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Algemeen
Perceeloppervlakte:

Bouwjaar: 

Aanvaarding:

Bijzonderheden

Voor wie in een karakteristiek en sfeervol 
Rijksmonument wil wonen


 en

 veel ruimte fijn vindt!


Door daktterras en zonnige tuin

ook 


fantastisch voor liefhebbers van de zon.

177 m²

ca. 1750

in overleg

 

 Soort woning herenhuis

 Type woning tussenwoning

 Woonoppervlakte 219 m²

 Inhoud 806 m³

 Aantal kamers 6

 Aantal slaapkamers 5

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Keurmerken bouwkundig gekeurd

 Verwarming c.v.-ketel, 
vloerverwarming 
gedeeltelijk

 Tuin oppervlakte 67 m²

 Tuin kwaliteit fraai aangelegd

 Zonligging noord-west

 CV merk Remeha HR-ketel 2018

 Warm water c.v.-ketel

 Status Aangewezen als 
Rijksmonument



Cattenhagestraat 42 is een Rijksmonument dat naar alle 
waarschijnlijkheid rond ca. 1750 gebouwd en heeft dus 
een rijke historie. Dit karakteristieke sfeervolle huis ligt 
in één van de hoofdstraten van de Vesting en het is dus 
niet verwonderlijk dat aan deze straat veel grotere 
huizen staan.




Naarden-Vesting

De Vesting kenmerkt zich door de voelbare historie; de 
karakteristieke huizen en brede en ook kleine straten 
met klinkertjes sieren het straatbeeld. Cattenhagestraat 
42 ligt aan de rand van de Vesting en direct achter het 
huis liggen dan ook de groene Vestingwallen en de oude 
haven van deze historische Vestingstad. 




Voorzieningen

Voor de dagelijkse boodschappen vindt u winkels in de 
Marktstraat, waaronder een kleine Albert Heijn, bakker,

slijterij en verschillende kledingwinkels; allemaal op 
loopafstand gelegen. Daarnaast vindt u ook een grote

verscheidenheid aan restaurants en kroegjes in de 
Vesting.




Kinderen

Voor mensen met kinderen is het belangrijk om te weten 

dat er in de Vesting een kinderdagverblijf, een

peuterspeelzaal en een basisschool te vinden zijn. Na 
schooltijd kunnen kinderen heerlijk rondstruinen op de 
wallen of spelen ze in het kleine speeltuintje aan de voet 
van de kerk of de grotere speeltuin net buiten de Vesting. 
Daar is ook ook de kinderboerderij en het hertenkamp te 
vinden.




Bereikbaarheid

De ligging ten opzichte van Amsterdam is absoluut goed 
te noemen; de A1 is in enkele minuten te bereiken. Van

hieruit kan ook het noorden (A6) als het oosten goed 
bereikt worden. Reist u liever met het openbaar vervoer? 
Op loopafstand is een bushalte waar vandaan met grote 
regelmaat bussen vertrekken naar o.a. Amsterdam en

het NS station van Naarden-Bussum.




Vrije tijd

In de nabijheid bevinden zich vele sportclubs (o.a. tennis,

hockey, voetbal en rugby), een overdekt zwembad en 
verschillende fitness centra. Ook het Naarderbos met

zandstrandje en jachthaven, zijn op fietsafstand gelegen.

Een avondje cultuur? De Vesting heeft zijn eigen kleine 
theater "De Mess" met voorstellingen voor groot en 
klein. 






Hal en voorkamer

Achter de stijlvolle groene voordeur ligt een 
lange monumentale gang met marmeren 
vloertegels en links en rechts deuren.

De eerste deur rechts gaat naar de 
voorkamer.

Met het hoge balkenplafond en de grote 
ramen met roede-verdeling is dit een 
sfeervolle ruimte.





Achterkamer
De stijlvolle schouw met "witjes", 
gevonden in het huis is de eyecatcher 
van de achterkamer.

Nu geen houtkachel meer die het 
huis verwarmt, maar aangename 
vloerverwarming over de gehele 
begane grond.

Tussen de voor- en achterkamer 
hoge en-suite deuren, waardoor 
beide kamers ook van elkaar kunnen 
worden afgesloten. 

