror House is een vrijwel onzichtbare, spiegelende >
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De boomhutten van
Keemala Resort in
Thailand hebben een
zwembad en kijken uit
over het regenwoud

Linkerpagina en boven: De boomhutten van
Keemala Resort in Thailand zijn van alle gemakken
voorzien; er is zelfs een zwembad. Rechtsboven:
Deze boomhut in de vorm van een UFO hoort
bij het Tree Hotel in Zweden en blijft gewoon
aan de grond. Rechts: prachtige boomhut op
een landgoed bij Arnhem. Linkerpagina onder:
Tinyeleti Treehouse is een van de drie boomhuizen
van het luxueuze Lion Sands Game Reserve in
Zuid-Afrika en kijkt uit over de Sabie River. Niet
verbaasd zijn als je ’s-morgens wordt gewekt door
een brullende leeuw onder de hut.

REPORTAGE

Tetsu Treehouse is een
sprookjesachtig boomhuis
met modern interieur

Boven: Tetsu Treehouse in Japan lijkt uit een sprookje
te komen, maar omringt haar bewoners met modern
comfort. Rechterpagina boven: Het boomhuis van The
Fox and Hound Country Hotel in Devonshire, Engeland
heeft een fraai interieur met open haard en een complete
keuken. Rechtsonder: Samson Suite is een boomhut
van twee verdiepingen, die op twaalf meter hoogte in
een driehonderd oude banyan boom is gebouwd. Het
romantische huisje kijkt uit over de kust van Samoa en
het regenwoud van Upolu.

slaaphut in de bomen en hoort bij het Tree Hotel, een ecologisch project in
het noorden van Zweden. Of de vogels er ook zo enthousiast over zijn valt
nog te bezien, want je merkt het tussen de bomen hangende bouwwerk
alleen op als je er bijna mee in aanraking komt. Of kijk eens naar het Keemala
Resort in Phuket, Thailand! Daar kom je echt niets te kort. De boomvilla’s
hebben zelfs een zwembad en kijken uit over het regenwoud.
In Auckland in Nieuw-Zeeland kun je heerlijk dineren in de boomtoppen in het
Yellow Treehouse Restaurant. Het bouwwerk lijkt zich heel organisch naar
de bomen te voegen en vanaf een afstand zijn het net twee reusachtige,
kunstig in elkaar gevlochten houten lampionnen.
Dichterbij huis, in Devonshire, een graafschap in het zuidwesten van
Engeland, kun je heerlijk slapen in The Fox and Hound Country Hotel, maar
het wordt pas echt leuk als je kiest voor The Treetops Treehouse, een
complete villa, gebouwd in een tweehonderd jaar oude eikenboom op het
landgoed, met uitzicht over het meer. The Treetops Treehouse beschikt over
een fraai interieur, een complete keuken, een open haard en een stijlvolle,
vrijstaande koperen badkuip. Gegarandeerd, dat het kind in ieder van ons
hiervan helemaal gelukkig van wordt.
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WEGZWEVEN
Het Zweedse merk Carpe Diem Beds heeft een nieuw revolutionair bed. De Vindö combineert vakmanschap, innovatie en
techniek met een zwevend gevoel. De beddenmaker uit Lysekil
in Zweden introduceert het meest innovatieve bed ooit. Comfort en technologie in optima forma gaan gepaard in Vindö;
een volledig verstelbaar bed met een ingebouwde massagefunctie. In plaats van traditionele poten, rust het bed op een
centrale zuil met een vloerelement dat onder een bijpassend
tapijt schuilgaat. Deze constructie geeft je de illusie dat het bed
zweeft. carpediembeds.com

NEDERLANDS
COMFORT
De Leolux Devon bank is een ontwerp van de bekende designer
Jan Armgardt voor het Nederlandse meubelmerk Leolux. De
Devon bank wordt in stof en leder geleverd. Van een compacte
bank tot een royale zithoek: het gaat allemaal om zitcomfort. De
Devon bank is ook opvallend vanwege de ambachtelijke details,
zoals de bijzondere siernaden die zijn toegepast op de hoeken.
Er zijn diverse opstellingen en maatvoeringen mogelijk. leolux.nl

NIET SUF
De Range Rover blijft een icoon, maar moet na de Bentley
Bentayga nu ook een beetje opschuiven voor de Rolls-Royce
Cullinan. Die laatste wordt zonder enige twijfel de duurste
SUV op de markt met een vanaf prijs die naar verluid op
e

415.225,- gaat uitkomen. Vervolgens kun je het zo prijzig

maken als je portemonnaie toelaat. De Cullinan wordt standaard geleverd met een 6.75 liter V12 met een dubbele turbo,
die 571 pk levert en aan een automatische achtversnellingsbak is gekoppeld. Het onderstel biedt de ‘Magic Carpet Ride’
waarop elke Rolls-Royce prat gaat. Binnen is het een al luxe,
veel leder en hout en alle technische foefjes en voorzieningen
waarop iemand recht heeft, die zojuist ruim vier ton voor zijn
nieuwe auto heeft neergeteld. rolls-roycemotorcars.com
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Vevere Exclusive
Woningaanbod
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Sfeervolle helft van dubbele villa met garage (perceelopp.
500 m2) op een schitterende locatie.
Unieke kans om te wonen op een bijzondere locatie! Deze
karakteristieke villa ligt aan het mooie Burgemeester Visserpark
met uitzicht op het plantsoen! Het unieke van deze woning is
de combinatie van de vrije ligging aan de voor- en achterzijde
met het centrum om de hoek. Het centrum van Alphen aan den
Rijn heeft een scala aan winkels, terrasjes, restaurants en
theater. Vlakbij vindt u ook scholen, het station, bushalte voor
de Interliner en diverse sportfaciliteiten zoals tennisbanen.
De sfeer van deze villa kenmerkt zich door de originele details
zoals glas in lood ramen, granito vloer, vestibule en een kelder.
Zelfs de originele bordestrap is nog aanwezig in deze villa.
Algemeen:
• Uitgebouwde woonkamer (kamer-en-suite) met openslaande deuren naar de tuin;
• Slaapkamer en badkamer op de begane grond;
• Totaal 5 slaapkamers en 2 badkamers;
• Op loopafstand van hartje centrum;
• Ideale woning voor praktijk aan huis of dubbele bewoning.
Vraagprijs: € 835.000,-- k.k.

BURGEMEESTER VISSERPARK 8

ALPHEN AAN DEN RIJN, ZUID-HOLLAND

Mooi gelegen vrijstaande villa op een ruim perceel in
groene en geliefde wijk.
Rust, ruimte en privacy zijn de kernwoorden van deze in de
groene wijk Groenoord gelegen vrijstaande villa. De villa heeft
een royale tuin rondom de woning en de zonnige achtertuin is
gelegen op het westen. Op korte afstand treft u winkelcentra,
uitvalswegen en openbaar vervoer aan.
Algemeen:
• Ruime woonkamer en mooie keuken (2016);
• 4 slaapkamers en 2 badkamers;
• Garage alsmede parkeermogelijkheid op eigen grond;
• Fraai aangelegde zonnige tuin rondom de woning;
• Perceelgrootte 534 m2.
Vraagprijs: € 619.000,-- k.k.

GROENOORD 152

ALPHEN AAN DEN RIJN, ZUID-HOLLAND

CONTACTPERSOON: ROB BEEN | DEERENBERG & VAN LEEUWEN | RAOUL WALLENBERGPLEIN 21 | 2404 ND ALPHEN AAN DEN RIJN
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NIEUWKOOP, ZUID-HOLLAND

Midden in het centrum van Nieuwkoop, vlakbij de Reghthuystoren ligt deze vrijstaande royale
woning met praktijkruimte. Het markante huis is in de jaren '70 gebouwd door architect Ben
Loerakker. Deze woning heeft heel veel te bieden! Veel leefruimte, een riante keuken,
6 slaapkamers, 2 badkamers, een forse garage en een apart bedrijfsgedeelte en grote kelders.
Aan de achterzijde treft u een fraai natuurlijk aangelegde tuin, met steiger en botenhuis, u
vaart zo de Nieuwkoopse Plassen op!
U bereikt de woning via een eigen brug over het water. Er is parkeergelegenheid voor meerdere
auto's op eigen terrein. De woning heeft 2 entrees. De entree van het bedrijfsgedeelte geeft toegang
tot de 5 voormalige praktijkruimtes met wastafel, keukenblok en interne toegang tot het woongedeelte. Vanwege de aparte ingang is het bedrijfsgedeelte eenvoudig tot een zelfstandige woonof bedrijfsruimte om te vormen. Denk aan een appartement voor ouderen of een au pair.
Begane grond: de speels ingedeelde woonkamer heeft een gezellige open haard en kijkt uit richting
de Nieuwkoopse Plassen. De ruime open keuken ligt op een hoger gelegen niveau. Ernaast is een
ruime eethoek met schuifpui en mooi uitzicht over de tuin en het water.

Algemeen:
• Gelegen aan vaarwater op een perceel van
1.420 m2;
• Royale praktijkruimte met behandel-, spreeken wachtkamer;
• Parkeergelegenheid voor meerdere auto's
op eigen terrein en een grote garage;
• Gelegen in het centrum van Nieuwkoop;
• Aanmeren van uw boot aan eigen steiger en
een overdekte ligplaats;
• Fraai aangelegde tuin met prachtig uitzicht en
veel privacy.
Vraagprijs: € 1.195.000,-- k.k.

1e verdieping: deze verdieping heeft 3 slaapkamers, waarvan één met riant dakterras, een toilet en
2 badkamers.
2e verdieping: ook op deze verdieping zijn 3 volwaardige slaapkamers.

CONTACTPERSOON: RON HOOGERVORST | DEERENBERG & VAN LEEUWEN | DORPSSTRAAT 107 | 2421 AW NIEUWKOOP
TEL. (0172) 52 10 10 | NIEUWKOOP@DEERENBERG.NL | WWW.DEERENBERG.NL
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Deze royale vrijstaande woning heeft een unieke directe
ligging aan het levendige vaarwater van de Woudwetering.
In korte tijd vaart u naar het Braassemermeer of andere
nabij gelegen meren/rivieren die het Groene Hart rijk is.
De woning ligt op de grens van Alphen a/d Rijn en Woubrugge
en heeft een ligging te midden van weilanden, water en jachthavens. Zeer gunstig gelegen t.o.v. de uitvalswegen richting
Schiphol (<15 min.) en Leiden, alsmede Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Den Haag (< 30 min.). Diverse scholen, watersportmogelijkheden, natuurgebied “Wijde Aa” en winkels bevinden
zich in de nabije omgeving. Via het fraaie electrisch bedienbare
toegangshek komt u op het royale terrein aan de voorzijde van
de woning met parkeergelegenheid voor meerdere auto's.
Algemeen:
• Prachtige ronde raampartij in de woonkamer met
schitterend uitzicht over het water;
• Grote garage en dubbele carport, parkeergelegenheid
voor meerdere auto’s;
• Steiger over gehele breedte perceel;
• Kantoor aan huis mogelijk met eigen entree;
• Schiphol op 15 autominuten afstand, inclusief
uitvalswegen naar grote steden.
Vraagprijs: € 1.175.000,-- k.k.

