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Station Woudenberg-Scherpenzeel
Sporen uit het verleden

Woningmarktcijfers Q4
Doorstroming

Zes vrijstaande woningen
Amaliahof Woudenberg

Nieuw: Amaliahof
in Woudenberg

6 nieuwe woningen aan 
de Prinses Amalialaan

3 3 3
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Wonen, Werken & Leven Krant

BON VOOR                    WAARDEBEPALINGGRATIS
Naam

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Wilt u een gratis en vrijblijvende 
waardebepaling van uw woning? 
Vul deze bon in en stuur ‘m op 
(De Nieuwe Poort 20, Woudenberg). 
Natuurlijk mag u ook even:
  
Bellen 033-286 4411 of 
Mailen woudenberg@molenbeek.nl



MAARSBERGEN

Wonen aan de rand van Maarsbergen!

Aan de rand van Maarsbergen verrijst een zeldzame 
wijk met 18 vrijstaande woningen. Een heerlijke 
thuisbasis voor actieve mensen met een passie voor 
natuur en een weidse omgeving. Het plan bestaat 
uit drie hofjes die ieder een eigen stijl hebben: 
landelijk, modern en traditioneel. Er zijn nog 8 van 
de 18 woningen beschikbaar. Meer informatie op 
www.maarsweide.nl of via Molenbeek Makelaars 
Woudenberg, 033 286 4411.

Vanaf € 619.500 v.o.n.
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Nieuwbouwproject Cotherweg Langbroek

Levensloopbestendig
én landelijk wonen
In kastelendorp Langbroek worden twee levensloopbestendige
twee onder een kap woningen gebouwd. Met slaapkamer en 
badkamer op de begane grond. Ook qua energie zijn ze klaar
voor de toekomst: ze zijn gasloos en voorzien van een warmte-
pomp en zonnepanelen. Door de hoge plafonds (3 meter) en
openslaande tuindeuren ervaart de bewoner veel licht en ruimte.
Langbroek staat voor landelijk wonen, maar wel met de stad
Utrecht ‘om de hoek’.

Meer informatie:
Molenbeek Makelaars Zeist
030 692 02 04

NOG 1 TE KOOP

Emmastraat 1 - 3931 EC Woudenberg T 033 286 7911 I www.brouwerwoudenberg.nl

VLOEREN | GORDIJNEN | INBETWEENS | RAAMDECORATIE | KARPETTEN | BEHANG | ZONWERING

KARPETTEN VAN BROUWER 
KLEDEN JE INTERIEUR

Verzacht je interieur met een karpet. Brouwer presenteert de collecties 
van De Munk en Brink & Campman. Ook op maat mogelijk! 

Kijk op onze website voor inspiratie.



Station Woudenberg-Scherpenzeel

Sporen uit het verleden
Voor Woudenbergers en Scherpenzelers die vanuit een andere gemeente in deze 
dorpen zijn komen wonen, is het misschien een verrassing: ooit waren de plaatsen 
bereikbaar met de trein. Vlakbij de grens die beide gemeenten scheidt, bevond 
zich station Woudenberg-Scherpenzeel. Achter de Hoogvliet supermarkt is de 
woning van de toenmalige stations-chef (op de foto links) nog zichtbaar.

Op 17 februari 1886 is het een feestelijke 
dag in de regio. Dan wordt de spoorlijn 
Amersfoort-Kesteren geopend, één 
van de haltes is station Woudenberg- 
Scherpenzeel. De Staatsspoorwegen 
bouwen hiervoor een dienstwoning 
en loods met toilet op bouwland dat 
wordt gekocht van ene Aaltje van Eg-
dom. Het gebouw is onder architectuur 
gebouwd naar een ontwerp van M.A. 
van Wadenoyen. Deze architect tekent 
ook de stations van Rhenen en Bemmel. 
De woning van de haltechef springt bij 
station Woudenberg-Scherpenzeel het 
meest in het oog.

De stations-chef woont met recht op 
stand. Zijn huis heeft het uiterlijk van 
een herenhuis. De woning telt twee 
bouwlagen en een half verzonken 
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kelder. De begane grond is verhoogd. 
 Boven de nok steken twee forse schoor-
stenen uit het dak. Her en der geeft 
siermetselwerk het huis extra cachet. 
Het comfortniveau is nog bescheiden, 
pas in 1941 bereikt de waterleiding het 
stationsgebouw. Momenteel bestaat 
alleen de woning nog, het stations-
gebouw zelf in in de periode 1957-1958 
afgebroken.

‘Kersenlijn’
De lijn Amersfoort-Kesteren (bijnaam 
‘Kersenlijn’) wordt geëxploiteerd door 
de Hollandse Spoorweg Maatschappij 
(HSM). Vanaf 1890 is dit een internatio-
nale hoofdlijn tussen Amsterdam en het 
Ruhrgebiet. Later rijden er ook treinen 
met bestemming Luxemburg en Zwit-
serland over het spoor. Na de Tweede 

Wereldoorlog blijft de spoorlijn alleen 
tussen Amersfoort en Rhenen in gebruik, 
uitsluitend voor het goederenvervoer. In 
1981 wordt het goederenspoor inge-
kort tot Woudenberg-Scherpenzeel en 
vanaf 1988 is auto-importeur PON in 
Leusden de eindbestemming. Het is de 
bedoeling dat de inmiddels vervallen 
woning van de stations-chef een nieu-
we toekomst krijgt, maar hoe die eruit 
ziet is nog niet bekend.

Pand met een verhaal

Familie Van Snippenberg verkocht Burg. Colijn de Raatsingel 12 in Scherpenzeel

DE KWALITEIT VAN HUN FOTO’S IS  SUPERGOED

SUCCESVOL VERKOCHT

COLUMN

Kans op 
een woning

Het was voorheen een grootstede-
lijk fenomeen: woningen waarvoor 
zoveel belangstelling was, dat 
 kopers bedragen boven de vraag-
prijs boden. Inmiddels is er zoveel 
schaarste op de woningmarkt, 
dat dit overbieden ook in andere 
gebieden van ons land gebeurt. Ja 
ook in onze regio.

