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Meentweg 9 - Almere Haven

Omschrijving Meentweg 9

Jan des Bouvrie villa: superlatieven schieten
tekort!!

In een van de mooiste woongebieden van
Almere, Overgooi, heeft Jan des Bouvrie deze
zeer luxe en karakteristieke villa ontworpen. De
villa is in kubistische stijl vormgegeven, is
onderkelderd, kent drie woonlagen en is werkelijk
van alle gemakken voorzien. “Bewust heb ik
gekozen voor een eenvoudige en heldere
belijning. Een elegante villa met duidelijke
indeling”, aldus de wereldbekende architect. De
woning straalt rust en elegantie uit die ook terug
te vinden is in Zuid-Frankrijk en Amerika. De
indeling en inrichting zijn eveneens door Des
Bouvrie ontworpen. 

Het woongebied Overgooi is gelegen tussen
Almere en Het Gooi, grenst aan het bos en aan
het water en is opgebouwd uit zeer riante kavels
vanaf 1.700 m². Op deze kavels kunnen naar
eigen inzicht woonvilla’s worden gerealiseerd.
Het ambitieniveau voor Overgooi is hoog, Unieke
villa’s en landhuizen voeren de boventoon in dit
woongebied. De Jan des Bouvrie villa ligt op een
eigen terrein van maar liefst 3.964 m² en kijkt uit
over groen. Het erf is aangelegd door een
exclusieve tuinarchitect en is prachtig
vormgegeven. 
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Meentweg 9 - Almere Haven

Vervolg omschrijving

 
Indeling souterrain: middels de zeer riante hal
bereikt u via een ruime trap de grote kelder. Deze
is voorzien van een gecoate gietvloer en volledig
ingericht als bioscoop, waar u gezellige avonden
kunt vertoeven.

Indeling begane grond: via de imposante hal met
daaraan gelegen het toilet en de meterkast
bereikt u de schitterende leefkeuken. Deze is
strak uitgevoerd en voorzien van een prachtige
eetbar. In de ruimte zorgt de Safretti bio-ethanol
haard voor extra gezelligheid. In de keuken is
een riant kookeiland gerealiseerd en is uiteraard
alle apparatuur aanwezig; 5-pits gaskookplaat,
vaatwasser, quooker, koffie-apparatuur;
stoomoven, koelkast en vriezer. Op de vloer ligt
een prachtige eiken houten lamelparketvloer.
Aan de andere zijde van de woning bevindt zich
de riante woonkamer welke aan de achterzijde
van de villa met de keuken in verbinding staat via
de zithoek/werkkamer. Vanuit deze centrale
ruimte heeft u een prachtig uitzicht over de
achtertuin, welke toegankelijk is via de
openslaande deuren. De living is groot, biedt rust
en uitstraling en is voorzien van veel
raampartijen. In de ruimte staat een strak
ontworpen meubel waarin televisie en een
bio-ethanol haard zijn opgenomen. In de rechter
vleugel van het huis is de garage ontworpen. De
linker vleugel is toegankelijk vanaf de keuken en
biedt thans dienst als zeer riante bijkeuken voor
onder andere de wasmachine en droger en een
aparte inpandige berging voor alle
tuinapparatuur.
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Meentweg 9 - Almere Haven

Vervolg omschrijving

Indeling eerste verdieping: de hal biedt toegang
tot de eerste verdieping, waarbij de master
bedroom alle verwachtingen overtreft. Wat een
prachtige ruimte met riant dakterras, aparte
kleedruimte en zeer exclusieve badkamer! Het
luxe badmeubel, het ligbad, de schitterende in de
spiegel weggewerkte televisie en de aparte
inloop stortdouche maken de rijkdom compleet.
Aan de voorzijde van de villa bevinden zich twee
‘gasten’ slaapkamers, uiteraard riant van
afmeting en ieder voorzien van een eigen
badkamer en kleedruimte. 

Bijzonderheden:
- hoge plafonds en raampartijen van vloer tot
plafond;
- grote deels overdekte terrassen;
- aluminium kozijnen;
- veranda met infrarood heaters, vlonders en
Safretti branders; 
- brug met toegangspoort voor optimale privacy;
- façades afgewerkt in wit stuc;
- inhoud ruim 876 m³;
- tuin via elk woonvertrek middels openslaande
deuren bereikbaar.
- Maretti verlichtingsplan en verlichting;
- grote kelder met gecoate gietvloer ingericht als
bioscoop;
- vraagprijs is exclusief inrichting en meubilair

Wonen als een vorst in… Almere!
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Meentweg 9 - Almere Haven

Souterrain Meentweg 9
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Meentweg 9 - Almere Haven

Begane grond Meentweg 9
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Meentweg 9 - Almere Haven