VIERAMBACHTSWEG 79

WOUBRUGGE, ZUID-HOLLAND

Heerlijk rustig gelegen 2-onder-1 kap villa met ruime tuin
en ligplaats voor sloep of zeilboot. De villa ligt in een
waterrijk gebied, naast de Braassememeer en de Weide Aa.
Het is een schitterende locatie, met ligplaats aan de
Woudwetering! (een fietspad scheidt de ligplaats van de villa).
Voor watersportliefhebbers ideaal! Het constante vakantie
gevoel is hier aanwezig. Winkelcentrum, sportvelden en
scholen zijn op loopafstand gelegen. U woont hier zeer gunstig
ten opzichte van de uitvalswegen naar Amsterdam, Schiphol,
Leiden, Den Haag en Alphen aan den Rijn.
De fraai aangelegde tuin is rondom de villa gelegen en heeft
diverse terrassen, een houten schuur en een carport met
parkeergelegenheid op eigen erf. Het rieten dak en de luiken
aan de ramen geven een bijzondere uitstraling aan deze woning.
Algemeen:
• Woonkamer met zicht op het water en de tuin;
• 5 slaapkamers en 2 badkamers;
• Tuin rondom gelegen op het westen;
• Eigen oprit naar villa;
• Ligplaats aan achterzijde villa.
Vraagprijs: € 745.000,-- k.k.

WETERINGPAD 18

WOUBRUGGE, ZUID-HOLLAND

CONTACTPERSOON: PAUL VAN LEEUWEN | DEERENBERG & VAN LEEUWEN | RAOUL WALLENBERGPLEIN 21 | 2404 ND ALPHEN AAN DEN RIJN
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Stijlvolle, onder architectuur, gebouwde villa met rieten
dak, prachtige tuin en uitzicht over de Noordense Plas.
Door de bijzondere en stijlvolle bouw van deze villa zal uw oog
gelijk op deze woning vallen zodra u op de Noordse Dorpsweg
rijdt. De woning is direct gelegen aan de Noordense Plas en
heeft een fraai aangelegde tuin met terras aan het water.
De villa is v.v. hoogwaardige materialen en volledig geïsoleerd.
Het geheel is tot in detail afgewerkt. De vertrekken zijn royaal
opgezet en de hoge plafonds en fraaie raampartijen maken
het tot een stijlvol geheel. Zodra u de villa binnenstapt voelt u
de sfeer en rust van optimaal en luxe wonen.
Algemeen:
• Parkeergelegenheid voor 6 auto's op eigen terrein en
een dubbele inpandige garage;
• Zeer centraal gelegen in een oase van rust;
• Slaapkamer en badkamer op de begane grond;
• 1e verdieping: 4 slaapkamers, waarvan 3 met balkon,
en een badkamer;
• Perceel van 1.861 m2, omringd door een smaakvol
aangelegde tuin.
Vraagprijs: € 1.295.000,-- k.k.

NOORDSE DORPSWEG 6

NOORDEN, ZUID-HOLLAND

Sfeervolle vrijstaande woning gelegen op een prachtige
locatie aan de Nieuwkoopse Plassen.
Op een prachtige locatie in Noorden, onderdeel van gemeente
Nieuwkoop, bieden wij dit karakteristieke vrijstaande woonhuis
met een perceeloppervlakte van maar liefst 968 m² aan. Het
woonhuis verkeert in een uitstekende staat van onderhoud, is
volledig geïsoleerd en wordt omgeven door een zeer fraai
aangelegde en goed onderhouden tuin met eigen aanlegsteiger.
Via de eigen toegangsbrug met afsluitbaar hek bereikt u de fraai
aangelegde voortuin met toegang tot de woning en de garage.
Voor de garage heeft u ook de mogelijkheid om meerdere auto's
te parkeren. Het gehele terrein is vanaf de brug onderheid
evenals het terras aan de achterzijde van de woning.
Algemeen:
• Aanlegsteiger met zwemtrap;
• Een royale achtertuin met overkapt terras en een vlonderterras aan het water;
• Ruime living met aansluitend de royale woonkeuken;
• 4 slaapkamers, kantoorruimte, kelder en luxe badkamer;
• Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, waaronder een garage.
Vraagprijs: € 1.675.000,-- k.k.

SIMON VAN CAPELWEG 16

NOORDEN, ZUID-HOLLAND

CONTACTPERSOON: RON HOOGERVORST | DEERENBERG & VAN LEEUWEN | DORPSSTRAAT 107 | 2421 AW NIEUWKOOP
TEL. (0172) 52 10 10 | NIEUWKOOP@DEERENBERG.NL | WWW.DEERENBERG.NL
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Schitterende vrijstaande villa, gelegen op een riant perceel
met uitzicht over de Nieuwkoopse Plassen.
Gelegen op loopafstand van het gezellige centrum van
Nieuwkoop en toch rustig gelegen aan de Nieuwkoopse
Plassen! Het zijn slechts een handvol woningen die aan deze
voorwaarden voldoen. Slechts af en toe komt zo'n locatie vrij
voor de verkoop aangezien de meeste bewoners zo'n plek
niet meer willen verlaten.
Dorpsstraat 22 is een van die woningen die op slechts 200
meter van het centrum van Nieuwkoop ligt en waar je in je
achtertuin midden in de natuur van de Nieuwkoopse Plassen
zit. Door het grote perceeloppervlak heb je enorm veel privacy
en rust.
Algemeen:
• Meerdere ligplaatsen en een riante aanlegsteiger;
• Royale woonkamer met zicht op de tuin en het water;
• 7 slaapkamers, 2 luxe badkamers;
• Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
• Prachtige tuin met vlonders en omringd door water.
Vraagprijs: € 1.895.000,-- k.k.

DORPSSTRAAT 22

NIEUWKOOP, ZUID-HOLLAND

Prachtige vrijstaande villa met garage en tuin rondom de
woning op een riante kavel van 435 m2.
Deze luxe vrijstaande villa is gelegen in de geliefde woonwijk
‘Burggooi’, een kindvriendelijke, groene en waterrijke woonwijk. De villa is gelegen in een rustige straat en gebouwd met
de grandeur van de oude Romeinse bouwstijl. Er is een ruime
voortuin en oprit met ruimte voor het parkeren van meerdere
auto's.
Door de centrale ligging nabij de N11 zijn de grote steden
zoals Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam in slechts
30 autominuten bereikbaar. Op korte afstand bevinden zich
diverse basisscholen, het NS-station, winkelcentrum de Atlas
en het stadscentrum.
Algemeen:
• Gelegen in villapark ‘Burggooi’;
• Sfeervolle woonkamer met uitbouw aan de zijkant;
• Luxe keuken met kook- en spoeleiland;
• 5 slaapkamers en luxe badkamer;
• Garage met oprit voor meerdere auto's.
Vraagprijs: € 777.000,-- k.k.

SOKRATESLAAN 36

ALPHEN AAN DEN RIJN, ZUID-HOLLAND

CONTACTPERSOON: PAUL VAN LEEUWEN | DEERENBERG & VAN LEEUWEN | RAOUL WALLENBERGPLEIN 21 | 2404 ND ALPHEN AAN DEN RIJN
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RIDDERBUURT 3

ALPHEN AAN DEN RIJN

VERKOCHT

HAZERSWOUDE-DORP

VERKOCHT

WOUBRUGSEWEG 21

A

VERKOCHT

OUDE NIEUWVEENSEWEG 90A

TORENGAARDE 1

M

WILHELMINALAAN 22

ALPHEN AAN DEN RIJN

VERKOCHT

ALPHEN AAN DEN RIJN

ZUIDEINDE 233

NIEUWKOOP

MET SUCCES VERKOCHT

DEERENBERG & VAN LEEUWEN | RAOUL WALLENBERGPLEIN 21 | 2404 ND ALPHEN AAN DEN RIJN
TEL. (0172) 47 26 51 | INFO@DEERENBERG.NL | WWW.DEERENBERG.NL
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SINGEL 449 C

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND

Zeer ruim, hooggelegen en stil penthouse (145 m2), met magnifiek uitzicht over de stad,
prachtig gelegen op één van de meest bruisende plekken van Amsterdam! Dit appartement
met uniek uitzicht, in een pand dat in 1999 geheel werd gerestaureerd, is recent gerenoveerd.
Ondanks dat de woning in het hart van Amsterdam ligt, is het binnen in de woning heerlijk
rustig. Vanaf het dakterras gelegen op het zuiden kijkt u uit over het Koningsplein, de
munttoren en de welbekende Bloemenmarkt.
Via het gemeenschappelijke trappenhuis bereikt u het appartement gelegen op de derde verdieping.
De keuken is voorzien van nieuwe up-to-date inbouwapparatuur. Aan de voorzijde bevindt zich de
woonkamer waarvandaan u over de Bloemenmarkt kunt uitkijken. Door de grote raampartijen aan
de voorzijde gelegen op het zuiden is er een zeer aangename hoeveelheid daglicht in de woonkamer.
De woning beschikt over twee slaapkamers, waarvan één is gelegen aan de achterzijde van de
derde etage. Vanuit deze slaapkamer kunt u de badkamer betreden. Hier vindt u een toilet, douche
en wastafel. Het achterbalkon is middels een deur vanuit de slaapkamer te bereiken.

Algemeen:
Penthouse van 145 m2;
• Gelegen op een bruisende locatie;
• Dakterras op het zuiden;
• Magnifiek uitzicht over de stad;
• Gelegen op eigen grond.
•

Vraagprijs: € 1.299.000,-- k.k.

Via de interne trap komt u op de vierde etage. Dit is één riante ruimte waar men een tweede slaapkamer
van kan maken of het bijvoorbeeld als studeer- of werkruimte in gebruik kan nemen. Ook hier komt
een zeer prettige hoeveelheid daglicht naar binnen. De schuifpui geeft toegang tot een van de bijzondere
extra’s aan dit appartement: het dakterras aan de voorzijde! Vol op het zuiden, waar men van ’s ochtends
acht tot ’s avonds zeven heerlijk van de zon, het uitzicht en van goed gezelschap kan genieten. Ook
deze verdieping is voorzien van geheel nieuwe badkamer met toilet, douche/bad en wastafel.