Dit overbieden is een symptoom van 
de krapte op de woningmarkt. Het 
geldt niet voor alle woningen, maar 
steeds vaker is het aantal belang-
stellende kopers meer dan je op de 
vingers van een hand kunt tellen. 
Zeker als je zoals Molenbeek Make-
laars kiest voor een reële vraagprijs-
bepaling. De vraag is natuurlijk, hoe 
verhoog je in deze omstandigheden 
je kansen op een koophuis. Een 
paar adviezen.

Om te beginnen: bereid je goed 
voor als je de woningmarkt wilt 
betreden. Veel verkopen gaan 
snel, vaak is er geen tijd om je bod 
eens rustig te overdenken. Ga het 
gesprek aan met een hypotheek-
adviseur en laat je maximale hypo-
theek en bijbehorende maandlasten 
berekenen. Overweeg vervolgens 
wat jij maximaal kwijt wilt zijn voor 
een woning en welk maximaal 
 hypotheekbedrag daarbij hoort. 

Heb je al een koopwoning en wil 
je doorstromen? Nodig dan onze 
makelaar uit voor een gratis en 
vrijblijvende waardebepaling. Zo 
krijg je een goed beeld van de 
(over)waarde van je woning. Als we 
je toch spreken geven we je ook 
meteen wat tips en tricks die passen 
bij jouw situatie en koopwensen.

Vertel daarnaast aan Molenbeek 
Makelaars wat je precies zoekt. Dat 
hoeft niet persoonlijk, maar kan heel 
gemakkelijk door een zoekopdracht 
te in te vullen op onze website. Je 
vindt het formulier onder het kopje 
“Wonen”. Een zoekopdracht is gratis 
en vrijblijvend.

Reageer snel als een woning op 
Funda komt. Voor bepaalde wo-
ningen is zoveel belangstelling dat 
het makelaars ondoenlijk is om alle 
geïntereseerden uit te nodigen voor 
een bezichtiging. Als een woning bij 
jou in de smaak valt, neem direct 
contact op met de makelaar en 
probeer een beetje flexibel te zijn in 
je agenda. Ook bezichtingen wor-
den vaak op redelijk korte termijn 
gepland. Dus overleg alvast met je 
werkgever of je - als zich een kans 
voordoet - er even tussenuit kunt.

Verkooptransacties gaan 
snel dus zorg dat je
goed voorbereid bent

“Het liefst zouden we dit huis oppakken en in een weiland 
zetten. Het doet wel wat met je als je het verkoopt”, vertelt 
Ans van Snippenberg. Die emotie is niet verwonderlijk, 
het huis is vier jaar geleden helemaal naar eigen wensen 
gebouwd en ingericht. Je vraagt je af, waarom verkoopt 
iemand zo’n op maat gebouwde villa? “We waren van plan 
om hier oud te worden, maar willen toch meer ruimte en 
vrijheid om ons heen. Uitkijken over de weilanden. Daar-
om hebben we een huis gekocht in het buitengebied van 
Scherpenzeel.”

Voor de verkoop van het huis aan de Burg. Colijn de Raat-
singel benaderde de familie Van Snippenberg twee make-
laars. “Molenbeek kenden we nog van de aankoop van de 
grond, vier jaar geleden. We gingen met Marcel en Sam in 
zee omdat ze een beter aanbod deden. De samenwerking 
is heel goed bevallen, perfect gewoon. Wat mij opvalt is 
de kwaliteit van hun foto’s, die zijn supergoed. Je ziet op 
Funda weinig foto’s die er zo mooi uitzien. En mooie foto’s 
zijn heel belangrijk.” De woning van de familie Van Snip-
penberg werd in twee weken succesvol verkocht.



Kom bij ons langs voor een gratis oriëntatiegesprek 

met onze adviseurs Matthijs of Gerhard. Wij bekijken 

graag samen met u, wat uw mogelijkheden zijn!

Uw eerste woning kopen?
Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Antonlaan 600 

3707 KD Zeist

06 - 40 24 91 11

info@fl ikweertadvies.nl

adres tel

mail

Waarom 
Flikweert Advies:

Onafhankelijk: uit ruim 25 
aanbieders kiezen wij de beste

Persoonlijk: ons advies is altijd 
op maat

Deskundig: ervaring en opleiding 
leiden tot een doordacht advies

Helder: u weet precies waar u uw 
handtekening onder zet

fl ikweertadvies.nl

Profi teer ook van de 
extreem lage hypotheekrente!

Nu 20 jaar 
vast: 1,37%*
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Laatste kans: nog één kavel in Langbroek!

Wil je heerlijk groen en vrijstaand wonen 
aan de rand van het dorp Langbroek? 
Het kan nog, met deze laatste kavel 
van 360m²! Kies zelf hoe je woning er uit 
komt te zien: landelijk, modern, jaren 30 
of iets ertussenin. Je kunt het helemaal 
zelf bepalen en je woning naar wens 
laten bouwen óf zelf bouwen. Langbroek 
is een prachtig dorp dat mooi landelijk 
ligt tussen Doorn en Wijk bij Duurstede. 
Dat is wonen in een gemoedelijke en 
dorpse sfeer terwijl Zeist (10 autominu-
ten) en Utrecht (25 autominuten) binnen 
hand bereik zijn. De kavel grenst aan de 
 achter zijde aan een watergang en ligt op 
het zuidwesten: heerlijk genieten van de 
zon dus! Kijk op hofvanlangbroeck.nl voor 
meer informatie.

