FABELACHTIG WONEN
IN HAARZUILENS
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Fabelachtig
wonen in
Haarzuilens
Op drie prachtige locaties nabij het
dorp Haarzuilens, vlak bij de stad
Utrecht, maar toch midden in de natuur,
kunt u straks wonen in één van de
16 exclusieve woningen. De nieuwe
woonlocaties bevinden zich midden
in de natuur, met fraaie uitzichten
over landerijen, natuurgebieden, de
Haarrijnseplas en in de nabijheid van
Parkbos en Kasteel De Haar.
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”Het genot van leven bij de
stad Utrecht en het genieten
van de natuur en de rust, dat
is De Haar Buyten”

De locatie

Haarzuilens
De oorspronkelijke naam van
Haarzuilens is De Haar. Haarzuilens is
in 1818 ontstaan door de samenvoeging
van verschillende gebieden met eigen
besturen (zogenaamde ‘gerechten’)
rondom het kasteel.
Op de plek van het oorspronkelijke
dorp zijn nu kasteeltuinen. Het huidige
Haarzuilens is gebouwd na 1898 en is
voor een belangrijk deel ontworpen door
architect Pierre Cuypers, bekend van
het ontwerp van het Rijksmuseum en
het Centraal Station in Amsterdam en
uiteraard van kasteel De Haar.

“Heerlijk wonen in het
groene, oer-Hollandse
landschap van Haarzuilens”

Haarzuilens is ontworpen als brinkdorp
en als zodanig nog steeds herkenbaar.
Sinds 1970 is het dorp vrijwel niet
meer uitgebreid waardoor het zeer
karakteristiek te noemen is. Het is dan
ook uniek dat met De Haar Buyten
nu nieuwe woningen aan het dorp
toegevoegd mogen worden.
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3

4

Hotspots
2. Boomgaard De Boswachter
In en rondom Haarzuilens is veel te doen.
Boomgaard De Boswachter, gelegen tegenover Ockhuizerweg 41, is een rustige plek om
lekker te picknicken of een boekje te lezen
aan één van de grote picknicktafels. In het
voorjaar groeien er kersen, in de zomer pruimen en in het najaar appels en peren. In de
boomgaard is een leuke speurroute uitgezet:
kinderen leren op speelse wijze over de groei
van bloesem tot kers.

1. Kasteel De Haar
De rijke geschiedenis van kasteel De Haar, de
‘eyecatcher’ van Haarzuilens, gaat terug tot
de 12e eeuw. In de periode van 1892 tot 1912
is het kasteel herbouwd door architect Pierre
Cuypers. Kasteel De Haar is momenteel eigendom van Stichting Kasteel De Haar en het
landgoed van Natuurmonumenten. Er worden
vaak evenementen georganiseerd die publiekelijk toegankelijk zijn, zoals het bekende jaarlijkse Italië Evenement (www.kasteeldehaar.
nl). Tevens is het een gewilde trouwlocatie.
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1 Kasteel de Haar
2 Boomgaard De Boswachter
3 Dierenweide Haarzuilens
4 Haarzuilens
5 Hoeve Wielrevelt
6 Geertjes Hoeve
7 Haarrijnseplas
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A Ockhuizerweg 35
B Ockhuizerweg 39
C Achter Rijndijk 2-4
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6. Geertjes Hoeve
Geertjes Hoeve is een boerderij die het
boerenleven beleefbaar maakt voor jong en
oud. Op de boerderij zijn geiten en varkens,
een kaasmakerij, een boerderijwinkel en een
lunchrestaurant. De producten worden op de
boerderij gemaakt.

3. Dierenweide Haarzuilens
De dierenweide van Haarzuilens is gelegen
midden in het dorp, tegenover de boerderij
aan de Ockhuizerweg 35. Op deze
dierenweide worden diverse dieren en
vogels gehouden. Zoals oud Nederlandse
geitenrassen, diverse eendensoorten
en pauwen. Het ooievaarsnest in de
dierenweide is al jaren een vaste stek voor
een ooievaarspaar, die daar hun jongen groot
brengen. Een gezellige plek om langs te
wandelen.

7. De Haarrijnseplas
De Haarrijnseplas is een plassengebied dat
op 5 minuten fietsen van de Ockhuizerweg
gelegen is. Er is een strand met een
restaurant waar je heerlijk kunt recreëren en
de plassen zorgen ook voor het waterbeheer.

5. Hoeve Wielrevelt
Hoeve Wielrevelt is een hoeve met erf
waar je kunt ontspannen, vergaderen,
lunchen, wandelen en kan deelnemen aan
workshops en activiteiten. Er wordt gewerkt
met ambachtelijke streek- en biologische
producten waaronder die van Geertjes Hoeve.