MAR. J. HEULE MAKELAARDIJ | DE LAIRESSESTRAAT 16 | 1071 PA AMSTERDAM
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WEESPERZIJDE 89-H

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND

Recent gerenoveerd dubbel benedenhuis (met ca. 30 m2 tuin!) met een zeer fraai uitzicht over
de Amstel. Dit appartement maakt onderdeel uit van een renovatieproject. De Weesperzijde
is een brede groene Amsterdamse kade aan de oostelijke oever van de Amstel, tussen
de Mauritskade en de Omval in stadsdeel Oost. De aangrenzende buurt noemt men de
Weesperzijdestrook.
Het pand is gelegen tegenover de Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging 'De Hoop'
en is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Ook de binnenstad van
Amsterdam is goed en snel bereikbaar. Op loopafstand bevinden zich een metrostation en een
tramhalte. Het NS station Amstel is eveneens dichtbij gelegen. In de nabije omgeving zijn diverse
cafés en restaurants te vinden. Bekend zijn de Pijp, met haar diversiteit aan restaurantjes, winkels
en cafés en de Albert Cuypmarkt, beide op loopafstand.

Algemeen:
Recent gerenoveerd dubbel benedenhuis;
• Woonoppervlakte van 138 m2;
• Vaste notaris Eekhoff CS;
• Appartement wordt zonder keuken opgeleverd;
• Vloerverwarming en licht eiken visgraat
parketvloer;
• Gelegen op eigen grond.
•

Vraagprijs: € 1.249.000,-- k.k.

Middels eigen voordeur aan de Weesperzijde betreedt u dit dubbel benedenhuis met tuin. U komt
binnen op de bel-etage waar men in de riante woonkamer staat. De afwerking van het appartement
is hoogwaardig. De aansluitingen voor de keuken bevinden zich aan de achterzijde. De keuken dient
door de koper zélf te worden geplaatst. Via de achterzijde kan men middels openslaande deuren
het balkon (8 m2) bereiken. Middels de interne trap bereikt men de tuinverdieping waar zich de
slaapvertrekken bevinden. In totaal zijn er drie slaapkamers, perfect voor een gezin! Er zijn maar
liefst twee badkamers en een separaat toilet. Vanuit de twee slaapkamers aan de achterzijde loopt
men zo de tuin in gelegen op het oosten.
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VAN EEGHENSTRAAT 127 B
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AMSTERDAM-ZUID, NOORD-HOLLAND

Dit is een appartement die u zelden met deze luxe tegenkomt. Een licht en ruim appartement
met lift direct aan het Vondelpark. Een plek in Amsterdam om verliefd op te worden. Het is
een karakteristiek appartement dat bestaat uit twee samengevoegde woonhuizen op de
tweede verdieping, met een prachtige breedte, dat zorgt voor een totaal woonoppervlakte
van 156 m2 en een terras waar u ’s zomers heerlijk kunt vertoeven.
De ligging van het pand is uniek, in het meest geliefde stukje van Amsterdam-Zuid. Op loopafstand
vindt u de chique winkels van de Cornelis Schuytstraat, waar u bij van Dam een broodje kunt halen
en kunt dineren bij Joffers. Even verderop loopt u de chicste winkelstraat van Nederland in, de PC
Hooftstraat, waar u uitgebreid kunt winkelen.

Algemeen:
• Woonoppervlakte van 156 m2;
• Lift tot in het appartement;
• Toplocatie;
• Gelegen op eigen grond;
• Zeer hoogwaardige afwerking;
• Ingebouwde Smeg keukenapparatuur;
• VvE bestaat uit 4 leden;
• Bijdrage VvE: € 226,80 per maand.
Vraagprijs: € 2.000.000,-- k.k.

In dit appartement is alles heerlijk ruim opgezet en krijgt u echt het penthouse gevoel. Het appartement
is in 2009 volledig gerenoveerd en van alle gemakken voorzien. Via de lift staat u gelijk in de hal van
uw woning. Loopt u door, dan heeft u aan de linker kant op een verhoging het zitgedeelte van de
woning. In het midden van het appartement bevindt zich de luxe open keuken inclusief keukeneiland.
De keuken is voorzien van ingebouwde apparatuur van het merk Smeg. Aansluitend bij de keuken
bevindt zich het eetgedeelte. Aan de voor- en achterzijde van de woning bevinden zich grote
raampartijen die de gehele dag zorgen voor een grote hoeveelheid daglicht. Vanuit de eetkamer en
keuken kunt u het terras betreden welke is gelegen op het Zuiden. Het appartement heeft twee
slaapkamers, waarvan ieder met eigen badkamer en suite.
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PIETER DE HOOCHSTRAAT 11 F3 & F4 DE HOOCH

I

N

E

AMSTERDAM-ZUID, NOORD-HOLLAND

In het Amsterdamse Museumkwartier krijgt exclusief wonen een nieuwe dimensie. Het project
“De Hooch”, gelegen tussen de Hobbemakade en de Pieter de Hoochstraat biedt made-tomeasure appartementen gelegen op eigen grond voor mensen die groot willen wonen, groots
willen leven, genietend van een uitzicht op het Museumplein of op de gracht.

Appartement F3 type B6 (6e verdieping):
• Woonoppervlakte ca. 275 m2;
• Prachtig uitzicht over de Hobbemakade/Teniersstraat, maar ook zicht naar het Rijksmuseum.

In het Museumkwartier, het culturele hart van Amsterdam, zetten het Rijksmuseum, het Stedelijk
Museum, het Van Gogh Museum en het Concertgebouw de toon voor het kwalitatieve karakter van
de omgeving. Het Museumkwartier sluit naadloos aan op het meest luxueuze winkelgebied van
Nederland, met de P.C. Hooftstraat en de Van Baerlestraat, met talrijke high end modehuizen zoals
Chanel, Louis Vuitton en Hermès.

Vraagprijs: € 4.800.000,-- v.o.n.

MVSA Architects heeft in het ontwerp plaats gemaakt voor 28 mondaine topsegment appartementen
welke volledig gepersonaliseerd worden. In samenwerking met een prominente interior designer
ontwerpt u uw eigen woning en stemt u de woning af op uw persoonlijke woonwensen en voorkeuren.
Vijf topdesignbureaus staan voor u klaar: Kolenik Eco Chic Design, Wolterinck Design Studio, Framework
Studio, &Prast&Hooft en TANK. De Hooch omarmt u met metropolitische luxe. U geniet van
comfortabele faciliteiten zoals een riante entreelobby waar uw conciërge te allen tijde voor u klaar staat,
private parking, een eigen binnenplaats, groene privé terrassen en meervoudig beveiligde toegang.

Appartement F4 type D6 (6e verdieping):
• Woonoppervlakte ca. 182 m2;
• Prachtig uitzicht over de Hobbemakade.
Vraagprijs: € 3.180.000,-- v.o.n.

Wonen en leven in De Hooch is binnen de aangename hectiek van de stad ruimte creëren voor
jezelf. Ruimte voor levendigheid, voor ontspanning en voor rust.
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VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

KONINGSLAAN 54

AMSTERDAM-ZUID, NOORD-HOLLAND

Schitterend familiehuis op een vorstelijke locatie. De karakteristieke villa is in vele opzichten
een fascinerend staaltje bouwkunst op een locatie die zich moeilijk laat evenaren. Het indrukwekkende pand verrijst als een twintigste-eeuwse burcht direct aan de rand van het Vondelpark,
bij de Diaconessenbrug over de smalle Vondelparkvijver. Deze geweldige stadsvilla biedt alle
mogelijkheden om een heerlijk gezinsleven op stijlvolle wijze te combineren met een medisch
of dienstverlenend beroep aan huis.
In deze residentiële omgeving in de luwte van het Vondelpark lijkt de dynamiek van Amsterdam ver
weg, maar dat is slechts een illusie. Het Willemspark, vernoemd naar Koning Willem III, werd in de
tweede helft van de negentiende eeuw ontworpen als een deftige woonwijk voor de rijken. Anno
2019 is de ‘Willemsparkbuurt’ nog even ingetogen en chic en wordt het dagelijks leven gekenmerkt
door een voor de stad ongewone rust. Door de plezierige combinatie van wonen, werken, winkels
en restaurants is de leefomgeving hier ideaal. Dat merk je direct aan de sfeer in dit populaire en
mondaine deel van de stad. De buurt is rustig en kindvriendelijk. Alle faciliteiten liggen binnen loopen fietsbereik, doch ook het gebruik van de auto en het openbaar vervoer is gemakkelijk te noemen.

Algemeen:
• Gelegen op eigen grond;
• Geschikt om te wonen en werken;
• Woonoppervlakte 527 m2;
• Prachtige tuin rondom;
• Direct aan het Vondelpark gelegen;
• Rijksmonument.
Vraagprijs: € 6.500.000,-- k.k.

Het perceel van 378 m2 grenst direct aan het water van het Vondelpark. Het terras aan de achterzijde
van de villa, door openslaande deuren bereikbaar vanuit de tuinkamer en door een eigen trapopgang
vanuit de bel-etage, heeft een kademuur met twee houten terrassen annex aanlegsteigers. De tuin
wordt door een sierlijke smeedijzeren omheining gescheiden van de Emmalaan - het natuurstenen
terras met platanen biedt een boeiend uitzicht op de Diaconessenbrug.
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BILTSEWEG 27

BOSCH EN DUIN, UTRECHT

Dit prachtige landhuis is recent gebouwd (2009) en staat op een groot perceel van 5.190 m2.
De woning heeft een woonoppervlakte van 511 m2, is modern, volledig geïsoleerd en op de
begane grond voorzien van vloerverwarming. Dat het huis landelijke details heeft is te zien
aan de sfeervolle haarden, oud-eikenhouten vloeren en het gebruik van natuursteen.
Via een grote houten poort met video intercom krijgt u toegang tot het prachtige perceel. Over de
lange oprit rijdt u langs het landhuis met aan de rechterzijde een viertal parkeerplaatsen en een af
te sluiten garage met plek voor twee auto’s. De tuin is gelegen op het zuiden en zeer fraai aangelegd.
De groene beschutting zorgt voor voldoende privacy in de tuin. Er is een grote schuur met veranda,
meerdere prachtige terrassen en achterin de tuin nog een extra berging.
De woonkamer is ingedeeld in drie ruimtes die in elkaar overlopen. Men heeft een ruime zitkamer
met riante openhaard waar het hele gezin heerlijk kan vertoeven. De ruime en moderne woonkeuken
is gelegen aan de andere zijde van het huis. Door de glazen pui van boven tot onder in het
eetgedeelte is de ruimte heerlijk licht en heeft u een prachtig uitzicht over de tuin. Vanuit de
woonkeuken kunt u de serre inlopen. Een heerlijke extra zitkamer geheel van glas, waar u ook ’s
winters het gevoel kan hebben van buiten zitten. Via de imposante hal met eiken trap bereikt u de
eerste verdieping met 4 slaapkamers en 2 badkamers. Middels een afsluitbare trap bereikt u de
zolder. Deze kunt u als berging gebruiken of eventueel nog een vijfde slaapkamer creëren. Onder
het huis is een riante kelder waar zich verschillende vertrekken bevinden. Zo is er o.a. een wijnkelder,
een bergruimte, archiefruimte en technische ruimte.