De achterkamer heeft een tweetal 
grote hoge ramen met roede- 
verdeling met uitzicht op de mooie 
achtertuin.



Woonkeuken
Aan het eind van de lange gang, 
aan de linkerzijde ligt de gezellige 
woonkeuken. Ook hier weer een 
balkenplafond en natuurlijk ook 
vloerverwarming.




De keuken heeft een parktische L-
vormige opstelling en veel werk- 
en ook bergruimte.




Vanuit de keuken kun je niet alleen 
via het raam genieten van de tuin, 
via de deur sta je ook direct in de 
tuin.



Gang en kelder
De lange gang loopt van de voordeur 
helemaal door tot aan de achterdeur, een 
deur die toegang geeft tot de tuin.




Aan de rechterzijde is de deur met daar 
achter een stenen trap naar de zeer 
verrassende L-vormige gewelfkelder.





Dakterras & slaapkamer 
Op de eerste verdieping, boven de 
keuken ligt een fantastisch 
dakterras van zo'n 24 m2. 

Hier is het echt vrijwel de gehele 
dag totdat de zon ondergaat 
genieten. En een parasol heb je 
hier echt nodig.

Leuk is ook het zicht op de groene 
Vestingwallen.

De hoofdslaapkamer ligt aan de 
achterzijde en, evenals de begane 
grond, heeft ook deze verdieping 
een balkenplafond.

Een drietal schuiframen met avri 
veren zorgen voor licht en  zicht.





Badkamer

De eigentijdse badkamer is ruim van opzet 
en heeft een ruime inloopdouche met hand 
-en regendouchekop.

De wastafel is op een bijzondere wijze 
opgenomen in grijs stenen blad.

Een toilet en handdoekenradiator 
ontbreken natuurlijk niet in deze mooie 
badkamer.





Slaapkamer 2 & 3
De tweede slaapkamer is op dit 
moment in gebruik als werkkamer. 
De kamer is gelegen aan de 
voorzijde en heeft een tweetal 
ramen, zodat ook deze kamer 
heerlijk licht is.




Ook hier balken en in deze kamer 
zijn de balken in een oude kleur 
geschilderd: ossenbloedrood. 
Ossnbloedrood is een kleur die 
altijd veel is gebruikt in oude 
historische panden en je dus vaker 
tegenkomt in Rijksmonumenten. 





Zolderkamer 4 & 5

De zolder heeft een zeer ruimte overloop 
met aan de voorzijde een mooie 
slaapkamer met slaapvide en aan de 
achterzijde de 5e grote kamer. Vanuit deze 
kamer heb je een fantastisch zicht op de 
Vestingwallen en het water.

De zolder is groot genoeg voor het 
realiseren van een 2e badkamer.







Tuin

De achtertuin is zeer verrassend en door 
de ligging op het noord-westen schijnt hier 
tot laat op de avond de zon. Een heerlijke 
plek om na het werk te genieten van de 
laatste zonnestralen. Met bomen, horten-
sia's en verschillende andere bloeiende 
planten is het hier alle jaargetijden mooi.





Wonen in de Vesting
Hier mogen wonen is bijzonder! 
Omgeven door de historie, maar 
wel met een eigentijds sausje.

De Vesting heeft veel te bieden en 
is een prachtige plek om te wonen.

Levendig in de stad met winkels, 
restaurants en terrasjes en rust op 
de wallen of het omringende water.

Een fijne plek om te wonen!



Begane grond



Eerste verdieping



Zolder



Kadastrale kaart



Cattenhagestraat 42 interessant?

Wij vertellen u graag meer!

Eduard van Ieperen



NVM Makelaar RM/RT


eduard@mouthaan.nl

Ellen Mouthaan - van Schaijk



NVM Makelaar RM/RT


ellen@mouthaan.nl

www.cattenhagestraat42.nl

Hoewel deze brochure met de meeste zorg is samengesteld, zijn afwijkingen niet uitgesloten en wordt ter zake geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaard. Alle gegeven informatie is geheel vrijblijvend. 

Daniëlle Gemmink


Makelaar A-RMT


danielle@mouthaan.nl 
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