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Statige villa  
met tuitgevel

VECHT EN VELD 53
Met de kap dwars op de weg is Vecht 

en Veld 53 een statige vi l la, en dit 

beeld wordt versterkt door bi jvoorbeeld 

de tuitgevel en de hoger opgemetselde 

kopgevels ter hoogte van de dakgoten. 

Fraaie gri jze luiken in de voorgevel en 

een klassieke omli jst ing rond de fraaie 

voordeur maken het beeld af. Naast de 

vi l la l igt aan de l inkerzi jde een dwars-

sloot, die van de achtergelegen histo-

rische plantage optisch doorloopt tot 

ver de polder Dorsserwaard in.

Bi j dit huis is al les net een slag groter. 

Bi jvoorbeeld de breedte van de vi l la, 

met een binnenmaat van 6,37 meter 

en een inwendige lengte van bi jna 12 

meter. Dit geeft ruimte voor extra luxe. 

Of u maakt de begane grond extra 

groot door middel van uitbouwen zo-

als een erker in de zi jgevel. Rond de 

entreehal, die centraal in de woning 

gelegen is, heeft u al le ruimte voor een 

mooie indel ing van uw woonverdieping. 

Bi jvoorbeeld met een groot kookeiland, 

vanwaar u uitzicht heeft op de diepe 

achtertuin en de bomen van de plantage.

De eerste verdieping heeft een ruime 

overloop van waaruit de drie ruime 

slaapkamers, badkamer en een toi let 

bereikbaar zi jn. Uiteraard is het ook 

mogeli jk om de masterbedroom over 

de vol le breedte van de achtergevel te 

posit ioneren. 

De zolderverdieping is extra ruimtel i jk 

door de hoge nok en beschikt stan-

daard al over een techniekruimte en 

een grote open zolderruimte. U deelt 

deze naar wens in, met bi jvoorbeeld 

een extra badkamer, werkkamer of 

slaapkamer. Standaard voorzien van 

2 dakkapellen voor nog meer ruimte.
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KENMERKEN

• Stat ige gemetselde vi l la met een woonoppervlakte van 198 m2

• Kavel van 760 m2 waarvan 193 m2 water

• Gelegen naast waterpart i j  voor extra pr ivacy

• Twee dakkapel len op zolderverdieping

• Diverse uitbreidingsmogel i jkheden

• Vr i jstaande schuur van 6x3 meter

• Ruimte voor 3 parkeerplaatsen op eigen terrein

• Ligplaats in de haven aan de Vecht

DAKKAPELLEN

De meegeleverde dakkapel len in de voorz i jde 

van het dakv lak geven extra ru imte op de  

zo lder.

TWEEDE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

BEGANE GROND

KAVEL  

OPPERVLAKTE  

CA. 760 M2

ca. 22 

ca. 13 
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Al le afbeeldingen en tekeningen en afmetingen z i jn i l lustrat ief.  

Hier kunnen geen rechten aan worden ont leend.