Interesse? Bel Molenbeek Makelaars in 
Zeist (030 692 02 04)
Gerrit Achterbergstraat 4 | kavel 360m2               
Verkoopprijs € 252.000,- incl. btw.

VERKOCHT
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Ook in het vierde kwartaal van 2020 is er voor woningzoekers een beperkte keu-
ze. Het aanbod in Woudenberg, Scherpenzeel en de Utrechtse Heuvelrug blijft erg 
klein. In Woudenberg zorgt de nieuwbouw in plan Hoevelaar gelukkig voor enige 
doorstroming op de woningmarkt. In Q4 van vorig jaar was 17% van de verkochte 
woningen nieuwbouw.

Enkele cijfers over Woudenberg in het 
vierde kwartaal:

l Het aantal verkopen bereikte het 
hoogste punt voor een vierde kwartaal 
sinds 2016. Deze stijging is veroorzaakt 
door het aandeel nieuwbouwwoningen 
in de verkopen.

l Verkopers vonden in het afgelopen 
kwartaal gemiddeld in 34 dagen een 
koper voor hun woning, nooit eerder 
was deze periode zo kort. Bij Molen-
beek ligt deze periode overigens nog 
lager.

l Op de woningmarkt van Wouden-
berg is sprake van een gezonde door-
stroming. In 2020 liet maar liefst 67% 
van de kopers een koopwoning achter.

Andere gemeenten
Nooit eerder stonden in Scherpenzeel 
zo weinig woningen te koop. Deze 
 daling is een gevolg van het terug-
gelopen aantal woningeigenaren dat 
hun huis te koop zet. Overigens is er al 
vier jaar op rij sprake van een krappe 
woningmarkt. Verkopers vonden in het 
afgelopen kwartaal gemiddeld in 23 
dagen een koper voor hun woning, 
nooit eerder was deze periode zo kort.

Woningmarkt in kwartaal 4

Nieuwbouw zorgt voor doorstroming

Wat is de 
meerwaarde 

van een 
NVM-makelaar?

Molenbeek is aangesloten bij de 
NVM, de grootste Nederlandse 

 vereniging voor makelaars. Dat lijkt 
een detail, maar is toch een belang-
rijk voordeel voor iedereen die een 

huis gaat verkopen. Waarom?

Deskundig
Een NVM-lid is verplicht om zijn of 

haar kennis ieder jaar up to date te 
houden. U krijgt dus een makelaar in 
huis die de markt kent en advies van 

hoog niveau geeft.

Betrouwbaar
Een NVM-makelaar houdt zich aan de 
NVM Erecode. De regels uit deze code 
garanderen een woningverkoper dat 

de makelaar zijn of haar belangen 
vooropstelt, altijd!

Zeker
Zakendoen met een NVM-makelaar 
geeft een woningverkoper ook extra 
zekerheid. Bij een verschil van inzicht 

kan deze bij de NVM terecht.

Netwerk en Funda
Via de NVM heeft Molenbeek 

 Makelaars toegang tot een groot 
kopersnetwerk. Het portaal Funda.nl 
is bovendien van de NVM en ook dat 
geeft aangesloten makelaars en hun 

klanten een voorsprong.

Woning verkopen? Nodig Molenbeek 
Makelaars uit via 033 286 4411.

Starters zijn gemiddeld vertegenwoor-
digd in het koperspubliek. In 2020 is 35% 
van de kopers een starter, vergelijkbaar 
met het landelijke gemiddelde.

Ook in de gemeente Utrechtse Heu-
velrug, waar Molenbeek actief is in 
Maarsbergen en Maarn, stonden nooit 
eerder zo weinig woningen te koop. In 
de gemeente is al zes kwartalen op rij 
sprake van een krappe woningmarkt.
Utrechtse Heuvelrug blijft een popu-
laire locatie onder woningzoekers uit 
Utrecht, in 2020 is maar liefst 1 op de 4 
kopers afkomstig uit deze stad.

Plannen om uw woning te verkopen? 
Nodig de makelaar van Molenbeek uit 
en we presenteren u marktinformatie 
die van belang is voor uw woning.

Wonen, Werken & Leven Krant

Bea en Hans Peters verkochten John F. Kennedylaan 60 Woudenberg

NIET TWEE KEER VERHUIZEN
Ruim 28 jaar woonden Bea en Hans Peters aan de John F. Kennedylaan 60. “Met veel
plezier”, vertelt Bea. “Voor de buurt en het huis hoefden we niet weg. Maar Hans wilde 
graag een hoekwoning en wat meer ruimte. Toen er een woning in de nieuwe wijk 
 Hoevelaar op Funda kwam, hebben we direct een optie genomen.” De oplevering daar-
van is gepland voor april aanstaande.

Voor de verkoop van hun huidige woning kozen Hans en Bea Molenbeek Makelaars. Bea: 
“We hadden er bij de aankoop van ons nieuwe huis meteen een goed gevoel bij. Om-
dat we niet twee keer wilden verhuizen, hebben we met de verkoop gewacht tot Sam 
een seintje gaf. Het heeft uiteindelijk twee weken te koop gestaan, er waren direct acht 
kijkers.” Over service van Molenbeek is Bea erg tevreden. “Ze zijn eerlijk en qua prijs reëel. 
We zijn echt fijn geholpen, ze hielden ons steeds goed op de hoogte na bezichtigingen. 
Ook de meiden op kantoor helpen je fijn.”

SUCCESVOL VERKOCHT
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Woningaanbod

Lykel Sok verkocht Voorstraat 40a

TELEFOON STOND ROODGLOEIEND
In april hopen Woudenberger Lykel Sok en zijn vriendin Elvira Bakker uit Gouda te trouwen. 
Aanvankelijk was het plan om in Lykel’s appartement in de Voorstraat te gaan wonen, 
maar dat veranderde. “We waren eigenlijk niet serieus naar woningen aan het kijken, 
maar Elvira zag op Funda een huis aan de Burgwal, hier net achter. Ik ben meteen naar 
Molenbeek gegaan, we konden bezichtigen en deden een bod.” Dat bleek het beste bod 
te zijn en daarom trekt het paar na de trouwdag samen in de Burgwal 8.

