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Den Ilp 189, Den ilp

Wat een geweldige ligging en wat een geweldig uitzicht! Dit goed onderhouden en vrijstaande woonhuis
grenst met de achterzijde direct aan het open vaarwater en het fraaie groen van het recreatiegebied 't Twiske.
Genieten van een hapje en een drankje op je eigen sfeervolle terras aan het water of in je bootje stappen en
varen maar! Naar het wonderschone Waterland bijvoorbeeld met de beschermde natuurgebieden zoals het
Ilperveld en het pittoreske Monnickendam of een gezellige tocht naar de grachten van Amsterdam! En wat te
denken van die mooie winterdagen waarop de ijzers ondergebonden kunnen worden. En dat alles vanaf je
eigen steiger: geweldig toch!

Dit bijzondere woonhuis staat op een 1.257m² groot perceel eigen grond in de lintbebouwing van Den Ilp.
Naast dat magnifieke uitzicht aan de achterzijde, kijk je aan de voorkant ook nog eens uit over dat
karakteristieke Hollandse en beschermd veenweidelandschap. En dat alles onder de rook van Amsterdam,
maar niet erin! Den Ilp 189 ligt op slechts tien autominuten van de Ring A10!

Met recht landelijk en vooral vrij wonen. Dat betekent echter niet dat er geen voorzieningen in de buurt zijn. In
tegendeel zelfs. Een fietskwartiertje dichtbij ligt het gezellige centrum van Landsmeer en daar vind je o.a. een
groot winkelcentrum en een gevarieerd horeca aanbod. In Den Ilp zelf is een openbare basisschool. Scholen
voor alle vormen van voortgezet onderwijs zijn in Amsterdam-Noord of Purmerend te vinden en met de bus
prima te bereiken. De bushalte is vlakbij, die kan je vanuit de woning zien liggen. Overigens is de bus een
prima alternatief voor de auto als je naar Amsterdam wilt; er is een rechtstreekse verbinding met Sloterdijk en
vanuit het centrum van Landsmeer met metro station Noord.

En praktisch wonen, want met ruim 142m² woonoppervlak, verdeeld over o.a. een grote woonkamer, grote
woonkeuken en drie slaapkamers, heb je binnen heel veel leefruimte. En met het oog op de toekomst is het
best wel fijn dat op de begane grond een grote slaapkamer én badkamer aanwezig zijn. Dan blijf je met
gelijkvloers wonen nog langer genieten van deze schitterende plek!

Indeling:
Begane grond: voor- en zijtuin met parkeerplaatsen, zij-entree, centrale hal met meterkast, grote woonkeuken
met L-vormige inbouwkeuken, royale en lichte woonkamer met houtkachel, houten vloerdelen en open trap
naar de eerste verdieping, luxe uitgevoerde badkamer met vloerverwarming, ligbad, douche, toilet en dubbele
wastafel, walk-in closet met vaste kasten, wasmachine aansluiting en fitnessruimte, grote hoofdslaapkamer
met toegang naar achtertuin en sfeervolle veranda,

eerste verdieping: overloop met toegang tot twee uitstekend bemeten slaapkamers.

De tuin verdient een hoofdstuk apart. Als je voor de voor de woning staat, kun je je haast niet voorstellen dat
direct achter de woning een oase aan rust en privacy begint tot aan dat geweldige sfeervolle terras.
Onderweg kom je in deze parkachtige tuin onder meer nog een flinke blokhut met elektra, moestuintje,
plantenkas en diverse zitjes tegen. Hier wil je echt nooit meer weg!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 995.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1930
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Zadeldak bedekt met bitumineuze dakbedekking en
pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 142 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 21 m2

Externe Bergruimte 14 m2

Perceeloppervlakte 1257 m2

Inhoud 494 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche, 1 ligbad en 1
toilet

Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Definitief energielabel F
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2015, eigendom

Kadastrale gegevens

Landsmeer M 1577
Oppervlakte 1257 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan vaarwater, buiten bebouwde kom, open ligging
en vrij uitzicht

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 750 m2 (75m diep en 10m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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Plattegrond







Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Lijst van zaken















Vragenlijst























Energielabel























Meetcertificaat






