Tuinlaan 24, Schiedam
Vrijstaand Patriciershuis met aanbouw en royale tuin grenzend aan vaarwater, uitkijkend op De Plantage.

Tuinlaan 24, Schiedam
Vraagprijs: € 1.575.000 k.k.
Dit monumentale huis (379 m2 woonoppervlak) is in de Lodewijk XVI trant van Giudici gebouwd rond
1840. De woning beschikt over 13 kamers en een aanbouw met eigen opgang en diverse mogelijkheden
voor kantoor/praktijk aan huis of het uitoefenen van een hobby of sportactiviteit.
De woning is gelegen aan het oudste stadspark van Nederland “De Plantage”. In de directe omgeving ligt
de historische binnenstad van Schiedam die wereldwijd bekend staat om haar jenever, de historische
havens (in andere Hollandse steden zouden die 'grachten' heten) en de hoogste historische molens ter
wereld. Ook de meeste culturele voorzieningen van Schiedam bevinden zich in de binnenstad. Diverse
scholen, sportvoorzieningen en winkels bevinden zich op een etsafstand. Tevens heeft de stad de
beschikking over een ziekenhuis.
“…een absolute toplocatie aan het park en aan vaarwater vlakbij het centrum…”
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Door de ligging en nabijgelegen uitvalswegen bent u binnen een half uurtje in het centrum van Den Haag
of Rotterdam of kunt u even lekker uitwaaien op de stranden van Hoek van Holland. Openbaar vervoer,
(o.a. 2 bushaltes op 500 meter), brengt u in korte tijd naar Rotterdam of andere plaatsen. De aansluiting
met de A4, A20 en A15 zijn uitstekend te bereiken. Een ideale locatie voor internationals!

Voor de woning bevindt zich een stoephek met hardstenen palen. De (lijst)gevel is geheel
met zandsteen bekleed en heeft hoekdammen en een kroonlijst met modillons. Ook het
middelste raam op de 1e verdieping wordt bekroond door een hoofdgestel op
gebeeldhouwde consoles. U komt de woning binnen via een authentieke gesneden deur
en een indrukwekkende ingang in een middenrisaliet met een gebosseerde omlijsting,
waarboven een bovenlicht en een hoofdgestel met rijk gebeeldhouwde consoles.
Bij binnenkomst staat u in de indrukwekkend lange hal. Mooi is het uitzicht op de tuin en
de lichtinval aan de andere kant van het huis. Opvallend zijn de hoge plafonds met
schitterend stucwerk en de marmeren lambrisering en vloer. Vanuit de hal heeft u toegang
tot de kamer-en-suite, de wasruimte en de doorgang naar de serre en de aanbouw. De
werkkamer ligt naast de voordeur aan de straatkant.
Een imposant trappenhuis met schitterend houtsnijwerk balustrade gaat via het bordes
met lichtinval door een glas-in-lood raam naar de 1e verdieping.
“…prachtige, originele details zijn overal zichtbaar…”

De voorkamer van de kamer-en-suite heeft een echte wow-factor door de rijke detaillering
en de hoge plafonds (4 meter). Wat direct opvalt is het schitterende ornamenten stucwerk
plafond en de mooie marmeren schouw. Er ligt een eikenhouten visgraat parketvloer. De
ramen aan de voorzijde zijn voorzien van HR beglazing.
De voorkamer gaat over in de achterkamer. De ruimtes worden van elkaar gescheiden
door een rijk gedetailleerde separatie met rond gevormde openslaande deuren. In de
achterkamer zijn ook de originele lambrisering en het rozet plafond bewaard gebleven.
Vanuit deze kamer kunt u via schuifdeuren naar de serre.
gebleven. Vanuit deze kamer kunt u via schuifdeuren naar de serre.

De serre is heerlijk licht en heeft een mooie granito vloer. Door de grote raampartij met 2x
openslaande deuren gaat binnen en buiten hier naadloos in elkaar over.
In de verlaagd gelegen wasruimte bevinden zich de was- en droogmachine aansluitingen en de
CV ketels met boiler.
“…een huis met fantastische maatvoering …”

De royale woonkeuken bevindt zich in de aanbouw. Via de 2 openslaande deuren, met
daarboven mooie glas-in-lood ramen komt u in de ruime achtertuin. De keuken is heerlijk licht
en voorzien van een L-vormig keukenblok met een Smeg kookfornuis met 6 pitten en een extra
brede oven. De houten vloer (met vloerverwarming) geeft veel sfeer. Ook in de ruimte is er
sprake van een hoog plafond. De keuken grenst aan een multifunctionele ruimte en de
doorloop naar de serre en de hal.
Via de keuken of vanuit de zij-opgang, bereikbaar via de steeg naast de woning, bereikt u de
multi-functionele ruimte in de aanbouw. Deze is gebouwd in begin 1900 en thans in gebruik als
yogastudio. Deze ruimte bestaat uit een entree met granito vloer en mooi lijstwerk. Vanuit daar
gaat u naar een sanitaire ruimte met voetenbad, separaat toilet met fonteintje en een
yogaruimte met prachtige glas-in-lood ramen uit de tijd dat de Jezuïeten eigenaar waren van
het pand. De yogaruimte is voorzien van vloerverwarming.