Algemeen:
Bouwjaar: 2009;
• Woonoppervlakte: 511 m2;
• Overige inpandige ruimte: 66 m2;
• Perceeloppervlakte: 5.190 m2;
• Garage met plek voor 2 auto’s;
• Woonkeuken uitgerust met Gaggenau inbouwapparatuur;
• 5 slaapkamers en 3 badkamers;
• Geweldige ligging.
•

Vraagprijs: € 3.600.000,-- k.k.
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ZWAANSHOEK, NOORD-HOLLAND

Uniek gelegen woonvilla op een riant perceel van 2.730 m2. U kunt het zo gek niet bedenken
of u treft het in deze prachtige villa. Van een ruime inpandige garage met verwarmde oprit,
een inpandige wellness met zwembad en gym tot een goed geoutilleerde keuken en
buitenzwembad. Dit alles met een woonoppervlakte van 512 m2. De ligging van dit perceel
is werkelijk uniek. Het woonhuis is zeer compleet, onder architectuur gebouwd in 2000. De
huidige eigenaren wilden iets heel goeds bouwen en daarin zijn ze meer dan geslaagd. Vele
details zijn zorgvuldig door de architect uitgedacht en tot realiteit gebracht wat direct te
merken is bij binnenkomst in deze prachtige villa.
Het lichte woongedeelte is verdeeld in twee cassettes waarbij één voorzien van gashaard. Via de
ruime eetkamer loopt u middels openslaande deuren door naar de woonkeuken die van alle
gemakken is voorzien. De ronde trap in de entreehal leidt naar de overloop van de slaapverdieping
met drie ruime slaapkamers en de master bedroom met fraai zicht op de tuin, walk in closet en
moderne badkamer. In het souterrain van de woning treft u de wellness met inpandig (verwarmd)
zwembad, ruime sauna die snel op temperatuur is, bijbehorende douche- en toiletruimte, pantry en
een massageruimte. Voor de sportieve ontspanning is er een gym.

Algemeen:
• Woonoppervlakte: 512 m2;
• Overige inpandige ruimte: 110 m2;
• Perceeloppervlakte: 2.730 m2;
• Twee garages voor in totaal zeker drie auto’s;
• Goederenlift vanuit de garage naar de keuken;
• Electrische toegangspoorten;
• Fraaie tuin met onderheid terras van 360 m2;
• Automatisch beregeningssysteem;
• Binnen- en buitenzwembad;
• Vloerverwarming op de begane grond;
• Wellness en gym in het souterrain;
• Goede ligging t.o.v. de grote steden en Schiphol.
Vraagprijs: € 2.950.000,-- k.k.

Uw auto parkeert u via de verwarmde oprit in een van de twee garages waar voldoende ruimte voor
zeker drie auto’s. De fraai aangelegde tuin is voorzien van een beregeningssysteem, heeft een riant
(360 m2) onderheid terras en een haag en kastanjebomen rondom het gehele perceel als groene
afscheiding. Vanaf het terras loopt u zo het zwembad in of kunt u heerlijk van de zon genieten.
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ANTHONIE VAN DIJCKSTRAAT 13-3
Licht, uitstekend onderhouden bovenhuis met verrassende indeling verdeeld over een woonoppervlakte van 111 m2 en centraal gelegen in de Minervabuurt. Het betreft een licht vierkamer appartement met balkon. Circa vijf jaar geleden is het bovenhuis intern grondig
gerenoveerd. Beide verdiepingen zijn aan de achterzijde van het gebouw georiënteerd en
heeft door de Zuidligging de gehele dag licht in huis.
Uiterst centraal gelegen in stadsdeel Zuid, op korte afstand van de Zuidas en station Zuid/WTC. Nabij
de woning treft u een uitgebreide winkelstand in onder andere de Beethovenstraat en een ruim
aanbod horecagelegenheden in een korte straal tot aan het Stadionplein en het Gelderlandplein.
Derde verdieping: binnenkomst in een ruime hal met separaat toilet, bergkast en interne trapopgang
naar de vierde verdieping. Ruime en lichte woonkamer. De luxe U-vormige keuken (2015) is voorzien
van diverse inbouwapparatuur en een bargedeelte. Vanuit de woonkamer is er middels openslaande
deuren toegang tot het balkon op het zuiden. Aansluitend aan de keuken is er een werk-/ studeerkamer
met een kast alwaar de opstelplaats van de cv ketel.

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND
Algemeen:
• Woonoppervlakte: 111 m2;
• Gelegen op erfpacht grond van de gemeente
Amsterdam, jaarcanon afgekocht tot 1 feb. 2056;
• Overzichtelijke vereniging van eigenaars,
in eigen beheer;
• Ruim balkon op het zuiden;
• Veel opbergmogelijkheden in de knieschotten
op de vierde verdieping;
• Maandelijkse servicekosten €70,Vraagprijs: € 725.000,-- k.k.

Vierde verdieping: op deze verdieping bevindt zich de master bedroom. Daarnaast is er een ruime
tweede slaapkamer. In beide kamers is er veel opbergmogelijkheden in de knieschotten. In de hal is er
een separate kast met de aansluiting voor de wasmachine en droger. Moderne en lichte badkamer v.v.
een ligbad, toilet, dubbele wastafel en separate douche. Door het appartement ligt een fraaie houten
lamellen planken vloer. Verwarming en het warme water geschiedt middels een eigen CV ketel.
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DUINLUSTWEG 36 LANDGOED KONINGSHOF
In het oudste duingebied van Zuid-Kennemerland, slechts vier kilometer van zee, ligt het
magnifieke landgoed Koningshof. Een perfect gerenoveerd en uniek gezinshuis, dat verrassend
licht en sprankelend, elke dag bijzonder maakt! Overveen is een prachtig dorp in de gemeente
Bloemendaal, vlakbij Haarlem, aan de rand van het duinlandschap van Nationaal Park ZuidKennemerland.
Het landhuis biedt circa 1.350 m2 woonoppervlak verdeeld over drie verdiepingen. Hoewel dit zeker
een groot huis is, voelt het warm en intiem aan doordat de individuele ruimtes prettige, overzichtelijke
afmetingen hebben. De overdekte entree aan de achterzijde (noord) van het huis biedt toegang tot
de vestibule en vervolgens tot de monumentale hal met open haard en bordestrap. De
woonvertrekken bevinden zich aan de voorzijde van de villa. De eetkamer met open haard en grote
veranda, de living met halfronde erker, de televisiekamer of vroegere ‘herenkamer’ met open haard
en de werkkamer met open haard. Er is een riante garderobe met een doorgang naar de vroegere
knechtenkamer en een personeelsgang die naar de woonkeuken met fraaie schouw en de voormalige
dienstvertrekken voert.
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OVERVEEN, NOORD-HOLLAND
Algemeen:
• Een vorstelijke villa op een magnifieke locatie
in de Randstad;
• Een van de mooiste landhuizen aan de
Nederlandse kust;
• In 1899 gebouwd in Engelse landhuisstijl
op ca. 5.800 m2 grond;
• Ontworpen door architect Abraham Salm;
• Voorzien van lift, bioscoop en speelzolder;
• 13 open haarden, binnenzwembad, wellnessen fitness-ruimte.
Vraagprijs: € 7.860.000,-- k.k.

Op de verdieping bevinden zich acht slaapkamers. De master suite met open haard en aangrenzende
kleedkamer en badkamer heeft aan de zijkant een mooi vierkant balkon. Er zijn nog vier slaapkamers
met open haard, drie met een balkon en diverse fraaie badkamers. Op de zolderverdieping (ca. 335 m2)
zijn nog diverse slaapkamers, een badkamer, speelruimte voor de kinderen met bar, filmzaal en
tafeltennistafel. Onder het huis is een riant souterrain met een zwembad, wellness- en fitness-ruimte.
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RINGDIJK 1

ZAANSTAD, NOORD-HOLLAND

Vrijstaande villa op een perceel van meer dan 10.000 m2 eigen grond. Deze villa is in “Zaanse
Stijl" omstreeks 1979 ontworpen en gebouwd door architect Marcus voor eigen bewoning en
recent volledig in- en extern verbouwd. Het perceel bestaat uit een hoofdgebouw en een
gastenverblijf. Aan de voorzijde ligt de dijk welke de Kalverpolder scheidt van de Ringvaart en
aan de achterzijde heeft u een prachtig uitzicht over polderland met vrij uitzicht richting de
Zaanse Schans.
Aan de achterzijde ligt een fantastische tuin, vijver, steiger aan het water, meerdere afgesloten
parkeerplaatsen voor acht auto’s alsmede een geweldig gastenverblijf met twee slaapkamers, een
badkamer en een ruime zolderberging. Deze villa is gelegen op grondgebied van Zaandam, zonder
geluidshinder dichtbij de A7. Hierdoor zijn Amsterdam-Centrum, Schiphol Airport en Amsterdam
Zuidas slechts op enkele twintigtal minuten afstand gelegen. Overal dichtbij, maar wel in alle rust.

Algemeen:
• Woonoppervlakte 300 m2;
• Bruto inhoud 1041 m3;
• Perceeloppervlak 100 are en 40 centiare;
• Grote living van meer dan 100 m2;
• Drie slaapkamers in het woonhuis;
• Twee slaapkamers in het gastenverblijf;
• Uitstekend geïsoleerd huis;
• Gelegen aan 170 hectare grasland;
• Gebouwd met fraaie materialen en veel ruimte.
Vraagprijs: € 1.795.000,-- k.k.