Molenbeek Makelaars mocht vervolgens het appartement aan de Voorstraat 40a in de 
verkoop nemen. “Het contact voelde meteen goed. Hun strategie is om de vraagprijs 
wat scherper te maken en zo veel kijkers te krijgen. Die aanpak werkte, de telefoon stond 
roodgloeiend. In twee dagen zijn er 12 kijkers geweest met volop biedingen. Het is uitein-
delijk binnen een week, ruim boven de vraagprijs verkocht. Ze doen hun werk echt goed 
en zijn heel doortastend.”

SUCCESVOL VERKOCHT

AANBOD VAN ONZE 
VESTIGING IN

ZEIST

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

77 m² 0 m² 2

WOUDENBERG
Lindenlaan 7

Koopsom € 242.250 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

164 m² 923 m² 4

MAARSBERGEN
Maarsweide bouwnummer 3

Koopprijs € 685.000 v.o.n.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

84 m² 0 m² 2

WOUDENBERG
Lindenlaan 17

Koopsom € 250.750 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

163 m² 571 m² 5

WOUDENBERG
Oevergras | Hoevelaar bouwnummer 105

Koopprijs € 785.000 v.on.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

96 m² 0 m² 2

MAARN
Distelvinklaan 19

Vraagprijs € 325.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

163 m² 449 m² 5

WOUDENBERG
Oevergras | Hoevelaar bouwnummer 108

Koopprijs € 745.000 v.o.n.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

243 m² 749 m² 6

WOUDENBERG
Stationsweg Oost 146

Vraagprijs € 689.500 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

164 m² 787 m² 4

MAARSBERGEN
Maarsweide bouwnummer 17

Kooprijs € 682.500 v.o.n.
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Woningaanbod

Distelvinklaan 19 te Maarn

DE HELE DAG ZONLICHT
Een fijn drie-kamerhoekappartement (96 m2) op de bovenste verdieping 
van het kleinschalige appartementencomplex ‘Droststaete’. Lekker privé 
maar toch op een plekje waar reuring is. De zon draait de hele dag om het 
appartement heen, waardoor er veel licht binnen komt. Fijn dat juist de 
royale slaapkamer op het noorden ligt, lekker koel! Wat ook een pre is: de 
aparte berging op de begane grond voorzien van elektra.  Maarn is een 
prachtig dorp om te wonen, midden tussen  uitgestrekte bossen en zand-
verstuivingen. En goed bereikbaar via de A12 en NS-station Maarn.

Kijk voor de volledige woningbeschrijving op onze  website, voor een 
 bezichtiging belt u 033 286 4411.

VRAAGPRIJS: E 325.000 K.K.

UITGELICHT

Koopprijs € 785.000 v.on.

Vraagprijs € 325.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

39 m² 0 m² 1

ZEIST
Laan van Vollenhove 208

Huurprijs € 491 p.m.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

62 m² 0 m² 2

SOESTERBERG
Plesmanstraat 299

Huurprijs € 900 p.m.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

66 m² 0 m² 2

ZEIST
Dr. s'Jacoblaan 21

Huurprijs € 1.200 p.m.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

128 m² 0 m² 2

ZEIST
Rozenstraat 2 D12+PP

Huurprijs € 1.423 p.m.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

82 m² 0 m² 2

ZEIST
Laan van Vollenhove 344

Vraagprijs € 192.500 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

42 m² 0 m² 1

SOEST
Colenso 136

Vraagprijs € 219.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

61 m² 0 m² 2

ZEIST
Johan van Oldenbarneveltlaan 50 2

Vraagprijs € 225.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

82 m² 0 m² 2

ZEIST
Laan van Vollenhove 438

Vraagprijs € 239.000 k.k.

De woningmarkt in 
Nederland heeft te 

maken met een laag 
aanbod. Bovendien 

verkoopt  Molenbeek 
Makelaars dankzij haar 

strategie veel woningen snel 
en vaak boven de vraagprijs. 

Het is dus mogelijk dat woningen
uit dit woningaanbod al onder bod 

staan of verkocht zijn als u deze
 Woonkrant ontvangt. Kijk voor het 

meest actuele aanbod op 
www.molenbeek.nl
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Woningaanbod

Nieuwbouwwoning in plan Hoevelaar-Oevergras

RUIMTE VOOR WOONPLEZIER 
Wonen in de nieuwe, groene wijk Hoevelaar? Het kan want deze vrijstaan-
de  woning, type Zonnedauw, is beschikbaar. Met een inhoud van ongeveer 
700 m3 heeft u binnen alle ruimte om te wonen en te werken. De woning is 
zeer duurzaam gebouwd met hoogwaardige materialen. De architectuur? 
Herkenbare basisvormen en royale overstekken. Qua materiaal is geko-
zen voor prachtige genuanceerde bakstenen, keramische dakpannen en 
eikenhouten ornamenten.

Kijk voor de volledige woningbeschrijving op onze  website, voor meer 
informatie belt u 033 286 4411.

VRAAGPRIJS: E 785.000 V.O.N.

UITGELICHT

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

87 m² 0 m² 2

ZEIST
Stalhouderij 42

Vraagprijs € 399.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

140 m² 213 m² 5

SOESTERBERG
Apollo 125

Vraagprijs € 400.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

135 m² 193 m² 4

AMERSFOORT
Ternatestraat 20

Vraagprijs € 550.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

144 m² 0 m² 3

ZEIST
Montaubanstraat 159

Vraagprijs € 650.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

150 m² 290 m² 4

ZEIST
Guido Gezellelaan 16

Koopsom € 669.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

158 m² 295 m² 4

BUNNIK
Prins Bernhardstraat 12

Vraagprijs € 675.000 k.k.

Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Aantal slaapkamers

217 m² 390 m² 6

ZEIST
Oude Arnhemseweg 71

Vraagprijs € 689.000 k.k.

AANBOD VAN ONZE 
VESTIGING IN

ZEIST

WETEN WAT UW
WONING WAARD IS?

BEL VOOR EEN GRATIS 
EN VRIJBLIJVENDE 
WAARDEBEPALING

033 286 4411



Wonen, Werken & Leven Krant

Bij de verkoop van een woning moet de verkoper een definitief energie label aan 
potentiële kopers tonen. Dit label geeft een beeld van de energie prestaties van 
de woning. Sinds 1 januari 2021 moet er een deskundige langskomen voordat het 
label wordt afgegeven. Al direct vanaf begin januari leidde dit tot problemen 
omdat er een tekort is aan adviseurs.

Tijdelijk geen verplichting
om een energielabel te tonen

Hans en Lia Derksen verkochten Zwanebloem 2 Woudenberg

EEN 10 VOOR DE MAKELAAR
“Hans zei altijd: als er op de Stationsweg iets vrij komt, dan wil ik daar wel  wonen”, 
vertelt Lia Derksen. Die mogelijkheid deed zich voor met de ontwikkeling van 
nieuwbouwplan Klein Huigenbosch. “We hebben ons aangemeld, maar waren 
niet direct enthousiast. De huizen leken aan de kleine kant, tot we de tekeningen 
nog eens goed bekeken. Het waren toch heel ruime woningen. We hebben snel 
een optie genomen en vervolgens gekocht.” Voor Lia betekent dit een terugkeer 
naar ‘familiegrond’. Haar moeder bracht haar kinderjaren op deze plek door en 
was een vriendinnetje van Cootje van Raai naar wie het hofje is vernoemd.

Voor de verkoop van hun woning aan de Zwanebloem namen Hans en Lia con-
tact op met Molenbeek Makelaars. “Daar was geen twijfel over, we hebben altijd 
gezegd dat Marcel onze makelaar is.” Nu zijn de woningen aan de Zwanebloem 
bepaald niet doorsnee. “Het is een tussenwoning, maar zo groot dat er geen 
 vergelijkingsmateriaal is. Marcel heeft dat ook meteen eerlijk gezegd.”

De verkoop ging echter bijzonder vlot. Lia: “Wij zaten net in Cadzand toen het op 
Funda kwam. Er meldden zich meteen zeven kijkers. De eerste deed direct een 
bod boven de vraagprijs. Later heeft hij zijn bod verhoogd en was het wat ons 
betreft klaar.” Hans en Lia zijn zeer tevreden over het verkoopproces en niet alleen 
vanwege de opbrengst en de snelheid. “Ik heb Molenbeek een 10 gegeven. Echt 
alles liep perfect. Ze zijn duidelijk en direct, heel adequaat en houden net als wij 
niet van poespas en mooie praatjes. Alles liep perfect. Sam heeft ons zeer goed 
begeleid en gaf ons vertrouwen in de verkoop van ons huis. En oh ja, de vriende-
lijkheid van de meiden op kantoor, top.”

SUCCESVOL VERKOCHT

Nieuw: Amaliahof

Op de laatste vrijwel kavels in het Amaliapark verrijzen zes vrijstaande 
 woningen: de Amaliahof. Het betreft levensloopbestendige woningen op 
royale kavels. De ligging, vlakbij het dorpscentrum maar ook direct grenzend 
aan Landgoed Geerestein, is uniek. De woningen worden ontwikkeld door 
Habitoo, voor meer informatie neemt u contact op met Molenbeek Makelaars.

Energie in Woudenberg, 
Duurzaam Woudenberg, de 
gemeente Woudenberg en 
bedrijven uit Woudenberg 
werken samen om u te stimu-
leren en te helpen uw woning 
te verduurzamen. Met de cam-
pagne ‘Energie in Wouden-
berg’ willen we ervoor zorgen 
dat het voor u, inwoners van 

Woudenberg 
steekt energie
in duurzaam
wonen
Energie in Woudenberg, Duurzaam 
Woudenberg, gemeente Wouden-
berg en bedrijven uit Woudenberg 
werken samen om inwoners te 
 stimuleren en te helpen hun woning 
te verduurzamen. Met de cam-
pagne ‘Energie in Woudenberg’ 
zorgen zij ervoor dat iedereen kan 
bijdragen aan een energiezuinige 
gemeente. Een goed startpunt om 
duurzaam actief te worden is
energie-in-woudenberg.nl.

Op deze website staat ook de con-
tactinformatie van de energiecoa-
ches. Sinds 9 juli 2018 beschikt Wou-
denberg over drie gecertificeerde 
coaches: André van Zuijlen, Rob 
Kröber en Fred Bangma volgden 
de training van Milieu Centraal. Ze 
staan klaar om u te ondersteunen 
als u aan de slag wilt met het ener-
giegebruik in uw woning. Overigens 
is het ook mogelijk om als inwoner 
van Woudenberg met flinke korting 
een energiescan te krijgen. Deze 
wordt uitgevoerd door een deskun-
dig energieadviseur.

Dit tekort liet de wachttijden en prijzen
voor een nieuw label voor koop wonin-
gen flink oplopen. De NVM, waarbij ook 
Molenbeek is aangesloten, heeft na 
contact met het ministerie voor elkaar 
gekregen dat dit verplichte tonen van 
een energielabel tijdens het verkoop-
proces tijdelijk is stopgezet. Dat haalt 
voor woningverkopers de druk van de 
ketel. Pas bij transport van de woning 
moet het label overhandigd worden.