Met de trap gaat u naar de 1e verdieping van het hoofdhuis. Het bordes geeft toegang tot een
zgn. tussenkamer. Wanneer u de trap verder opgaat bereikt u de gang. Vanuit hier bereikt u de
master bedroom, 3 (slaap)kamers, de badkamer en het balkon aan de achterzijde van de
woning vanwaar u een weids uitzicht heeft over de omgeving.
De master bedroom is heerlijk ruim. Er is voldoende ruimte voor een grote kastenwand.
Opvallend zijn de rondingen in het plafond welke zijn aangebracht in de tijd dat de
Vrijmetselaars van de Rijzende Zon eigenaren waren van de woning. Vanuit deze master
bedroom bereikt u de en-suite badkamer.
De 3 andere kamers op de 1e verdieping hebben allemaal een prima formaat.
De badkamer is bereikbaar vanuit de gang en vanuit de master bedroom. Het is voorzien van
een inloopdouche, een wastafel en een toilet (Sanibroyeur).
Met een vaste trap bereikt u de overloop op de 2e verdieping. Hier vindt u 3 (slaap)kamers met
allemaal een eigen wastafel, een nette badkamer met bad en toilet en een eetkeuken.
De eetkeuken beschikt over eigen kookfaciliteiten (elektrisch) en voldoende ruimte voor een
gezellige eettafel.

De L-vormige tuin is groot en goed onderhouden en heeft een eigen aanlegsteiger aan
vaarwater! Een droom voor botenliefhebbers. De tuin is heerlijk diep en besloten. Hierdoor kan
je er de gehele dag van de zon genieten. Achter in de tuin bevindt zich aan de ene kant een
terras aan het water en aan de andere kant een kunststof schuurtje.
Wat kunt u verder nog verwachten?

- Deels dubbel glas of monumentenglas.
- De zij-opgang (steeg) links wordt ook gebruikt door de buren (wederzijds recht van overpad).
- Zijopgangen links en rechts zijn gezamenlijk eigendom.
- 2x Ne t Econline HR CV combi ketel met boiler
- 8 Zonnepanelen
- Rijksmonument 33281
- Ouderdoms- en asbestclausule van toepassing
Kortom: een uniek huis, centraal gelegen op een prachtlocatie!

Kernpunten:
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- Inhoud:
- Woonoppervlakte:
- Aantal kamers:
- Perceel grootte:
- Onderhoud:
- Bouwjaar:

1624 m3
circa 379 m2
13
675 m2
goed
1840

Omgeving
De geschiedenis van de stad Schiedam gaat terug tot de
13e eeuw. Nabij de monding van de Schie werd rond
waarschijnlijk 1230 een dam aangelegd om het polderland
te beschermen tegen het zeewater. In 1275 werden
stadsrechten verleend..
De achttiende eeuw was Schiedams Gouden Eeuw: de
stilgevallen drankimport uit Frankrijk maakte de opkomst
van de Schiedamse jeneverstokerij mogelijk. Vanuit
tientallen branderijen en distilleerderijen werd Schiedamse
jenever over de hele wereld geëxporteerd. De bedrijfstak is
inmiddels grotendeels verdwenen, maar zes molens
bepalen nog het stadsbeeld. Ook herinnert een groot aantal
voormalige branderijen aan de branderstijd.
De woning is gelegen aan het oudste stadspark van
Nederland “De Plantage”. In de directe omgeving ligt de
historische binnenstad van Schiedam. De meeste culturele
voorzieningen van Schiedam bevinden zich in de
binnenstad. Diverse scholen, sportvoorzieningen en winkels
bevinden zich op een etsafstand. Tevens heeft de stad de
beschikking over een ziekenhuis.
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Door de ligging en nabijgelegen uitvalswegen bent u
binnen een half uurtje in het centrum van Den Haag of
Rotterdam of kunt u even lekker uitwaaien op de stranden
van Hoek van Holland. Openbaar vervoer, (o.a. 2 bushaltes
op 500 meter), brengt u in korte tijd naar Rotterdam of
andere plaatsen. De aansluiting met de A4, A20 en A15 zijn
uitstekend te bereiken.

Plattegrond begane grond

Plattegrond tussen- en 1e verdieping

Plattegronden 2e verdieping

Tot slot:
De door Spirit Vastgoed en verkoper verstrekte vrijblijvende informatie dient uitsluitend gezien te worden als een uitnodiging tot nader overleg of tot het uitbrengen van een
bod.
Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, wordt noch door Spirit Vastgoed, noch door diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid dan
wel volledigheid van de verstrekte of vermelde gegevens. Deze informatie is een globale beschrijving van het hierbij aangeboden huis. Het ontslaat de koper derhalve niet van zijn/
haar onderzoeksplicht (een eventuele bouwkundige keuring, inzage in het bestemmingsplan en kadaster, etc.). Op verzoek geven wij u inzage in de door verkoper ingevulde
vragenlijst alsmede het eigendomsbewijs zodat u volledig op de hoogte bent van hetgeen de verkoper over zijn/haar huis weet.
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren
van de meting.
Algemene verkoopcondities:
Koper is ermee bekend dat binnen 4 weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of onherroepelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, gesteld
dient te worden op rekening van de aangewezen notaris.
Indien er ontbindende- of opschortende voorwaarden bij de onderhandelingen afgesproken zijn, dan worden deze in de koopakte opgenomen. De termijn voor het voorbehoud
van nanciering is 4 weken.
De keuze van de notaris ligt bij de koper, mits deze zich in de regio Haaglanden bevindt. Indien genoemde notaris voor royementskosten aan verkoper meer in rekening brengt dan
de gebruikelijke EUR 200,- (incl. BTW) per doorhaling, dan komen de meerkosten voor rekening van koper.
Onze aanbieding is ‘kosten koper’, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Voor een nadere uitleg van deze term zie onze website www.spirit-vastgoed.nl.
Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de actuele voorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Deze zijn gedeponeerd bij de
KvK Utrecht en worden op verzoek verstrekt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald.
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