
Krom Boomssloot 67,  Korte Dijkstraat 1, 

Nieuwe Ridderstraat 5

Twee verbonden grachtenpanden



In een zeer aantrekkelijke en rustige 
buurt midden in het centrum gelegen, 
twee met elkaar verbonden 
grachtenpanden (woonoppervlakte: 
76 m2 + 377 m2) en een nabij gelegen 
privé parkeergarage met ruimte voor 
2/ 3 auto?s!

Kromboomsloot 67
Geheel grachtenpand gelegen aan het 
water, met een woonoppervlakte van 
377 m2, 4 slaapkamers, 3 badkamers, 
een wellness met stoomcabine/ sauna 
met infrarood, filmruimte met boxen, 
tuin, balkon en 2 dakterrassen. Op de 
tweede verdieping is een doorgang 
gemaakt naar het naastgelegen pand, 
hier is een zeer ruime kleedruimte 
gecreëerd met een sfeervolle 
elektrische haard.

Het pand isin 2012 hoogwaardigen 
zeer smaakvol gerenoveerd en 
beschikt onder andere over een 
domotica systeem, ingebouwde boxen 
en airconditioning door het gehele 
huis.

Gelegen in een zeer aantrekkelijke en rustige 

buurt midden in het centrum



.

Begane grond
Binnenkomst in de ruime en 
imposante entreehal met garderobe, 
apart toilet en trap naar de 
verdieping. Aan de achterzijde een 
werk/ woonkamer met een 
elektrische sfeerhaard en een open 
keuken voorzien van diverse 
inbouwapparatuur, zoals een 
vaatwasser van Siemens, 
oven/ magnetron van Miele, grote 
koelkast, diepvrieslades en 
wijnkoelkast. Openslaande deuren 
naar de door heaters verwarmde 
achtertuin voorzien van een 
elektrisch zonnescherm met 
afstandsbediening en een riante 
buitenkeuken van het merk Wolf.





Eerste verdieping
Overloop met apart toilet. Ruime open 
woonkamer met aan de voorzijde prachtig 
uitzicht over het water. Aan de achterzijde de 
open keuken met kookeiland. De keuken is 
voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals 
een vaatwasser van Siemens, dubbele oven, 
magnetron van Siemens en warmhouder van 
Miele. Het professionele fornuis met 6 pitten en 
professionele oven is van WOLF. Vanuit de 
keuken is er toegang tot het balkon aan de 
achterzijde van het pand met ruimte voor een 

kruidentuin.





Ruime overloop met kast met de 
aansluiting voor de wasmachine. Aan 
de voorzijde een ruime slaapkamer 
met een badkamer van marmer 
voorzien van een inloopdouche, bad, 
wastafelmeubel, toilet en bidet. De 
badkamer is ook vanuit de overloop 
te bereiken. De overloop heeft een 
open vide met prachtige 
kroonluchter. Aan de achterzijde een 
ruime slaapkamer thans in gebruik 
als kleedkamer. Vanuit de 
kleedkamer een doorgang naar het 
naastgelegen pand met extra 
kleedruimte met een badkamer 
voorzien van een douche met 
stoomcabine, wastafel en toilet. In de 
kleedruimte staat een trap naar nog 
een kleedruimte in de nok met 
toegang tot het dakterras met 
speaker en een kast waar zich de cv 
ketel bevindt van de Korte Dijkstraat 
en ruimte is voor opslag.

Tweede verdieping







Derde verdieping
Overloop met toegang tot het 
zonnige terras met speaker op het 
zuidwesten. Aan de voorzijde is een 
filmruimte ingericht met boxen en 
dolby surround system. Aan de 
achterzijde een ruim kantoor wat 
voorzien is van een deur met 
melkglas wat ook transparant kan 
worden gemaakt.  Tussen de 
filmkamer en het kantoor zit een 
keuken met een kleine vaatwasser, 
een koelkast en een magnetron van 

Siemens.



Deze verdieping is ingericht als 
wellness ruimte met aan de 
achterzijde een badkamer voorzien 
van een apart toilet, 
stoomcabine/ sauna met infrarood, 

douche, wastafel en bad.

Vierde verdieping



Korte Dijkstraat 1 
Zeer charmant en smaakvol gerenoveerd 
monumentaal grachtenpand met een 
woonoppervlakte van 76 m2, 1 slaapkamer en 1 
badkamer. De bovenste verdiepingen zijn 
momenteel in gebruik door het buurpand.

Het pand isin 2015 hoogwaardigen zeer 
smaakvol gerenoveerd en beschikt onder 
andere over een domotica systeem en 
ingebouwde boxen.

Indeling:

Entree op de begane grond door dubbele 
deuren in de bijzonder lichte woonkamer met 
hoge balkenplafonds en gashaard. Middels de 
trap toegang in de hal met aparte wc in het 
souterrain. Hier bevindt zich de woonkeuken 
voorzien van diverse inbouwapparatuur; een 
Miele combi oven, Miele vaatwasser, Siemens 
koelkast en een aparte wasruimte (Miele 
was/ droogcombi). Op de eerste verdieping de 
ruime slaapkamer met inbouwkasten en 
en-suite de badkamer voorzien van een wc, 
wastafelmeubel en de badruimte met 
regendouche en stoomfunctie.





.

Nieuwe Ridderstraat 5
Op nog geen 5 minuten lopen vanaf 
de grachtenpanden treft u de privé 
parkeergarage op afgesloten terrein 
met ruimte voor 2/ 3 auto?s met 
elektrische deur met 
afstandsbediening. De garage 
beschikt over elektriciteit en een 
afsluitbare opbergkast.



Location
De panden liggen in de zeer aantrekkelijke Lastagebuurt. Heerlijk rustig maar toch 
centraal, met alle stadse voorzieningen, De Stopera, Nieuwmarkt, Artis, en Hortus 
op loopafstand. Op de Nieuwmarkt is iedere zaterdag een biologische markt.

Op enkele minuten lopen ligt de Jodenbreestraat voor alle dagelijkse 
boodschappen, zoals de Albert Heijn en de Etos. Op loopafstand winkels, markten, 
leuke cafés, goede restaurants en cultuur.

Het Centraal Station bevindt zich op loopafstand, net zoals metrostation 
Waterlooplein en Nieuwmarkt. Met de auto bent u zo op de A10 via de IJtunnel 
(Noord) of Piet Heintunnel (Oost).

.







Bijzonderheden

- Twee met elkaar verbonden grachtenpanden (woonoppervlakte: 76 
m2 + 377 m2) en een nabij gelegen privé parkeergarage met ruimte 
voor 2/ 3 auto?s;

- -Gelegen in een zeer aantrekkelijke en rustige buurt in het centrum;
- -De panden zijn in 2012 en 2015 hoogwaardig en zeer smaakvol 

gerenoveerd;
- -Beide panden beschikken over ingebouwde boxen, airconditioning 

en een domotica systeem;
- -De begane grond van de Krom Boomssloot beschikt over 

vloerverwarming;
- -De meubels (en kunst) kunnen in overleg overgenomen worden;
- -Beide panden zijn Rijksmonumenten;

- -Gelegen op eigen grond;
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