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TE KOOP
Kienderkamp 7-9

HARDERWIJK

Fraai gelegen aan de rand van de wijk “Frankrijk” mogen 

wij u dit mooie en unieke object aanbieden.

Kienderkamp 7 en 9 ligt op een uitermate royaal perceel 

van maar liefst 1.736 m². De woning is aan de rand van 

de woonwijk gesitueerd, waardoor u vrijwel direct kunt 

genieten van het fraaie buitengebied richting het dorp 

Hierden. 
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Omschrijving woonhuis:

De grote woning met een woonoppervlakte van maar liefst 

circa 375 m² (en de onderverdeling in twee afzonderlijke 

woondelen) maakt dit object zeer geschikt voor bijvoor-

beeld een ouder/kind situatie. De woondelen beschik-

ken beide over geheel afzonderlijke voorzieningen zoals 

keukens, sanitair en aansluitingen op de nutsvoorzieningen. 

Bovendien vindt u op deze locatie nog een grote onderkel-

derde garage (met grote zolder) en een grote berging/werk-

plaats. Werkelijk een uniek object voor veel woonplezier en 

tal van mogelijkheden. De woning en de bijgebouwen zijn 

gerealiseerd omstreeks 1993.

De woning is traditioneel gebouwd en is onderverdeeld in 

twee woondelen (Kienderkamp 7 en Kienderkamp 9). Beide 

woondelen zijn afzonderlijk aangesloten op de nutsvoor-

zieningen en hebben beide een eigen c.v.-installatie (beide 

enkele jaren geleden vervangen).

Indeling Kienderkamp 7

Begane grond: via het gedeelde portaal met centrale 

voordeur bereikt u dit woongedeelte. Via de royale statige 

hal met toilet en trapopgang komt u langs de praktische 

provisiekelder. Aansluitend vind u de woonkeuken met 

verzorgde keukeninrichting. De woonkamer is zeer royaal te 

noemen en heeft de beschikking over openslaande deuren 

naar de tuin en een fraaie haard. Dit woongedeelte heeft 

een inpandige garage met waterbron (voor tuinberegening) 

en een achter entree met toegang tot de gezellige tuin.

1e  verdieping: via de trap komt u op de royale overloop 

met toegang tot een drietal slaapkamers. De ouder slaap-

kamer heeft een inpandig balkon en een vaste kast. De 

andere twee slaapkamers hebben een speelse indeling. De 

badkamer heeft een ligbad, toilet, dubbele wastafel en een 

douchehoek. Bijzonder praktisch is ook de aparte wasruimte 

op deze etage waar de wasmachine en de droger kunnen 

worden opgesteld.

2e  verdieping: via de vaste trap bereikt grote zolder waar u 

nog één of meerdere slaapkamers kunt realiseren. Daarnaast 

is op deze verdieping de c.v.-installatie (voor dit woondeel) 

opgesteld.
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Indeling Kienderkamp 9

Begane grond: via het gedeelde portaal met centrale voor-

deur bereikt u ook dit woongedeelte. De royale statige hal 

met toilet en trapopgang komt ook hier langs de praktische 

provisiekelder. Aansluitend vind u de woonkamer met fraaie 

haard en openslaande deuren naar de tuin. De keuken is ook 

aan deze zijde praktisch ingericht en heeft bovendien een 

vaste “voorraad” kast. De bijkeuken met achter entree geeft 

toegang tot de grote tuin.

1e  verdieping:  via de trap komt u op de royale overloop 

met toegang tot een drietal slaapkamers. Daarnaast zijn er 

enkele vaste kasten op de overloop welke extra bergruimte 

toevoegen. Eén slaapkamer heeft een inpandig balkon en 

een vaste kast. De andere twee slaapkamers hebben ook 

hier een speelse indeling en beide een wastafel. De bad-

kamer is royaal en heeft een ligbad, toilet, wastafel en een 

douche. Ook aan deze zijde weer de bijzonder praktische 

aparte wasruimte waar de wasmachine en de droger kunnen 

worden opgesteld.

