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Aan de bosrijke zuidrand van Amersfoort lig-
gen een paar mooie vooroorlogse wijken. Het 
Leusderkwartier is er daar een van en wij vinden 
het bijzonder om deze verrassende woning aan te 
bieden.

De stijl van de jaren dertig is veelgeroemd. Mooie 
deuren en vloeren, imposante dakoverstekken, de 
combinatie van die elementen dragen bij aan de 
sfeer in woningen uit deze tijd.
 
Het huis op nummer 74 ligt half verscholen dus 
u moet echt naar binnen om te zien wat het te 
bieden heeft. 
De begane grond werd uitgebouwd maar op zo’n 
wijze dat er verschillende sfeervolle hoekjes zijn; 
in de erker, bij de open haard of in de tuingerichte 
woonkeuken.  
Er zijn openslaande deuren naar de tuin waar ach-
terin, als een mooie afsluiting een bijzonder bijge-
bouw staat.





Op de eerste verdieping van het huis zijn drie 
slaapkamers. De badkamer werd vernieuwd in 
een smaakvolle en moderne stijl.

Voor de tweede verdieping werd gekozen voor 
een grote open ruimte.
Een prachtige slaapkamer maar diegene die meer 
kamers wil zou splitsing kunnen overwegen.











Het bijgebouw is in gebruik als kantoorruimte 
maar door de aanwezigheid van een badkamer is 
ander gebruik heel goed denkbaar.

De ruimtelijkheid valt op. Veel licht, een hoge 
ruimte en een minimalistische afwerking in hout 
doet Scandinavisch aan.

Het bijgebouw heeft vloerverwarming en airco.

Kortom een bijzonder huis op een prachtige stille 
plek



Bijzonderheden:

Woonoppervlakte huis: ca 135 m²
Woonoppervlakte bijgebouw: ca 23 m²
Inhoud huis: ca 478 m³
Perceelsoppervlakte: ca 323 m²
Bouwjaar: ca 1932
Aantal kamers: 5
Kadastraal adres: gemeente Amersfoort, sectie B, 
nr 9120 
Aanvaarding: in overleg
Staat van onderhoud: goed
Verwarming: gas CV met HR combiketel (ca 2012).
Warm water: via combiketel
Het bijgebouw heeft vloerverwarming en airco.





Neem contact op met ons! U kunt ons bereiken op
de volgende manieren:

Heeft u nog vragen?

Bezoek ons kantoor.
Stuur ons een e-mail.
Bel ons.

Sträter ERA Makelaardij o.g.
Soesterbergsestraat 32a
3768 EJ  Soest
T  035-6016151
E  info@stratermakelaardij.nl


