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De kernkwaliteiten van deze woning:

•�Bouwjaar�pand�1995,�verbouwd�in�2019

•�Woonoppervlakte�circa�130�m2,�inhoud�circa�500�m3

•�Energielabel�A

•�Bijgebouwen�circa�416�m2

•�Vergunningsaanvraag�bouw�nieuwe�schuur�van�circa�

325�m2

•�Perceelgrootte�3.175�m2

•�Fantastisch�uitzicht�

•�Aan�natuurgebied�Het�Naardermeer�

Woning op idyllische locatie

Voor�u�ligt�de�brochure�met�informatie�over�de�woning�waarin�u�

interesse�heeft.�Om�u�een�goede�indruk�te�geven,�vindt�u�in�deze�

brochure�veel�informatie�over�deze�mooie�vrijstaande�woning�met�

bijgebouwen.

Deze�woning�draagt�het�waardevolle�predikaat�BUITENSTATE.

Een�BUITENSTATE�is�een�vrij�gelegen�–�one�of�a�kind�–�woning�

in�het�buitengebied.�Een�woning��waar�de�beleving�van�rust�en�

ruimte�centraal�staat�en�waar�vrijheid�heerst.�Een�niet-alledaags�

onroerend�goed�met�optimaal�woongenot�en�veel�mogelijkheden.

Geeft�deze�brochure�u�een�(buiten)goed�gevoel?

Uw�BUITENSTATE�makelaar�nodigt�u�van�harte�uit�voor�een�bezich-

tiging.�De�woning�kan�u�op�papier�aanspreken,�maar�de�emotie�

en�zintuigprikkeling�die�de�woning�teweeg�brengt,�voelt�u�alleen�

ter�plekke.�Tijdens�een�bezichtiging�krijgt�u�informatie�over�de�

woning�en�de�omgeving.�U�kunt�al�uw�vragen�aan�onze�makelaar�

voorleggen.

Is�dit�uw�buitenkans…?

Makelaar�Harold�van�Rooij,�T�0651�41�99�56



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Muiden G 657, groot 1.515 m2

Muiden G 658, groot 8 m2

Muiden G 659, groot 10 m2

Muiden G 660, groot 1.642 m2

Totaal groot 3.175 m2

Bestemminigsplangegevens
Bestemmingsplan Landelijk Gebied,

gemeente Muiden, vastgesteld 

19-6-2014

Bestemming:  Wonen



Op een prachtige idyllische locatie dichtbij de randstad, midden in de natuur, staat 

een degelijk, in 2019 verbouwd woonhuis met diverse schuren op een riant perceel 

van 3.175 m2. Uniek is dat de achtertuin grenst aan het Naardermeer, het oudste 

beschermde natuurgebied in Nederland. Het is een groene oase met helder water, 

moerasbossen, rietlanden en hooilanden. Een prachtige plek waar u kunt wande-

len, fietsen, varen en waar vele vogels gespot worden. Het perceel geeft een heel 

ruimtelijk gevoel met veel privacy. 

U heeft ruimte voor vele hobby’s zoals het houden van kippen, het aanleggen van 

een moestuin, het stallen van oldtimers of gewoon ‘wat aan rommelen’! 



De woning is zeer vrij gelegen, daardoor heeft u buren op gepaste afstand. Het 

centrum van Muiderberg is op circa 3 km (5 autominuten) en op 20 minuten van 

Amsterdam. De afstand tot de oprit van de snelweg is circa 3 km. 

De woning is gebouwd in 1995 en in 2019 geheel verbouwd. Ook beschikt de 

woning over diverse schuren, met een totale oppervlakte van circa 416 m2. Er 

loopt inmiddels een vergunningsaanvraag voor een nieuwe schuur van circa 325 

m2. 
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Begane grond

De woon-/eetkeuken, U-vorm, is 

zeer modern met inductie kookplaat, 

afzuigkap, vaatwasser, combi-/oven/

magnetron, grote koelkast en met 3 

barstoelen zodat u kunt ontbijten of tij-

dens het koken gezellig kunt borrelen.  

Aangrenzend aan de keuken is tevens 

de bijkeuken en achter-entree, een 

ruimte met vaste kastruimte, de 

installaties en de aansluiting voor een 

wasmachine/droger. 

De gehele woning wordt met een 

luchtwaterwarmtepomp verwarmd via 

vloerverwarming. De totale woonop-

pervlakte is circa 130  m2.
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In de woonkamer ziet u een fraaie speksteenhoutkachel met een mooi vlammen-

spel en een hoog rendement. De raampartijen geven een fenomenaal uitzicht op de 

molen.
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Royale entree, hal met mooie spiltrap naar de eerste verdieping. 

In de hal vindt u ook het toilet. 

Verder bevindt zich daar een ruime extra kamer.



Vanuit de hal komt u in een kamer met prachtig uitzicht, nu in gebruik is als werk-

kamer maar dit kan natuurlijk gebruikt worden als extra slaapkamer, bibliotheek of 

gamekamer. 



Op de eerste verdieping is een overloop met aan de voorzijde een fijne lichte 

slaapkamer met inbouwkasten en zicht op de molen.



Tevens zit er aan de achterzijde nog een ruime slaapkamer met inbouwkasten.



De badkamer heeft een meubel met veel bergruimte met een dubbele wasbak met 

grote verlichte spiegel erboven. De inloopdouche is royaal en ook is er een toilet 

in de badkamer. De kleuren en materialen zijn prachtig gecombineerd en voelt 

daardoor luxe aan. 

Tweede verdieping

Via de overloop komt u door een luik 

met vlizotrap op de royale bergvliering.
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Er staat een voormalige stal en een oude hooiberg. Daarnaast staan enkele 3 

oude schuren/stallen, een wagenloods en de mestvaalt, totaal circa  416 m2. 

(binnenmaten)



Ter vervanging van de bijgebouwen is een aanvraag ingediend voor het bouwen 

van een 1 nieuwe schuur van circa 325 m2.
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De woning heeft een prachtig vrij uitzicht, met een aantal 

specifieke kenmerken.

Aan de voorzijde van de woning kijkt u uit op de markante 

“Meermolen De Onrust”. De molen is in 1809 gebouwd als 

poldermolen om het Naardermeer droog te leggen. De molen 

bemaalt nog steeds het Naardermeer. Naast het huis ligt het 

water van de Uitwatering van het Naardermeer, een prachtig 

gezicht met de hortensia’s en treurberk aan het water. 

Achter het huis ligt het Naardermeer waar regelmatig 

Galloway koeien en schapen grazen.

Voorzieningen in de buurt

De overige voorzieningen, zoals basisscholen en supermark-

ten zijn binnen 3 km van de woning. De afstand tot het 

treinstation in Weesp is circa 5 km, evenals het P+R-terrein 

in Muiden. 

Er is een busverbinding met Muiden, Weesp, Naarden en 

Bussum. 

Het strand van Muiderberg, een leuke plek met horeca en 

een watersportcentrum waar je kunt zeilen, windsurfen en 

kitesurfen. Wandelen in het Kocherbos en het Echobos, een 

Hippisch Centrum Muiderberg, een tennis-, hockey- en voet-

balvereniging en een multifuncioneel centrum De Rijver voor 

zaalsporten.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 0651 41 99 56

E h.vanrooij@schep.nl

www.schep.nl/www.landelijkwonen.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal u deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat u de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wilt u meer informatie? Of heeft u inte-

resse in een bezichtiging? Neem dan 

gerust contact met ons op.