2e  verdieping: via de vaste trap bereikt grote zolder waar u 

ook hier nog één of meerdere slaapkamers kunt realiseren. 

Daarnaast is ook op deze verdieping de c.v.-installatie (voor 

dit woondeel) opgesteld.
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Overige opstallen:

Garage, is opgetrokken in steen en gedekt met een pannen-

dak. Er is een grote segmentdeur en ruimte voor het stallen 

van meerdere auto’s. Via een afzonderlijke entree bereikt 

u de kelder die onder de gehele garage is gerealiseerd. 

Daarnaast vind u in de garage een vaste trap naar de zolder 

welke over de gehele oppervlakte is aangebracht. In de 

garage is elektra en waterleiding aanwezig.

Berging, welke eveneens in steen is gerealiseerd en gedekt 

is met een pannendak. In deze grote berging, die is gere-

aliseerd aan de achterzijde van de tuin, bevindt zich een 

werkkamer en enkele bergruimtes. Ook is er in deze ruimte 

elektra, waterleiding en zelfs een eigen bron gerealiseerd. 

Daarnaast vind u op het terrein nog enkele prieeltjes en 

bergruimtes (voor de opslag van hout etc.).

U heeft een ontsluiting op de Kienderkamp (woon-

wijk) maar daarnaast ook een vergunde uitrit op de 

Zuiderzeestraatweg. 

Kadastrale informatie:

Gemeente Harderwijk, sectie B, nummer 7784, groot 1.736 

m².

Bestemming:

De bestemming is wonen.

Overige informatie is via ons kantoor op te vragen.
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Begane grond

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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1e verdieping

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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2e verdieping

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Kadaster
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Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen geen maten worden ontleend. De auteursrechten zijn 

voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.



Wonen
Met zes vestigingen in de regio heeft Midden Nederland  
Makelaars een prachtig netwerk waardoor we perfect alle 
ontwikkelingen voor u kunnen volgen. Elke vestiging wordt  
bemand door professionele makelaars.

Bedrijven
Door de diepgaande kennis die onze bedrijfsmakelaars hebben 
van het verzorgingsgebied worden ze ingeschakeld voor de  
meest uiteenlopende projecten. Van een groot bedrijfscomplex  
tot en met verhuur van winkels en bedrijfspanden.

Agrarisch
Agrarisch en landelijk vastgoed is een vakgebied dat gespeciali-
seerde kennis vereist. Die kennis vindt u bij Midden Nederland 
Makelaars met professionals die dag-in-dag-uit bezig zijn op dit 
specifieke gebied van de makelaardij.

Hypotheken 
Midden Nederland Hypotheken is niet gebonden aan een  
bank of enig andere financiële instelling. Dat stelt ons in staat  
de hypotheek samen te stellen tegen de meest gunstige  
condities. Met recht echt maatwerk.

Barneveld

Kampstraat 32  

3771 AV  Barneveld  

(0342) 42 34 00

barneveld@mnm.nl

Ermelo

Raadhuisplein 1  

3851 NT  Ermelo

(0341) 553 773

ermelo@mnm.nl

Midden Nederland Makelaars B.V.

Harderwijk

Verkeersweg 77

3842 LE  Harderwijk

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

Nijkerk

Oranjelaan 4  

3862 CX  Nijkerk

(033) 246 06 01

nijkerk@mnm.nl  

Putten

Dorpsstraat 64/66  

3881 BE  Putten

(0341) 35 40 11

putten@mnm.nl

Voorthuizen

Sportparkstraat 2

3781 BK  Voorthuizen 

(0342) 47 20 72

voorthuizen@mnm.nl 
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Follow us on Facebook

QR-code

Raadpleeg de mobiele QR-site voor 

meer informatie over deze woning. 