Deze villa is voorzien van een prachtige woonkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur
waaronder een 6 pits Viking fornuis. Aansluitend ligt de riante woonkamer van 100 m2 welke
eveneens is voorzien van een gezellige schouw met open gashaard en een fantastische raampartij
met weergaloos uitzicht over 170 hectare Kalverpolder en de Zaanse Schans.
Op de eerste verdieping liggen drie ruime slaapkamers en twee luxe badkamers, waarvan één is
voorzien van een Cleopatra douche/stoomcabine. De verdieping is volledig airconditioned.
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KONINGINNEWEG 151-H
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AMSTERDAM-ZUID, NOORD-HOLLAND

Een te realiseren tweelaags benedenhuis aan de statige Koninginneweg met een woonoppervlakte van 207 m2. Gelegen op een uitstekende locatie in Zuid direct om de hoek met het
Valeriusplein en de Emmalaan. Fraaie detaillering in de gevel alsmede authentieke kenmerken
en schitterend plafond op de eerste verdieping met een verdiepingshoogte van circa 3.65 m.
Gunstig gelegen met een uitstekende verbinding met eigen en openbaar vervoer. Diverse winkels
en horeca bevinden zich in een directe straal om het object. Voor de ontspanning is het Vondelpark
op enkele loopminuten afstand.

Algemeen:
• Woonoppervlakte: 207 m2;
• Gelegen op eigen grond;
• Diverse indelingsmogelijkheden;
• Goede tuin op het zuiden gelegen;
• Ruime kelder aan de voorzijde van het pand.
Vraagprijs: € 1.395.000,-- k.k.

De begane grond is laatstelijk in gebruik geweest als kapperszaak en de eerste verdieping als
kantoor. Verkoper heeft de begane grond reeds tot casco staat gebracht waarbij koper naar eigen
inzicht het geheel een eigen indeling kan geven. Deze begane grond verdieping is daarbij vrij in te
vullen doch met gemak is er een riante living en leefkeuken te realiseren bijvoorbeeld aansluitend
aan de ruime tuin van 65 m2 op het zuiden.
Op de eerste verdieping is er de mogelijkheid om drie goede slaapkamers, twee badkamers alsmede
een wasruimte te realiseren. Wel dient er dan nog een interne trap te worden aangelegd. De staat
van onderhoud van deze verdieping is uitstekend met een prachtige parketvloer, strakke wanden
en ornamenten plafonds. Aan de achterzijde bevindt zich een moderne keuken alsmede een toilet.
Aan de voorzijde heeft de zijkamer een prachtige erker. Daarnaast is er aan de voorzijde van het pand
een kelder van circa. 14 m2 met een hoogte van 1.50 m.
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WEESPERWEG 3

MUIDEN, NOORD-HOLLAND

Uniek, direct aan de Vecht tussen Muiden en Weesp gelegen, ruim en karakteristiek object/
landhuis waar u op enkel een kwartier van Amsterdam en 't Gooi een oase van rust aantreft.
Veel privacy door o.a. een lange oprijlaan en omgeven door weides, een grote tuin met
vijverpartijen en aanlegsteigers direct aan het doorgaande vaarwater.
Via een lange oprijlaan rijdt u het prachtige perceel op, omgeven door weiland met paarden en schapen
aan de Vecht met aanlegplaatsen. Het charmante karakteristieke landhuis biedt mogelijkheden om de
begane grond uit te bouwen of het plaatsen van een serre of veranda. Aan de voorzijde van de woning
geven 2 zitkamers u prachtig weids uitzicht over de landerijen. De woonkamer alsmede de woonkeuken
zijn aan de achterzijde gelegen en geven vrij uitzicht over de tuin en de Vecht. Hier komt u werkelijk tot
rust in het drukke leven. De tuin heeft een grote vijverpartij en is voorzien van diverse terrassen. Naast
het huis treft u een gastenverblijf cq. bedrijfsruimte wat laatstelijk in gebruik is geweest als kapsalon.
Begane grond: entree, hal, 2 zitkamers aan de voorzijde, woonkamer en moderne woonkeuken met
diverse inbouwapparatuur aan de achterzijde. Eerste verdieping: 4 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer
met badkamer en suite v.v. toilet, wastafel en douche, badkamer met toilet, dubbele wastafel,
douche, ligbad en wasmachine aansluiting. Vliering: bergruimte en CV-installatie. Souterrain: ruime
bergruimte v.v. keukenblok.

Algemeen:
• Landelijk wonen, op een unieke locatie,
dichtbij Amsterdam en ‘t Gooi;
• Landhuis en gastenverblijf cq. bedrijfsruimte;
• Woonoppervlakte totaal ca. 354 m2;
• Oppervlakte woonhuis ca. 253,5 m2;
• Oppervlakte gastenverblijf/bedrijfsruimte
ca. 100,5 m2;
• Perceeloppervlakte ca. 12.500 m2;
• Diverse ligplaatsen in eigen tuin, aan de Vecht;
• Met de boot vaart u binnen het uur naar
het centrum van Amsterdam!
Vraagprijs: € 2.250.000,-- k.k.

Gastenverblijf: entree, grote open ruimte met open keuken, toiletruimte en trap naar boven. Eerste
verdieping; slaapkamer, badkamer v.v. douche, wastafel en toilet, berging.
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ZWALUWENWEG 2
Dit fraaie landhuis, ontworpen door Jan Frederik van Erven Dorens in de kenmerkende
Gooische landhuisstijl, straalt klasse uit en een passie voor het buitenleven. Het ligt ook nog
eens aan een van de mooiste lanen van Aerdenhout, met de achtertuin grenzend aan
beschermd natuurgebied Het Naaldenveld.
De Zwaluwenweg scheidt de parkachtige tuin van dit charmante landhuis, maar liefst 6.200 m2 groot,
met het terrein van de negen holes Golfclub Mariënweide aan de overzijde. De stijl waarin het huis is
gebouwd laat zich het beste omschrijven als de ‘Gooische landhuisstijl’ – een pand dat klasse uitstraalt
en een passie voor het buitenleven. Het combineert de charme van een cottage met de allure van
een landhuis. Witte muren, vensters met roederamen en buitenluiken in Provençaals blauw, een diep
doorgetrokken glooiende rieten kap en dat alles temidden van een weelderige, door tuinarchitect
Els Proost aangelegde tuin met een vijver die de hoge bomen weerspiegelt.
De Engelse landschapstuin met uitgestrekte gazons voegt zich naar het landhuis en het landhuis voegt
zich naar zijn omgeving. Het is een groot huis, een echte familieresidentie, maar de villa oogt intiem
en warm. Dat gevoel van behaaglijkheid wordt, eenmaal binnen, volledig waargemaakt. De huidige
eigenaren hebben hier dertien jaar met veel plezier en liefde gewoond, maar nu de kinderen het nest
hebben verlaten, blijft veel ruimte onbenut. ‘Nog elke keer als ik over de oprit loop en het huis nader,
geniet ik van haar schoonheid en van deze unieke plek in de natuur,’ zegt de heer des huizes. ‘Mede
door de blauwe luiken heeft het een lieflijke en heel charmante uitstraling. Je woont hier fantastisch
en erg rustig, maar alle voorzieningen zijn onder handbereik; het is geenszins afgelegen.’
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AERDENHOUT, NOORD-HOLLAND
De automatische toegangspoort opent naar een oprit, die in een bocht om de villa krult en uitkomt
bij een kleine rotonde achter de woning, een soort cour. Hier verrees enkele jaren geleden een fraaie
dubbele eikenhouten carport in heritage stijl, als aanvulling op de zeer ruime, inpandige garage. De
entree bevindt zich dus aan de achterzijde van het huis en opent naar de centrale hal met trappartij
en hoog plafond met vide. De gezellige living met open haard staat in open verbinding met een
bibliotheek/werkkamer enerzijds en de eetkamer en woonkeuken anderzijds. Hier vandaan heb je
zowel zicht op de voortuin als op de achtertuin. Vanuit de woonkeuken, met praktische bijkeuken,
is het overdekte en verwarmde terras aan de voorzijde van de villa bereikbaar. Door de ligging pal
zuid geniet je hier optimaal van het licht en de zon.

Algemeen:
• Gelegen op eigen grond op een prachtig perceel
van 6.277 m2;
• Landhuis is ontworpen door Jan Frederik van
Erven Dorens;
• Woonoppervlakte 350 m2 (bruto 623 m2);
• Inhoud 834 m3 (bruto 1.772 m3);
• Aan een van de mooiste lanen in Aerdenhout;
• Grenzend aan het Naaldenveld.

Op de verdieping bevinden zich de riante mastersuite met panoramisch uitzicht op de tuin, een
aparte inloopkast voor meneer en mevrouw en een mooie in marmer uitgevoerde badkamer. De
overige twee slaapkamers delen een badkamer en er is een royale werkkamer met archiefruimte.
De stahoge zolder, bereikbaar per vaste trap en thans in gebruik als bergruimte, is meer dan
voldoende ruimte voor nog eens twee slaapkamers en een badkamer.

Vraagprijs: € 4.150.000,-- k.k.

Het landhuis is, zoals gezegd, liefdevol en uiterst zorgzaam bewoond. Het geheel oogt dan ook als
een plaatje en verkeert in topconditie. Het houtwerk staat strak in de lak en de rieten kap is twaalf
jaar geleden vernieuwd en kan dus gemakkelijk nog een jaar of twintig mee. Ook de tuin ligt er
magnifiek bij. Dit is een huis dat je omarmt en beschermt, waar je je geborgen en thuisvoelt. Een
echt gezinshuis, dat garant staat voor vele onvergetelijke momenten.
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VERKOCHT

WESTERSTRAAT 244-2

AMSTERDAM

VERKOCHT

LANDGOED ROVERESTEIN

VERKOCHT

PIETER DE HOOCHSTRAAT 11 B 2 DE HOOCH

AMSTERDAM

VERKOCHT

GOVERT FLINCKSTRAAT 215

VERKOCHT

TERMIETERGOUW 7A

AMSTERDAM

AMSTERDAM

VERKOCHT

HONDECOETERSTRAAT 8-1

MET SUCCES VERKOCHT
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VERKOCHT

WESTERHOUTPARK 5

HAARLEM, NOORD-HOLLAND

Hét ideale familiehuis in de gewilde Koninginnenbuurt! Dit karakteristieke herenhuis uit 1908
barst van sfeer, ruimte en de authentieke details. En dat zie je niet alleen, dat vóel je: zodra
je hier over de drempel stapt, ervaar je de warme sfeer en voel je je thuis. Het Westerhoutpark
is gelegen in een villawijk die tot 1927 deel uitmaakte van de gemeente Heemstede. Met de
Haarlemse binnenstad binnen handbereik bent u werkelijk in alles voorzien. Kunst en cultuur,
horecagelegenheden, supermarkten en een heel divers winkelaanbod, alles is op loopafstand
aanwezig.
Bij binnenkomst, via de vestibule, bereik je de centrale hal met een uniek trappenhuis v.v. bordessen
en zicht op een daklicht. Het hart van het huis waar alles samenkomt. Door de hoge plafonds en de
breedte van het huis is alles ruim te noemen én tegelijk huiselijk. De 6 slaapkamers en twee
badkamers zijn verdeeld over twee verdiepingen. Naast de diverse praktische ruimtes en indeling
beschikt de woning over een torentje en een ca. 13 meter diepe tuin v.v. achterom.