Familiereünie of buurtfeestje?  Dit 
springkussen is voor onze klanten 
gratis te leen. Reserveer tijdig via 
woudenberg@molenbeek.nl

Vraagprijs € 400.000 k.k.

Koopsom € 669.000 k.k.
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Recent door Molenbeek 

ZEIST
Crosestein 2058

ZEIST
Laan van Vollenhove 344

SOESTERBERG
Antonie van Leeuwenhoeklaan 

WOUDENBERG
Voorstraat 40 A

ZEIST
Dr. s'Jacoblaan 13

ZEIST
2e Dorpsstraat 32 B2

ODIJK
Boterbloem 38

WOUDENBERG
Van Speijklaan 9

SOESTERBERG
Apollo 18

ZEIST
Noordweg 117

WOUDENBERG
Jacob Catslaan 3

HOUTEN
Snoeksloot 131

WOUDENBERG
John F. Kennedylaan 121

WOUDENBERG
John F. Kennedylaan 60

ZEIST
Brugakker 5813

ZEIST
Bothalaan 56

WOUDENBERG
Willem de Zwijgerlaan 123

WOUDENBERG
Albert Cuyplaan 20

WOUDENBERG
Stationsweg Oost 188 a

WOUDENBERG
Burgwal 8

MAARSBERGEN
Haarweg 7

MAARN
Distelvinklaan 14

ZEIST
Lievendaallaan 43

ZEIST
Dijnselweg 114

ZEIST
Breesteegh 7

ZEIST
Brinkhove 21

WOUDENBERG
Zwanebloem 2

ODIJK
Wilhelmus Peekhof 9



WWW.MOLENBEEK.NL | WOUDENBERG 033 286 4411

VERKOCHT OF VERHUURD 

VERKOCHT

VERKOCHT
onder voorbehoud 
VERHUURD

Recent door Molenbeek VERKOCHT OF VERHUURD 

VERKOCHT

VERKOCHT
onder voorbehoud 
VERHUURD

ZEIST
Van Tetslaan 29

WOUDENBERG
Johan Willem Frisolaan 25

WOUDENBERG
Prangelaar 24

WOUDENBERG
Breitnerlaan 1

ZEIST
Crosestein 3509

WOUDENBERG
Karel Doormanlaan 2

ZEIST
Van der Merschlaan 13

ZEIST
Brugakker 6815

WOUDENBERG
Laagerfseweg 33

ZEIST
Breesteegh 17

BUNNIK
Koningin Emmastraat 7

ZEIST
1e Dorpsstraat 5 c

SCHERPENZEEL
Burg. Colijn- de Raatsingel 12

ZEIST
Waterigeweg 31



WETEN HOEVEEL 
UW WONING WAARD IS?

BEL VOOR EEN 
VRIJBLIJVENDE 

WAARDEBEPALING 
033 286 4411 

Transformatie:
Van school naar wooncomplex

TE KOOP IN ZEIST: 7 APPARTEMENTEN

Nu in de verkoop: zeven appartementen die worden gerealiseerd in de voormalige 
L. Adriaanseschool aan het Jacob van Lennepplein 10 in Zeist. Dit gemeentelijke
monument uit 1929 wordt met behoud van architectuur getransformeerd tot woon-
complex. De zeven appartementen, waaronder vier met een privé tuin en drie met 
gemeenschappelijke tuin, zijn te koop voor prijzen van € 325.000 tot € 650.000 v.o.n.

Meer informatie: Molenbeek Makelaars in Zeist, 033 692 02 04 of www.molenbeek.nl.

Stationsweg-Oost 146, Woudenberg

MÉT HEEL VEEL WERKRUIMTE
Karakteristieke vrijstaande woning met garage, bijkeuken, 6 slaapkamers 
en een woonoppervlak van bijna 250 m2! Aan de achterzijde is een grote 
uitbouw die bijzonder geschikt is voor een kantoor of praktijk aan huis. De 
tuin (op het zuiden) biedt een vrij uitzicht over de weilanden. De woning is 
zowel binnen als buiten op een aantrekkelijke en sfeervolle wijze afgewerkt 
met veel bijzondere elementen. 

Kijk voor de volledige woningbeschrijving op onze  website, voor een be-
zichtiging belt u 033 286 4411.

VRAAGPRIJS: E 689.500 K.K.

UITGELICHT

BIJNA UITVERKOCHT



Uit de goede inzendingen trekken wij de winnaar. Deze krijgt een dinerbon 
t.w.v. € 75,- van Brasserie Schimmel 1885 in Woudenberg. 

De oplossing hierboven is van:

Naam:

Straat:

Woonplaats:

Telefoon:

Woningaanbod

Fam. Timmermans verkocht Ter Maatenlaan 29, Woudenberg

VERKOOP IN TWEE FASEN
Na er 25 jaar met veel plezier gewoond te hebben, verkochten de heer en mevrouw 
Timmersmans hun woning aan de Ter Maatenlaan. “Onze dochter kocht een boer-
derij in Loosdrecht en daar stond een huisje bij. Zij wilde graag dat wij daar kwamen 
wonen. Dat geeft een mooie wisselwerking. Wij kunnen wat terugdoen door bijvoor-
beeld op hun kinderen te passen, zij zijn er voor ons als we ouder worden.”

De verkoop van hun woning ging in twee fasen. Mevrouw Timmersmans: “Een 
 bekende raadde ons een makelaar aan. Na drie maanden was de woning niet 
 verkocht en zijn we ermee gestopt. We hebben toen Molenbeek gevraagd. Die 
 stelden een eerlijke prijs vast op basis van verkochte woningen in de buurt. Ze 
vertelden geen sprookjes. Hun  fotograaf was geen drie kwartier maar bijna 
drie uur bezig.”