Eerste verdieping Meentweg 9
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Meentweg 9 - Almere Haven

Zijaanzicht Meentweg 9
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Meentweg 9 - Almere Haven

Roerende zakenlijst Meentweg 9

Zaken n.v.t. blijft achter gaat mee ter overname
tuinaanleg / (sier-)bestrating
beplanting / erfafscheiding
buitenverlichting
tuinhuisje / buitenberging
broeikas
vlaggenmast
vaste droogmolen
antenne / schotel
brievenbus (los)
(voordeur)bel
veiligheidssloten (politiekeurmerk)
alarminstallatie
rolluiken / zonwering buiten
zonwering binnen
gordijnrails
gordijnen
vitrages
losse horren / rolhorren
rolgordijnen / lamellen / vouwgordijnen / luxaflex
vloerbedekking / linoleum
parketvloer / kurkvloer / laminaatvloer
c.v. met toebehoren /  thermostaatkranen radiatoren
klokthermostaat
warmwatervoorziening / close-in boiler / geiser
kachels / allesbrander / toebehoren
isolatievoorzieningen / voorzetramen
keukenblok met bovenkasten incl. verlichting
keuken  - oven / gasstel / kookplaat
keuken  - afzuigkap (motor/motorloos)
keuken  - koelkast / vrieskast
keuken  - vaatwasser
keuken  - magnetron
keuken  - …………………….
vaste kasten
spiegelwanden
losse kasten, boeken-, legplanken
wastafel met accessoires
toilet accessoires
badkamer accessoires
veiligheidsschakelaar wasautomaat
opbouwverlichting

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Opmerkingen:
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Meentweg 9 - Almere Haven

Ligging Meentweg 9
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Meentweg 9 - Almere Haven

Regionale informatie

Almere
Almere (oud Nederlands voor: 'groot meer') is ontstaan op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Waar een halve
eeuw geleden nog water stroomde, wonen nu ruim 185.000 mensen.
Binnen 30 jaar is Almere van een zandvlakte uitgegroeid tot een volwaardige stad.

Vijf ruim opgezette stadsdelen zijn en worden gerealiseerd met daartussen uitgestrekte bos- en andere
groengebieden.
Almere Haven aan het Gooimeer is het oudste stadsdeel. De eerste inwoners dienden zich in 1976 aan. 
De stadsdelen Almere Stad en Almere Buiten volgden. Almere Stad is het grootste stadsdeel; daar is ook het
stadshart gelegen. Almere Buiten grenst aan het bekende natuurgebied de Oostvaardersplassen. Momenteel zijn de
stadsdelen Almere Poort en Almere Hout volop in ontwikkeling.

Vanwege de vele recreatiemogelijkheden oefent Almere als woonplaats een grote aantrekkingskracht uit. Veel
Almeerders wonen op een steenworp afstand van een strand of ander groot water, zoals het Weerwater, de
Leeghwaterplas en de Noorderplassen. Of ze wonen langs of in de nabijheid van de vele stadsgrachten die de
Almeerse woonwijken doorkruisen en met elkaar verbinden.
Elke woonwijk is slechts enkele minuten te voet of per fiets verwijderd van de bossen.

Almere Haven
Almere Haven is het oudste stadsdeel van Almere. De eerste Almeerders betrokken hier in 1976 hun woning. Haven
is direct aan het Gooimeer gelegen. Ook het gezellige centrum is direct aan het water gesitueerd. Groengebieden
dringen tot ver in de wijken door en bevorderen de natuurlijke rust in de woonbuurten. Stadsgrachten verlevendigen
het beeld en herinneren eraan dat Almere in een waterrijk gebied ligt. Almere Haven heeft een eigen jachthaven met
een sluis aan het Gooimeer en trekt mede daardoor veel watersportliefhebbers aan. Het zuidelijk deel van het
centrum van Haven heeft een nieuw gezicht gekregen: er zijn o.a. meer winkels en aantrekkelijke woningen.
 
De wijken in Almere Haven zijn zeer groen en speels opgezet, zij geven de inwoner een vriendelijk gevoel. Het
merendeel van de wijken heeft een eigen basisschool, sportvoorzieningen, gezondheidscentrum en
winkelvoorziening.

Een zeer bijzondere plek neemt Overgooi in. Op nog geen half uur rijden van het drukke Amsterdamse leven en het
Gooi, biedt Almere een exclusieve, hoogwaardige woonomgeving. In dit landschappelijk woongebied is ruimte voor
zeer ruime kavels. Alle gewenste voorzieningen zijn binnen handbereik beschikbaar door de nabije ligging van
Almere Haven en het centrum van Almere Stad. Overgooi profiteert daarmee optimaal van haar ligging.
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