Algemeen:
• Woonoppervlak ca. 401 m2, inhoud ca. 1.418 m3
(conform de richtlijnen NEN 2580);
• Bouwjaar omstreeks 1908;
• Perceeloppervlak 378 m2, eigen grond;
• Gemeentelijk monument;
• Het Westerhoutpark is gelegen aan een niet
doorgaande weg;
• Aanwezigheid van een laadpaal voor elektrische
auto in de voortuin.
Vraagprijs: € 1.875.000,-- k.k.

Begane grond: vanuit de hal, die v.v. is van een fraaie schouw met haard en parketvloer, zijn 3 ruime
kamers bereikbaar. De kamer-en-suite voorziet volop in leefruimte die opgedeeld is in twee zitkamers
en aansluitende eetkamer. De werkkamer aan de voorzijde voorziet in veel daglicht door de grote
raampartijen. De leefkeuken is v.v. diverse apparatuur en heeft doorloop naar bijkeuken en toegang
tot de achtertuin. 1e etage: drie slaapkamers en een badkamer. 2e etage: twee (slaap)kamers aan
de voorzijde waarvan de kleinste kamer toegang geeft tot de torenkamer. Op deze etage is ook een
2e badkamer gerealiseerd.
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VAN VOLLENHOVENLAAN 3 & 3A
Wie de verscholen en verkeersluwe Van Vollenhovenlaan inrijdt, weet dat het verrast wordt
op iets unieks. Zodra u de fraaie poort met oprijlaan en het landhuis “Huize Koeduin” in zicht
krijgt, wordt u dan ook getrakteerd op rust, ruimte, een door bossen omsloten tuin en een
woning die in 1999 volledig nieuw gebouwd is. Deze woning is zorgvuldig en luxueus gebouwd
en vrijwel geheel onderkelderd, voorzien van lift en uitgebreide installaties. Doordat de woning
gesplitst is in 2 appartementen biedt het de kans om gelijkvloers te wonen met de voordelen
van een vrijstaande woning. De huidige indeling biedt volop kansen om een fantastisch
appartement te creëren en waar voldoende ruimte geboden wordt aan eventuele gasten.
De combinatie van de uitstekende bereikbaarheid en de privacy die het perceel te bieden heeft,
maakt de ligging ideaal. Aerdenhout is een lommerrijk dorp gelegen ten westen van Haarlem en
Heemstede op de binnenduinrand. Aerdenhout heeft geen echte dorpskern, maar op steenworp
afstand, op de Zandvoortselaan te Heemstede, bevinden zich hooggekwalificeerde winkels waar in
ruime mate wordt voorzien in het aanbod van de dagelijkse boodschappen. Het NS-station
Heemstede-Aerdenhout ligt op nog geen 10 minuten loopafstand, met een rechtstreekse verbinding
naar Amsterdam, Schiphol en Den Haag/Rotterdam.
Via de oprijlaan met automatische toegangspoort bereikt u een gemeenschappelijk voorterrein met
een onderkelderde parkeergarage. De tuin is met zichtbare liefde aangelegd en beplanting is
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AERDENHOUT, NOORD-HOLLAND
volgroeid. Gemeenschappelijk overdekte entree voor 2 appartementen, ruime centrale hal met lift
en bordestrap. Tevens een afgesloten toegang naar de kelder: centrale ruimte met lift, afgesloten
stookruimte met opstelling cv-ketels en boilers en doorloop naar de individuele ruimten van de 2
appartementen.
Appartement nr. 3
• Gelegen op de begane grond en 2e verdieping;
• Woonoppervlakte ca. 254 m2, inhoud ca. 743 m3;
• Ruime woonkeuken v.v. diverse inbouwapparatuur;
• 2 slaapkamers en 1 badkamer;
• Royale privé tuin rondom van ca. 3.250 m2;
• Extra appartement op de 2e verdieping geschikt voor diverse doeleinden;
• Gelijkvloers wonen met de allure en voordelen van een vrijstaande woning.

Algemeen:
•
•
•

Parkeergelegenheid op eigen terrein;
Garage met ruime kelder;
Unieke uitstraling en uitstekende maatvoering.

Appartement nr. 3:
Vraagprijs: € 1.595.000,-- k.k.

Appartement nr. 3A:
Vraagprijs: € 1.395.000,-- k.k.

Appartement nr. 3A
• Gelegen op de 1e en 2e verdieping;
• Woonoppervlakte ca. 266 m2, inhoud ca. 739 m3;
• 6 slaapkamers en 3 badkamers;
• Zeer riant dakterras van ca. 40 m2.
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VERKOCHT

STOLBERGSTRAAT 9

HAARLEM, NOORD-HOLLAND

Villa ‘Iduna’, een vrijstaande woning, gelegen in de Haarlemse Koninginnebuurt. De villa werd
in 1911 gebouwd in de destijds populaire ‘Engelse Landhuisstijl’, naar een ontwerp van architect
Harm Korringa (1877-1965). De verschillende erkers zijn kenmerkend voor deze bouwstijl.
Rondom een centraal gelegen ruime hal werden de diverse vertrekken gesitueerd, er kwamen
stucplafonds met vakkenverdeling en doorgangen kregen gedecoreerde lijsten.
De Koninginnebuurt ligt aan de rand van het centrum en is een sfeervolle wijk met rustige straten,
veel groen en stijlvolle herenhuizen. De Haarlemse binnenstad ligt op loopafstand. Hier vindt u alles
wat u nodig heeft: supermarkten en speciaalzaken, theaters en musea, gezellige cafés, restaurants
en een veelzijdig winkelaanbod.
Begane grond: royale hal met toilet en toegang tot de kelder, woonkamer aan de voorzijde met erker
in de zijgevel, doorloop naar tweede woonkamer met eveneens een erker en toegang tot de serre met
openslaande deuren naar de achtertuin. Via een tweede entree aan de linker gevel komt u in de
bijkeuken, waar zich nu de keuken bevindt. Het statige trappenhuis met houtsnijwerk en glas-inloodramen vormt de toegang tot de bovengelegen etages. 1e verdieping: 2 slaapkamers aan de
achterzijde, waarvan de grootste een erker heeft aan de zijkant en originele apothekerskasten, 2
slaapkamers aan de voorzijde, waarvan één toegang geeft tot het balkon. 2e verdieping: 2 slaapkamers
achterzijde, tussenkamer, slaapkamer voorzijde, berging. Deze tweede verdieping leent zich prima voor
het maken van een nieuwe indeling. Diverse kamers kunnen worden samengevoegd en er is meer dan
voldoende ruimte voor een tweede badkamer.

Algemeen:
• Woonoppervlak ca. 325 m2, inhoud ca. 1.022 m3
(conform de richtlijnen NEN 2580);
• Bouwjaar omstreeks 1911;
• Perceeloppervlak 363 m2, eigen grond;
• Gemeentelijk monument;
• Vrijstaande woning met tuin rondom;
• Verwarming en warmwater met centraal systeem;
• Uitgebreide elektrische installatie;
• Aan de rand van het centrum van Haarlem.
Vraagprijs: € 1.525.000,-- k.k.
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JISPERWEG 149

WESTBEEMSTER, NOORD-HOLLAND

Deze fantastische woonstolp van 242 m2 is rustiek gelegen maar wel nabij Middenbeemster
en Marktstad Purmerend voor alle voorzieningen, winkels en het vele vertier. Wellicht nog
belangrijker zijn de goede verbindingen, ook met openbaar vervoer. Via de A7 bent u in 30
minuten in Amsterdam.
Een prachtige entree, middels een brug met aan beide zijden een fraaie notenboom, vormt de
uitnodiging om het perceel te betreden. Een oprit met genoeg ruimte voor meerdere auto's voert u
naar de entree van de in circa 1912 gebouwde woonboerderij en verschaft u tevens de toegang
naar de rondom gelegen tuin met hobbykassen.

Algemeen:
• Woonoppervlakte : 242 m2;
• Inhoud: 957 m3;
• Perceeloppervlakte: 4340 m2;
• Fraaie tuin rondom;
• Oplevering in overleg.
Vraagprijs: € 750.000,-- k.k.

Globale indeling: u komt hier binnen in de hal met toilet en doorgang naar de gezellige woonkeuken.
De woonkamer met fraaie houtkachel en vierkant in zicht zorgt voor de authentieke sfeer waar de
stolpliefhebber natuurlijk naar op zoek is. Voorts is er een gang met wasruimte, slaapkamer en een
badkamer met bad, douche en wastafel. Er is ook nog een ruime inpandige schuur. Onder de woning
bevindt zich nog een handige kelder.
De eerste verdieping biedt ruimte aan de overloop met toilet, vaste kasten alsmede een drietal
slaapkamers. Tevens is hier een doorgang naar de rest van de nok van de boerderij met uiteraard
een zee aan ruimte waar gemakkelijk nog meerdere slaapkamers aangebracht kunnen worden.
Thans heeft u een prachtig zicht op de binnenzijde van de stolpkap.
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WESTBEEMSTER, NOORD-HOLLAND

Dit is een stevig gewortelde vrijstaande Noordhollandse stolp met riant guesthouse en rondom
fraai aangelegde tuin. De woonboerderij is in 2010 geheel gerenoveerd en voorzien van alle
gemakken en natuurlijk direct goed geïsoleerd. Hier vindt u veel privacy, rust en ruimte op zo’n
15 minuten van Hoorn & Purmerend en 30 minuten van Amsterdam.
Begane grond: de woonkamer is overzichtelijk door het open karakter. Er zijn meerdere zits, een
houtkachel en een professionele en luxueuze keuken van La Corneu met letterlijk alle denkbare
inbouwapparatuur. Voorts is er een werkkamer, slaapkamer en een luxe badkamer. Aan de achterzijde
is een forse bijkeuken.
De smeedijzeren trap naar de 1e verdieping en flybridge over de woonkamer is bijzonder, uniek en
stijlvol te noemen. Hier zijn meerdere slaapkamers mogelijk, nu is het zoveel mogelijk open gehouden
met een muziekhoek, werkhoek, veel fraaie vaste kasten en de master bedroom met open badkamer
met dubbele wastafel, toilet en ligbad.