De woning aan de Ter Maatenlaan werd vlot en boven de vraagprijs verkocht. “Wij 
zijn supertevreden over Molenbeek, ze hielden ons steeds goed op de hoogte. Niets 
dan lof en dat horen we ook van de kopers van ons huis.”

SUCCESVOL VERKOCHT

WWW.MOLENBEEK.NL | WOUDENBERG 033 286 4411

Puzzel mee, win een diner voor 2!
11 woorden, 11 letters, 1 oplossing

Hierboven ziet u 11 woorden omschreven. Vul ze in en maak met de 11 letters 
uit de lichtoranje vakjes een woord dat ook uit 11 letters bestaat. 

De letters staan niet opvolgorde, dus u moet zelf de oplossing bij 
elkaar puzzelen.

U mag de ingevulde oplossing aan de achterzijde van ons pand in de 
brievenbus doen. U kunt uw oplossing ook scannen of fotograferen met uw 
telefoon en het plaatje mailen naar: woudenberg@molenbeek.nl

Horizontaal
2.  Sinds 1885 gevestigd bij station Woudenberg-Scherpenzeel
5.  Woudenbergse burgermoeder
8.  Nieuwbouwwijk in Woudenberg
10. Villawijk in Maarsbergen
11.  Voornaam interim burgemeester Scherpenzeel

Verticaal
1.  Straat in Woudenberg
3.  Gemeente grenzend aan Brussel
4.  Fietsmerk in Huize Geerestein
6.  Doorgaande weg in Maarn
7.  Buurtschap in Scherpenzeel
9.  Egyptisch hoogtepunt

1

2 3

5

76

11

9

10

4

8

Gefeliciteerd!
Mevrouw Stoof loste de puzzel uit de kersteditie goed op en 
is uit de vele inzendingen getrokken! Zij ontving een cheque 
voor een diner in Brasserie 1885.

11 voor 11 puzzel
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Bedrijfshuisvesting

SCHERPENZEEL
Stationsweg 387

TE KOOP: KANTOORVILLA

Uw kantoor op een prachtige zichtlocatie? Dat kan 
in deze monumentale kantoorvilla van 605 m2. Uniek 
in uitstraling, afwerking en vormgeving. Goed 
bereikbaar, een ruime tuin en veel parkeerruimte! 

Vraagprijs:   op aanvraag

Informatie: Molenbeek Woudenberg, 033 286 44 11

MAARSBERGEN
Ambachtsweg 5S en 5T

TE KOOP/TE HUUR: BEDRIJFSUNITS

Binnen dit recent opgeleverde project hebben wij
twee representatieve bedrijfsunits beschikbaar. 
Beide (vanaf circa 188,4 m2) beschikken over een 
overheaddeur en twee eigen parkeerplaatsen. 

Vraagprijs:   € 149.500,- k.k. 
Huuprijs:   € 995,- per maand
Informatie: Molenbeek Woudenberg, 033 286 44 11

WOUDENBERG
Voorstraat 23

TE HUUR: WINKELRUIMTE

In het gezellige centrum van Woudenberg: represen-
tatieve winkelruimte met van ca. 92 m2. De front-
breedte is ca. 5 meter. De winkel is onderverdeeld in 
een verkoopruimte (58 m2) en een toiletruimte, hal en 
keuken/magazijn. Veel parkeergelegenheid.

Huurprijs:  € 700,- per maand

Informatie: Molenbeek Woudenberg, 033 286 44 11

MAARSBERGEN
Haarbos 2

Splinternieuwe bedrijfsunits op een toplocatie! De 
perfecte kans voor elke ondernemer die op zoek is 
naar nieuwe bedrijfshuisvesting. Deze units zijn per 
direct beschikbaar en hebben een oppervlakte 
vanaf 85 m2 (begane grond en verdieping). 

Koopsom:  Vanaf € 115.000,- v.o.n.

Informatie: Molenbeek Woudenberg, 033 286 44 11

WOUDENBERG
Zegheweg 

TE HUUR: BEDRIJFSRUIMTE

Bedrijfsruimte van ca. 357 m2 aan met 21 m2 kantoor .
Voorzien van een toiletruimte, kantoor/kantine, 
heftafel en eenvoudige goederenlift. Voor het pand 
is parkeerruimte. De bedrijfsruimte is toegankelijk via 
een overhead deur en beschikt over 3 verdiepingen.

Huurprijs: € 1.500,- per maand

Informatie: Molenbeek Woudenberg, 033 286 44 11

WOUDENBERG
Dorpsstraat 19

TE HUUR: WINKEL

In het centrum van Woudenberg gelegen casco 
winkelruimte van circa 158 m2.

Huurprijs:  € 1.645,- per maand

Informatie: Molenbeek Woudenberg, 033 286 44 11

WOUDENBERG
De Nieuwe Poort 8-10

TE HUUR:WINKELRUIMTE

Gunstig, midden in het centrum van Woudenberg 
gesitueerde winkelruimte in het complex “De Nieu-
we Poort” 

Huurprijs:  Op aanvraag  

Informatie: Molenbeek Woudenberg, 033 286 44 11

LEUSDEN
Hamersveldseweg Grasdrogerijweg

TE KOOP: BOUWKAVEL

Aan de rand van Leusden, op de hoek Hamersveld-
seweg/Grasdrogerijweg: bouwkavel van ca. 4.995 
m2. De gemeente Leusden is voornemens om de 
bestemming aan te passen met als uitgangspunt 
maximaal 1/3 deel wonen en 2/3 bedrijvigheid. 

Prijs:  Nader overeen te komen

Informatie: Molenbeek Woudenberg, 033 286 44 11

NIEUWE BEDRIJFSUNITS

VERHUURD

VERHUURD

VERHUURD o.v.

Nog 1 te koop!

MAARSBERGEN
Haarweg

Hoogwaardige, moderne bedrijfsruimtes gelegen 
op een goed bereikbare locatie op het nieuw te 
ontwikkelen bedrijventerrein Haarbos te Maarsber-
gen. 

