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Bijzonderheden



Op een rustige locatie, aan de rand van het 

historische centrum van Weesp ligt dit 
vooroorlogs gebouwd en geheel 

gemoderniseerd bovenhuis met eigen 
opgang, ruime en lichte woonkamer en 2 

slaapkamers. 



1929

in overleg

 Soort woning maisonnette

 Type woning appartement

 Woonoppervlakte 77 m²

 Inhoud 286 m³

 Aantal kamers 3

 Aantal slaapkamers 2

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie dubbel glas

 Verwarming c.v.-ketel, open haard

 CV merk Intergas HRE 36/30 A

 CV bouwjaar 2019

 CV brandstof gas

 Energieklasse E

 Warm water c.v.-ketel



Op een rustige locatie, aan de rand van het historische 
centrum van Weesp met alleen bestemmingsverkeer ligt 
dit vooroorlogs gebouwd en geheel gemoderniseerd 
bovenhuis met eigen opgang. Op ca. 350 meter 
loopafstand van het gezellige centrum van Weesp en 
binnen 15 minuten op fietsafstand van het centrum van 
Muiden is de Molenstraat 2 een ideale plek om te wonen. 

Bereikbaarheid

Er is vanuit de wijk (ca. 160 meter loopafstand) een 
goede buslijn richting NS-station Weesp en Amsterdam 
Arena. Vanaf NS-station Weesp is er een directe 
verbinding naar Amsterdam CS (17 minuten) en Schiphol 
(22 minuten). Verder heeft het een ideale ligging t.o.v. 
uitvalswegen richting onder andere Amsterdam, AMC, 
luchthaven Schiphol, Utrecht en Hilversum.




Vrijetijd

Vrije tijd kan hier nog gewoon worden doogebracht op 
straat, kinderen kunnen hier nog veilig op straat spelen. 
Tevens zijn er diverse sportclubs in de omliggende

omgeving, zoals hockey, fitness en handbal.

Op zoek naar het perfect uitje voor gezinnen met jonge 
kinderen? Muiden ligt op korte afstand en heeft ook veel 
te bieden! Naast een bezoek aan Muiderslot en het 
eiland Pampus, is een heerlijke wandeling door het 

historische centrum ook zeker aan te raden. 

Zo ontdek je de geschiedenis van Muiden in het

bezoekerscentrum Vesting Muiden in het Muizenfort. 

Zin om te varen? Pak je boot of boek een tocht op één 
van de traditionele schepen van de Bruine Vloot. 




Weesp centrum

Weesp is een van de veertien vestingsteden van ons land.

Aan de schansen en andere verdedigingswerken uit

latere tijd is nog te zien dat de stad deel uitmaakte van

de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.

Weesp is gelegen tussen groen en water en biedt als

historische vestingstadje rust en ruimte.

Door de toenemende populariteit van Weesp wordt er

momenteel volop gebouwd voor mensen die op 1 plek

willen wonen, werken en recreëren.




De ideale bestemming dus voor een bezoek, een fiets- 
boot- of wandeltocht. Weesp heeft alles voor een 
gevarieerd dagje uit. Er zijn prachtige fiets- en 
wandelroutes beschikbaar of je kunt je prima vermaken 
tijdens een dagje shoppen.  















Woon-/eetkamer 
Wat een groot pluspunt is aan dit 
bovenhuis, is een eigen voordeur! 
Vanuit de eigen entree is er een 
trapopgang naar de 1e verdieping 
en via de hal is er toegang tot de 
keuken, woon-/eetkamer, bad- 
kamer en trapopgang naar de 2e 
verdieping. 




De ruime en prettig lichte woon-/
eetkamer heeft o.a. een houten 
vloer, open haard, hoge 
raampartijen, 2 inbouwkasten en 
openslaande deuren naar een 
breed balkon. 



Keuken 
De dichte en lichte keuken is in 2020 
geheel vernieuwd 

De keuken heeft diverse inbouwapparatuur  
en evenals de woonkamer een 
toegangsdeur naar het achtergelegen 
balkon. 




Goed om te weten; er is nog 5 jaar garantie 
op de apparatuur! 





Badkamer 
Op de tweede verdieping is gekozen voor 
het creëren van een tweede slaapkamer  
door het verplaatsen van de badkamer naar 
een verdieping lager. 




De zeer recent gerenoveerde badkamer 
(2020) bevindt zich op de 1e verdieping en 
heeft een hangend toilet, ruime douche en 
inbouwspots. 







Slaapkamer 1 + 2 
Op de 2e verdieping bevinden zich 
2 slaapkamers, een inloopkleding- 
kast en een prettig ruime 
voorzolder met c.v.-opstelling 
(2019), aansluiting wasapparatuur 
en veel bergruimte.




Slaapkamer 1 is voorzien van een 
dakkapel met een leuk uitzicht in 
de verte op de St. Laurens Kerk. 




Slaapkamer 2 heeft tevens een 
dakkapel en betreft de ruimte van  
oorspronkelijke badkamer; nu 
ideaal als werk- of kinderkamer.  





Kadastrale kaart



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Molenstraat 2 interessant?

Wij vertellen u graag meer!
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