Algemeen:
• Woonoppervlakte: 373 m2 incl. guesthouse;
• Inhoud: 1350 m3;
• Perceeloppervlakte 3390 m2;
• Fraaie tuin rondom;
• 2 badkamers;
• Parkeren op eigen terrein;
• Guesthouse met 3 appartementen;
• Eigen brongas;
• Oplevering in overleg.
Vraagprijs: € 1.150.000,-- k.k.

En dan buiten! De tuin verdient een pluim. Niet alleen door haar ruimte, het totale perceel meet
maar liefst 3.390 vierkante meter. De tuin heeft diverse terrassen alsmede een geweldige vlonder
aan de brede vaart.
Het guesthouse, waar drie luxe appartementen in zijn gemaakt is ideaal als u vaak logees krijgt of
het is te gebruiken als Bed & Breakfast.
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MELKWEG 131

PURMEREND, NOORD-HOLLAND

Op deze begerenswaardige locatie aan de Melkweg, midden in de populaire wijk Weidevenne,
staat deze stijlvolle vrijstaande villa. Het huis is in 2000 geheel nieuw opgetrokken en onder
architectuur gebouwd. In 2014 is het intern compleet gerenoveerd en opnieuw van alle
gemakken voorzien!
Tijdens de laatste verbouwing zijn kosten noch moeite gespaard om tot een optimaal resultaat te
komen en daarin is men zeker geslaagd! De woning biedt maar liefst een effectief woonoppervlak
van ruim 174 m2, verdeeld over 3 verdiepingen en is gelegen op een perceel van 398 m2.
Globale indeling: via de statige entreehal, gevolgd door de meterkast en separaat toilet met fontein,
volgt de riante living. De strak en modern ingerichte half open keuken heeft alle denkbare inbouwapparatuur. Via een tussenhal is de slaapkamer met inloopkast te bereiken. Er is een fraai verzorgde
tuin rondom. Achterin de tuin staat een vrijstaande stenen garage met elektrische deur, waarbij een
vaste parkeerplaats voor de garage aanwezig is.

Algemeen:
• Woonoppervlakte: 174 m2;
• Inhoud: 588 m3;
• Perceeloppervlak 398 m2;
• Bouwjaar 2000;
• Fraai aangelegde tuin;
• Garage;
• Parkeerplaats;
• Aanvaarding: in overleg.
Vraagprijs: € 669.000,-- k.k.

Op de eerste verdieping verbindt de overloop alle vertrekken met elkaar. Deze verdieping telt drie goed
bemeten slaapkamers welke zijn v.v. grote ramen met elektrische rolluiken. De luxueuze badkamer
met vloerverwarming en inbouwspots bevat een douche, whirlpool, toilet en dubbele wastafel.
De 2e verdieping met overloop biedt toegang tot de vierde slaapkamer. Er is een aparte waskamer
en toegang tot een dakterras met Bankirai vloerdelen.
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PETER MARTENSSTRAAT 9

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND

Op een fraaie locatie op IJburg mogen wij te koop aanbieden dit meer dan riante en unieke
herenhuis met een oppervlakte van maar liefst circa 385 m2 en 5 woonlagen waarvan 2 met
een mogelijk dakterras.
Dit huis heeft alles in zich om uw droomhuis te worden. Momenteel is het namelijk nog geheel
casco en kunt u het nog geheel naar eigen wens afbouwen. Stelt u zich eens voor, één van de
grootste woningen in de omgeving, geheel naar uw smaak afgewerkt en ingericht. Zoveel ruimte
biedt natuurlijk tal van mogelijkheden, b.v. kantoor aan huis, belegging of meerdere huishoudens.
Voorbereidingen hierop zijn reeds getroffen zoals de opening voor een liftschacht, zodat de
verdiepingen afzonderlijk bewoond kunnen worden. Mogelijk kan het gesplitst worden.
Globale indeling: begane grond: 2 entrees die uitkomen op ieder een eigen hal en het trappenhuis.
Er is een voor- en een achterkamer, een bijkeuken of berging welke te bereiken is via een achterdeur.

Algemeen:
• Gemeentelijk erfpacht afgekocht tot en
met 31-05-2066;
• Koper dient zelf onderzoek te verrichten naar
eventuele mogelijkheden en splitsingsmogelijkheden;
• Koper dient zelf zorg te dragen voor de
eventueel benodigde toestemmingen c.q.
vergunningen van het bevoegd gezag;
• Het geheel wordt 'As is' verkocht.
Vraagprijs: € 1.100.000,-- k.k.

Eerste verdieping: overloop, toiletruimte, 3 kamers en toegang tot mogelijk dakterras.
Tweede verdieping: overloop, toiletruimte, 3 kamers en mogelijke badkamer.
Derde verdieping: overloop, toiletruimte, 3 kamers en mogelijke badkamer.
Vierde verdieping: overloop, toiletruimte, 3 kamers, balkon, mogelijke badkamer en mogelijk dakterras.
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WESTERWEG 17

PURMEREND, NOORD-HOLLAND

Middenin het polderlandschap, op steenworp afstand van Ilpendam, staat de overweldigende
woonboerderij de ‘’Geelvink’’. Hier vindt u naast privacy en vergezichten een leefruimte die
ook wij niet vaak tegen komen, laat staan zo dicht bij Amsterdam.
De gevel vertelt veel, maar lang niet alles, want wie voor de eerste keer kennismaakt met de ruimte
van deze woonboerderij krijgt de verrassing van zijn leven. Ideaal voor bijvoorbeeld een groot gezin,
mantelzorg, kantoor of praktijk aan huis. Met een vloeroppervlak van in totaal 731 m2 (onderverdeeld
in ca. 613 m2 woonoppervlak en ca 118 m2 overige inpandige ruimte waaronder de grote garage) is
hier sprake van een overvloed aan ruimte.

Algemeen:
• Woonoppervlakte : 613 m2;
• Perceeloppervlakte 4.840 m2;
• Bouwjaar 1991;
• Fraaie tuin rondom;
• 6 slaapkamers en 2 badkamers;
• Inpandige garage met twee overheaddeuren;
• Paardenstal van 45 m2.
Vraagprijs: € 1.750.000,-- k.k.

Begane grond: we starten bij de entree in het midden van de boerderij gevolgd door een statige hal.
De woonkamer is een ware 'familyroom' van formaat. De luxe woonkeuken past uitstekend bij het
karakter van de boerderij en is van alle gemakken voorzien. De bijkeuken verbindt de volgende
vertrekken met elkaar: kelder, werkkamer en inpandige garage met twee brede overheaddeuren.
Eerste verdieping: de overloop is een vierkant van ruim 40 m2 waarop maar liefst negen deuren
uitkomen. Maar liefst 5 slaapkamers, 2 badkamer en 2 separate toiletten. Vanuit de stookruimte is
middels een trap het vierkant te bereiken.
Tweede verdieping: thans één open ruimte. Deze is nog geheel in te delen. Meerdere kamers en of
badkamers, gym, u mag het bedenken, alles is hier nog mogelijk.
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NOORDBEEMSTER, NOORD-HOLLAND

Éen unieke stolpboerderij, twee exclusieve woningen. Op een zeldzaam mooie landelijke
locatie, in de Beemster tussen Schemerhorn en Avenhorn, neemt de geschiedenis een verrassende wending... Hier, op een prachtig ingericht perceel, verrijst binnenkort een eigenwijseigentijdse stolpboerderij met daarin twee exclusieve woningen met een robuuste uitstraling
en een opvallende noordelijke architectuur: een Barentsz-stolpboerderij!
Omdat elke Barentsz grotendeels van natuurlijke materialen wordt vervaardigd en voorzien is van de
nieuwste verwarmings- en ventilatiesystemen, hebben de woningen niet alleen een heerlijk
binnenklimaat, maar zijn ze ook extreem zuinig - en bij voldoende zon zelfs ‘energiepositief’!

Algemeen:
• Twee exclusieve stolpboerderijen;
• Woonoppervlak 1A: 235 m2;
• Woonoppervlak 1B: 265 m2;
• Energiepositief;
• Per auto bent u binnen korte tijd op de A7
richting Hoorn of Amsterdam/ Schiphol.
Prijzen vanaf: € 1.075.000,-- k.k.

Mijzerweg 1A is de westelijk gelegen, kleinere woning van het ensemble. Dat ‘kleinere’ moet je
overigens wel relativeren, want deze woning biedt je optioneel wél een bijgebouw naast de oprit als
extra, bovendien krijg je alle ruimte die je nodig hebt om een gezin te herbergen: op de 2de verdieping
bevindt zich een grote slaapkamer, op de 1ste verdieping zijn er – naast een royale badkamer en
halletje - drie slaapkamers. Op de begane grond vind je - naast een garderobe, hal en toilet - een
mooie woonkamer en een riante woon-eetkeuken mét ruime bijkeuken.
Mijzerweg 1B is de oostelijk gelegen woning. Deze woning beschikt over drie aparte woonlagen,
met op de verdiepingen in totaal vier slaapkamers inclusief een royale badkamer, een apart toilet en
een nachthalletje. Op de begane grond bevinden zich een grote woon-eetkeuken met ruime
bijkeuken en een riante woonkamer, met fenomenaal uitzicht over de polder!
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BOSWEG 3

EPE, GELDERLAND

Deze mooie woning is gebouwd in 1978 en keurig onderhouden, de woning is voorzien van
muur-, dak- en glasisolatie en gelegen op een prachtig bosperceel. De woning is rustig gelegen
in een zeer geliefde en bosrijke omgeving. Het royale en goed onderhouden perceel ligt
nabij het natuurgebied het Gelders Landschap wat u absolute rust en privacy garandeert.
Gelegen op korte afstand van bos- en natuurgebieden “De Renderklippen” en “De Dellen”. Vanaf
het perceel fiets u naar dit prachtige natuurgebied met veel wandel-, fiets- en MTB-paden. Ook
zijn er mooie ruiter routes uitgezet. Voorzieningen zoals winkels, scholen, sportverenigingen
zijn binnen vijf fietsminuten te bereiken.
Indeling: entree, royale hal, toilet, ruime kelder met voldoende bergruimte, bijkeuken, halfopen keuken
in hoekopstelling voorzien van inbouwapparatuur, onder andere een gascomfort, afzuigkap, combimagnetron, koelkast en vaatwasser. Woonkamer met open haard en schuifpui naar het terras aan de
achterzijde. Slaapkamer met kastenwand en een tweede slaapkamer thans in gebruik als kleedkamer,
welke benoemd kan worden als “walk-in-closet”. Badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet.
Op de verdieping bevind zich een royale overloop met dakkapel, tweede badkamer met douche,
wastafel en toilet. Twee zeer ruime slaapkamers en veel bergruimte. Kortom een zeer mooi gelegen
en verzorgde woning met alle voorzieningen op de begane grond.