Keuze uit koop en huur

Informatie: Molenbeek Woudenberg, 033 286 44 11

TE HUUR / TE KOOP: BEDRIJFSRUIMTE
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BedrijfshuisvestingVESTIGING UTRECHT

UTRECHT
Nieuwegracht 6

ZEIST
Oranje Nassaulaan 35 

DE BILT
Weltevreden 4a

ZEIST
Sparrenheuvel 36

ZEIST
Pijlstaartlaan 3

UTRECHT
Sterrebaan 10

TE HUUR: KANTOORRUIMTE

TE KOOP: THOMASKERK

TE HUUR: KANTOORRUIMTE

TE HUUR: KANTOORRUIMTE

TE HUUR: BEDRIJFSRUIMTE

TE HUUR: BEDRIJFSRUIMTE

Volledig nieuwe, duurzame en high-end kantoor-
ruimte in monumentale schil uit 1640. In het centrum 
van Utrecht en toch rustig. Deelverhuur is mogelijk, 
vanaf circa 145m2 (verhuur per verdieping).

Huurprijs:  € 190,00-205,00 per m2 per  
  jaar, excl. BTW
Informatie:  nieuwegracht6.nl 

Namens de Protestantse Gemeente Zeist heeft 
Molenbeek Makelaars de verkoop bij inschrijving 
succesvol begeleid van de Thomaskerk gelegen aan 
de Oranje Nassaulaan 35 te Zeist.

Deze functionele kantoor-/bedrijfsruimte is gele-
gen in een bosrijke omgeving op een kleinschalig 
 bedrijventerrein, nabij de A27. Voor de verhuur is 
 circa 365 m2 VVO kantoor-/bedrijfsruimte beschik-
baar (1e verdieping). Deelverhuur is bespreekbaar.

Parkeerplaatsen:  eigen (afsluitbaar) terrein
Huurprijs:  € 2.300,- per maand, excl. BTW
Informatie:  weltevreden4a.nl 

Wij hebben circa 848 m2 kantoorruimte en 18 
 bijbehorende parkeerplaatsen aan Sparrenheuvel te 
Zeist (onder)verhuurd aan SmartMed Holding B.V.

Bedrijfsruimte met magazijn van totaal circa 1.715 
m2. Door de grote raampartijen en zichtlocatie leent 
het object zich uitstekend voor een showroom met 
magazijn en/of werkplaats.

Parkeerplaatsen:  voldoende op eigen terrein
Huurprijs:  € 10.000,- per maand, excl. BTW
Informatie:  pijlstaartlaan3.nl

Wij hebben de bedrijfsruimte van 1.792 m2 VVO 
met bijbehorende kantoorruimte van 671 m2 VVO 
aan de Sterrebaan 10 verhuurd aan Te Leuk event-
design. Dit object is gelegen op het bedrijventerrein 
‘Lage Weide’ in Utrecht aan de afslag/oprit van de 
Zuilense Ring. Het bedrijventerrein is gelegen tussen 
de rijksweg A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal aan de 
westzijde van Utrecht. 

VERHUURDVERKOCHT

UTRECHT 
St. Jacobsstraat  247  

UTRECHT
Meijewetering 21 

NIEUWEGEIN
Ringwade 6

TE HUUR: WINKELRUIMTE TE HUUR: BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR: KANTOORRUIMTE

Het betreft een op de begane grond gelegen win-
kel-/kantoorruimte (voor dienstverlening), van circa 
134 m2 groot.

Huurprijs:  € 2.575,- per maand, excl. BTW
Informatie:  Molenbeek Utrecht, 030 256 88 11

Circa 100m2 multifunctionele ruimte op de begane 
grond, met pantry en sanitair. Door de brede pui die 
opgetrokken is uit glas heeft de ruimte een lichte 
uitstraling. 

Parkeerplaatsen:  3 parkeerplaatsen eigen terrein,
  extra plaatsen te huur
Huurprijs:  € 2.000,- per maand, excl. BTW
Informatie:  meijewetering21.nl

De beschikbare kantoorruimte betreft een in 2020 
verbouwde kantoorruimte, gelegen op een zicht-
locatie aan de rijksweg A12. De kantoorruimte ligt op 
de eerste verdieping en is circa 575 m2.

Parkeerplaatsen:  10 op eigen terrein
Huurprijs:  € 6.750,00,- per maand, excl. BTW
Informatie:  ringwade6.nl

VERHUURD
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De tijd tussen Te Koop en Verkocht is voor woningverkopers 

 spannend, ook nu de markt sterk in beweging is. Juist in de huidige 

situatie is het belangrijk om een onderbouwd verkoopplan in te 

zetten. Dit begint met het bepalen van een strategische vraagprijs.

Molenbeek Makelaars kiest voor realistische vraagprijzen op basis 

van  actuele marktcijfers (‘big data’). Dit trekt kopers aan en zorgt 

meestal direct voor serieuze bezichtigingen. Met als effect dat 

veel woningen voor of boven de vraagprijs  worden  verkocht. Het 

afgelopen halfjaar gold dit voor meer dan driekwart van onze 

transacties.

Er is nóg een belangrijk voordeel van een realistische vraagprijs: 

een  snellere verkoop. Molenbeek heeft (in vaktermen) een hoge 

 omloop snelheid. Woningen wisselen vlot van eigenaar, wat onze 

opdrachtgevers veel rust geeft. Ze weten snel waar ze aan toe zijn 

en hoeven niet steeds hun woning bezichtigingsklaar te maken.

Plannen om uw woning te verkopen? Maak een afspraak voor een 

gratis en vrijblijvende waardebepaling: 033 286 4411.

 

In de tussentijd worden veel woningen
‘boven de vraagprijs’ verkocht 


