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Vraagprijs
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Object:
“In de ochtendzon genieten op de steiger aan het water en in de middag en vroege avond in de heerlijk beschutte 

en zonnige voortuin.”

Het in de Watergraafsmeer mooi gelegen en goed onderhouden, royale woonhuis beschikt over drie verdiepingen 

met gevarieerde plafondhoogtes. De woning heeft vier slaapkamers (met een mogelijkheid tot vijf), een eigen 

parkeerplaats met carport, een steiger (voorzien van hekwerk met poort) aan het water aan de achterkant - waar 

je, als het meezit, een ijsvogel kan spotten - en aan de voorzijde een ruime tuin op het zonnige zuidwesten. Zowel 

het dak van het woonhuis als dat van de schuur/carport is voorzien van zonnepanelen.

Indeling:
Begane grond: Entree, hal met meterkast, garderobe en toilet. Split-level woonkamer met open keuken. Vanuit de 

woonkamer geeft een dubbele deur toegang tot het terras aan het water. In de keuken geeft eveneens een dubbele 

deur toegang tot de tuin op het zuid-westen. De gehele begane grond is voorzien van een bamboe parketvloer. De 

split-level geeft een extra hoog plafond van 3,35 meter in het woongedeelte. Aan de straatzijde beschikt de woning 

over een ruime berging en een carport, welke geschikt gemaakt kan worden voor een tweede auto.

Eerste verdieping: Overloop met toegang tot drie ruime slaapkamers en de badkamer. Het plafond van de twee 

slaapkamers aan de achterzijde loopt schuin op tot een hoogte van 3,69 meter. Een derde slaapkamer ligt aan de 

voorzijde van de woning. De badkamer is uitgerust met een tweede toilet, ligbad, douche en wastafel in meubel.

Tweede verdieping: Ruime overloop met aansluiting voor wasmachine/droger, mechanische ventilatie en 

omvormer voor de zonnepanelen. Aan de voorzijde een royale slaapkamer met een schuin oplopend plafond tot 

3,25 meter en een Frans balkon. Aan de achterzijde een vijfde vertrek van ruim 7 m2 met daglicht, naar eigen 

inzicht te gebruiken als werkkamer of berging. 
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Ligging:
Park de Meer is vernoemd naar Stadion de Meer, waar Ajax grote triomfen vierde. Dit deel van de
Watergraafsmeer heeft een heel eigen karakter en is bij uitstek geschikt voor gezinnen. Veel ruimte, veel
groen, autoluw en op loopafstand van alle sportfaciliteiten die je kan wensen, zoals voetbalvelden,
hockeyvelden, tennisbanen, de schaatsbaan Jaap Eden, een atletiekbaan met beachvolleybalveld, een
openbare skatebaan, een klimwandje en een speeltuin. Verder bevinden zich in de directe nabijheid
verschillende kinderdagverblijven, basisscholen en middelbare scholen. Het huis is gelegen aan het
doodlopende gedeelte van de Anfieldroad en daardoor bijzonder rustig. Voor uw dagelijkse boodschappen
kunt u binnen 5 minuten fietsen terecht in de winkels van de gezellige Watergraafsmeer. Hier treft ook
restaurants als De Kas en Merkelbach en diverse trendy café’s.
Kortom, wonen aan de Anfieldroad betekent wonen op een rustige, groene, kindvriendelijke locatie in de
nabijheid van het stedelijk leven van Amsterdam.

Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer zoals trams, bussen en de NS stations Science Park en Amstel bevinden zich op loop- c.q.
fietsafstand. en in ca. 20 fietsminuten bent u in het centrum van Amsterdam. Via de Middenweg bereikt u in
enkele autominuten diverse uitvalswegen, (A1, A2, A4 en A10). Vliegveld Schiphol is binnen 20 autominuten
bereikbaar.



▪ Woonoppervlakte 143m2
▪ Splitlevel op de begane grond
▪ Steigerterras aan water en 

beschutte en zonnige 
voortuin

▪ 5 slaapkamers
▪ Zeer kindvriendelijk
▪ Bouwjaar 2001
▪ Energielabel A 
▪ Volledig geïsoleerd
▪ Stadsverwarming/gasvrij
▪ Carport/parkeerplaats op 

eigen terrein
▪ Levering in overleg
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Bijzonderheden

▪ Splitlevel op de begane grond
▪ Steigerterras aan water en beschutte en 

zonnige voortuin
▪ 5 slaapkamers
▪ Zeer kindvriendelijk
▪ Energielabel A+ 
▪ Volledig geïsoleerd
▪ Stadsverwarming/gasvrij
▪ Carport/parkeerplaats op eigen terrein
▪ Levering in overleg

Buitenruimte
▪ Steigerterras aan het water ca. 

11m2
▪ Tuin op het zuidwesten ca. 92m2

Tussenwoning  

▪ 6 kamers 
▪ Woonkamer  met steigerterras
▪ 5 slaapkamers 
▪ Splitlevel op de begane grond
▪ woonkeuken
▪ Badkamer
▪ Frans balkon

Aanvaarding
▪ In overleg

Financieel

▪ Vraagprijs: € 875.000,-

Onderhoud

▪ Intern: goed
▪ Extern: goed

Oppervlakten

▪ Gebruiksoppervlakte: ca. 143 m2
▪ Gebouw gebonden buitenruimte 17m2
▪ Externe bergruimte 7 m2
▪ Perceel: 164 m2

Roerende zaken

▪ Lijst roerende zaken 
aanwezig (beschikbaar 
op aanvraag) 

Bestemming

▪ Wonen volgens 
bestemmingsplan

Kadastraal

▪ Gemeente Watergraafsmeer  
▪ Sectie B
▪ Nummer 4552
▪ Grootte: 164 m2

Juridisch

▪ Erfpacht afgekocht tot 31-12-2049

Bouwjaar

▪ 2001
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