Algemeen:
• Woonopp. 170 m2, inhoud 733 m3, perceel 2.545 m2;
• Gebouwd in 1978, de woning is goed onderhouden;
• Voorzien van dak,- muur,- en glasisolatie, CV-ketel
(Nefit HR);
• Het perceel is volledig omheind en voorzien van
een toegangspoort;
• Royale verzorgde tuin met diverse terrassen,
achterzijde gesitueerd op het zuidoosten;
• Ideale woning met alle voorzieningen op de
begane grond;
• Door de ligging aan de A50 en vlakbij de A28 is er
een goede connectie met de rest van het land.
Vraagprijs: € 659.000,-- k.k.

Aangebouwde garage (ca. 34 m2) met elektrische deur en overkapping aan achterzijde. Vrijstaande
stenen garage met daarnaast een carport. Royale verzorgde tuin met diverse terrassen en achterzijde
gesitueerd op het zuidoosten.
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EPERWEG 13

HEERDE, GELDERLAND

Op loopafstand van het centrum wordt u aangeboden een karakteristieke Villa met royale
garage en veranda gelegen op een perceel van 1.360 m2. De uitstekende onderhouden villa
heeft de imposante bouwstijl van 1890 en geeft het geheel een stijlvolle allure. Kenmerkend
zijn de hoge gevels, grote raampartijen met fraaie detaillering in houtwerk van kozijnen en
overstekken. De voorname entree is deels overdekt door het hoog geplaatste balkon. Het
herenhuis verkeert in uitstekende staat van onderhoud. Het is de laatste jaren met grote
precisie, stijlvol en passend bij de stijl van de woning volledig gemoderniseerd.
Indeling: overdekte entree naar de dubbele voordeur, ruime hal met leisteen vloer, aan de achterzijde
bevind zich de moderne toiletruimte, de garderobe en achterdeur naar de royale tuin. Sfeervolle
living met een houthaard en hoge plafonds, ruime werkkamer met authentieke schouw en
inbouwkast, via een trap naar de praktische kelder. Ruime en stijlvolle woonkeuken met kookeiland
en alle gewenste inbouwapparatuur. De keuken biedt een gezellige ruimte voor een grote
eetkamertafel. De vloer is afgewerkt met leistenen en heeft deels vloerverwarming. Vanuit de
keuken zijn er deuren naar de zijtuin en de aangebouwde praktische bijkeuken.

Algemeen:
• Woonopp. 307 m2, inhoud 1.273 m3, perceel 1.360 m2;
• Gebouwd in 1890 en voorzien van veel authentieke
elementen;
• Oprit via twee toegangspoorten bereikbaar;
• Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein
aanwezig;
• Achter de woning een privacy gerichte tuin, voorzien van een stijlvolle veranda en een terras;
• Royale, dubbele, L-vormige garage met bergzolder;
• In directe omgeving fiets- en wandelroutes naar
bosrijke en heiderijke omgeving;
• Via de A50 en de A28 is er een goede connectie
met de rest van het land.
Inzetprijs: € 795.000,-- k.k.

Trapopgang naar verdieping, vier ruime slaapkamers. Moderne badkamer heeft vloerverwarming met
grote Belgisch hardstenen plavuizen en wanden die luxe en modern zijn afgewerkt met beton cire,
v.v. een grote dubbele inloopdouche met dubbele thermostaat hand- en grote regendouches, grote
wastafel en een rond ligbad voorzien van een luxe whirl- en hydropool. Wandcloset en een rvs design
radiator.
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SCHAVERENSEWEG 8

EMST, GELDERLAND

In het prachtige buitengebied van de gemeente Epe wordt u aangeboden een royale
sfeervolle rietgedekte woonboerderij met diverse bijgebouwen gelegen op een perceel van
bijna 2 hectare. Prachtige locatie waar rust, ruimte en privacy kenmerken zijn van wonen in
deze omgeving. Het gezellige dorp Epe met al zijn voorzieningen is binnen 5 autominuten te
bereiken. Maar ook de A50 en de A28 zijn gelegen op korte afstand.
Begane grond: overdekte entree met veranda, hal, sfeervolle woonkeuken, halletje met CV-kast, werk/speelkamer slaapkamer, sfeervolle woonkamer met gebinten, openslaande tuindeuren en fraaie
schouw. Hal, toilet, bijkeuken met wasmachine- en CV-aansluiting. Ouderslaapkamer met planken vloer,
lichte badkamer met douche, toilet en wastafel. Ruime sfeervolle werk-/slaapkamer (zogenaamde
herenkamer) met open haard en openslaande deuren naar de tuin en berging met dubbele deuren naar
buiten. Via een vaste trap ruime multifunctionele ruimte waar meerdere slaapkamers mogelijk zijn.
Verdieping: lichte overloop met dakkapel, twee sfeervolle slaapkamers met veel inbouwkasten en 2e
badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet. Deze verdieping is geheel voorzien van een planken
vloer. Bijgebouwen: hooiberg met berging, dubbelle carport met overkapping voor aanhanger, bakhuis
met badkamer, paardenstallen met twee boxen en garage, rijbak en diverse dierenverblijven.

Algemeen:
• Woonopp. 282 m2, inhoud 1.143 m3, perceel
19.210 m2;
• Gebouwd in 1875, na 2000 volledig gemoderniseerd en uitgebouwd;
• Deze woning is voorzien van veel leefruimte,
met sfeervolle ambiance en originele gebinten;
• Nabij uitgestrekte natuurgebieden, het bos en
de Kroondomeinen
• Ideaal voor fiets,- wandel en/of paardenliefhebbers;
• Landelijk en adembenemend vrij wonen;
• Ideale locatie om volledig tot rust te komen;
• De A50 en de A28 is op korte afstand, hierdoor
een goede verbinding met de rest van het land.
Inzetprijs: € 899.000,-- k.k.

Via de oprijlaan komt u op het perceel met verzorgde tuin rondom de woning. De tuin is voorzien
van schitterende beukenhagen, een mooie vijver en diverse weilanden. Vanaf de veranda heeft u
prachtig uitzicht over het perceel. Kortom, een adembenemende plek waar u zo de zon ziet opkomen
en ondergaan.
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RENDERKLIPPENPAD 1

HEERDE, GELDERLAND

Wonen in een Veluwse boerderij met muziekstudio op uw eigen glooiende landgoed aan de
voet van het prachtige natuurgebied “De Renderklippen” en de bossen. Vanaf het perceel
loopt u zo dit prachtige natuurgebied in met veel wandel-, fiets- en MTB-paden. Ook zijn er
mooie ruiter routes uitgezet.
Indeling: speelse woonkamer met meerdere niveaus, 2 zitkuilen, waarvan één is v.v. een sfeervolle
houthaard, de andere van een palletkachel. Er ligt een prachtige Frans eiken vloer in de zitgedeeltes.
De woonkeuken is heerlijk licht en v.v een L-vormige keukenopstelling met inbouwapparatuur. In de
bijkeuken met achteringang staan de wasmachine, droger en de Brink heteluchtverwarming (2013)
opgesteld. In 1989 is de woning vergroot. In dit aangebouwde gedeelte, geheel v.v. vloerverwarming,
bevindt zich een royaal slaapvertrek met aangrenzend de badkamer. Deze badkamer in moderne kleurstelling is luxueus uitgevoerd met een zonnedouche, ligbad, toilet, dubbele wastafel en tv-aansluiting.
Achter de badkamer is nog een ruime kamer aanwezig, welke gebruikt kan worden als “walk-in-closet”.
Op de verdieping zijn 2 slaapkamers en een badkamer met douche, toilet en wastafel aanwezig.
Bijgebouwen: ‘The Log House’ is een prachtig houten bijgebouw met glazen schuifwand gelegen aan
het verwarmde zwembad met adembenemend uitzicht over de wei. De wei en het hertenkamp zijn
v.v. 48 sproeiers. Tevens is er een muziek/geluidstudio aanwezig welke is v.v. een geluidsdichte opnameruimte en controlekamer. De houten schuur is opgedeeld in 2 paardenstallen, opbergruimte en garageboxen. Voorts zijn er op het perceel nog een tuinkas, kippenhok en Finse Kota met vuurplaats aanwezig.
De boerderij, bijgebouwen en volledig door ABC sierhekwerk omringde tuin zijn zeer goed onderhouden.

Algemeen:
• Woonopp. 239 m2, inhoud 957 m3, perceel 22.222 m2;
• Gebouwd in 1979 en v.v. authentieke verbindingen;
• Tijdens ontwerpfase is er meegedacht door het
openlucht Museum te Arnhem;
• Kantoor-/fitnessruimte, The Log House,
muziekstudio en houten schuur;
• Prachtige siertuin door tuinarchitect Mien Ruys,
aan weerzijden glooiend weiland;
• Verwarmd en afsluitbaar zwembad;
• Eigen hertenkamp en sauna aanwezig;
• Ideale locatie voor evenementen, bruiloften,
vergaderingen e.d.;
• Op korte afstand van uitvalswegen (A50 en A28).
Vraagprijs: € 1.695.000,-- k.k.
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OVERIG EXCLUSIEF AANBOD DE HAAN MAKELAARS

VERKOCHT O.V.
Gelriaweg 21 te Epe

Landgoed de Waayenberg

Oranjeweg 70 te Emst

VERKOCHT O.V.

Wildekampseweg 87 te Wapenveld

VERKOCHT O.V.

Kanaaldijk 22 te Heerde

Mussenkampseweg 11A te Heerde

Middendijk 54 te Nijbroek

Heerderweg 25 te Epe

Duisterendijk 2 te Wijhe

Vijverlaan 47 te Epe

Sparrenlaan 7 te Epe

Lariksweg 9 te Epe

VERKOCHT

Nieuw Tongerenseweg 2 te Epe

Dellendwarsweg 1 te Epe

VERKOCHT

De Heuve 17 te Epe

VERKOCHT

Ravenstraat 41 te Oene

VERKOCHT

Burg. van der Feltzlaan 13 te Epe

VERKOCHT

Vennenweg 4 te Epe

Burgemeester v.d. Feltzlaan 27 te Epe

Stokveldseweg 4 te Heerde

VERKOCHT

Ooster Oenerweg 7 te Oene

VERKOCHT

Pelzerpark 14 te Epe

VERKOCHT

Kommersweg 15 te Heerde

VERKOCHT

Bosweg 6 te Epe

VOOR ONS OVERIGE EXCLUSIEVE AANBOD KIJK OP ONZE WEBSITE WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL
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