“Struin door de weilanden en
kom tot rust in Haarzuilens!”
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Ontdek de omgeving
Trek stevige schoenen aan en ontdek het
schitterende Haarzuilens, uw toekomstige
woonomgeving. Diverse wandelingen leiden u
over historische paden, langs oude oeverwallen
van de Oude Rijn, langs landerijen, de Haarrijnse
Plas en natuurlijk niet te vergeten de tuinen van
Kasteel De Haar. Ook zijn er diverse fietspaden
aangelegd in de omgeving, die kunnen dienen
als heerlijke uitvalswegen voor een fijne fietstocht
op een warme zomeravond. De verschillende
gelegenheden in en rondom Haarzuilens, zoals
restaurants en cafés met terrassen, maken uw
wandeling of fietstocht compleet.
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Het plan

Een kennismaking met het betere buitenleven
op een van de drie prachtige locaties
De 16 nieuwe exclusieve woningen worden verspreid over 3 verschillende locaties
gerealiseerd. Waarbij op iedere locatie de woningen met zorg zijn ontworpen voor
een fantastische woonbeleving met respect voor de natuur en de omgeving.
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10 woningen

3 vrijstaande woningen

3 vrijstaande woningen

Ockhuizerweg 35

Ockhuizerweg 39

Achter Rijndijk 2-4
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Voor mij als architect is dit een heel bijzondere opdracht. Het is uniek dat er in het dorp
Haarzuilens nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Ook de verbouwing van de
naoorlogse boerderij is een bijzondere en uitdagende opgave!
Ik heb gekozen voor een architectuur
die in schaal en sfeer past bij het dorp,
maar ook eigentijds is. Vanuit een zekere
soberheid die past bij het boerenerf. Gevels
van hout, daken van gefelst metaal, grote
glasvlakken. Abstract, maar ook herkenbaar
en aansprekend. De indeling van de woningen
is steeds praktisch en ruim.
Voor de beide locaties aan de Ockhuizerweg
is het thema: wonen aan het erf.
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Het ontwerp

De boerderij vormt samen met de nieuwe
schuurwoningen een modern erf. Dit is een
in principe lege ruimte waar buren elkaar
spreken en kinderen kunnen spelen. De
schuurwoningen hebben door hun ligging aan
of achter het erf een eigen karakter en sfeer.
De schuurwoningen op deze locatie hebben
allemaal een schitterend vrij uitzicht over de
velden. Dat maakt deze locatie echt uniek!
De boerderij wordt verbouwd met veel respect
voor het bestaande. Het voorhuis wordt in
oude glorie hersteld, ook de luiken met de
kenmerkende rood-witte vlakken komen terug.
Binnen ontstaat een heel moderne en ruime
woning. De kenmerkende oranje kap die al
van verre zichtbaar is wordt op een passende
manier voorzien van daglichtopeningen. De
loggia’s die zijn uitgesneden in de kap vormen
het lichte middelpunt van twee schitterende
woningen in de voormalige schuur.
De schuurwoningen op de locatie
Ockhuizerweg 39 staan gedrieën in een
kamer van bomen die is overgebleven nadat 11

de agrarische bebouwing is verwijderd. Dit
geeft een meer besloten sfeer aan deze
locatie. De schuurwoningen hebben een
frame van balken in de gevels die zich richten
naar Haarzuilens, het geeft ze een gezicht.
Voor de locatie aan de Rijndijk is het thema:
wonen op een open plek aan de rand van het
Parkbos.
Deze locatie is geheel omgeven door
de bomen van het nieuwe Parkbos. De
sfeer is daarmee heel intiem. De nabijheid
van Kasteel de Haar geeft deze plek iets
sprookjesachtigs. Dit is de reden waarom
ik voor riet heb gekozen als dakbedekking.
Ook hier hebben de woningen een frame van
balken in de voorgevels. De woningen richten
zich daarmee naar elkaar en ze markeren zo
symbolisch de open plek in het bos.
Lars Zwart, architect
ONB architecten en adviseurs, Utrecht

10 woningen

Ockhuizerweg 35
De locatie Ockhuizerweg 35 bevindt zich aan de rand van het dorp Haarzuilens.
Vanaf deze locatie is er een weids uitzicht over de natuurgebieden, landerijen en
de Haarrijnseplas. De bestaande boerderij zal volledig worden getransformeerd
naar 3 moderne, zeer ruime woningen (type B). Eén woning in het voorhuis en twee
fantastische woningen op de voormalige ‘hooizolder’.
Daarnaast worden, op ruime kavels, 7 moderne nieuwe woningen gerealiseerd. De
ruime twee-onder-een-kap woningen (type A) zijn als zogenaamde ‘veldschuren’
achter de boerderij geprojecteerd. Naast de boerderij wordt een drie-onder-een-kap
woning gerealiseerd (type C), drie fraaie, ruime woningen met diepe tuinen.

3 vrijstaande woningen

Ockhuizerweg 39
De locatie aan de Ockhuizerweg 39 is omgeven door natuur en landerijen en is
gelegen op korte afstand van het dorp Haarzuilens. Deze locatie, een voormalig
agrarisch perceel, wordt gekenmerkt door de houtopstand langs de randen, welke
grotendeels in stand zal worden gehouden. Op deze locatie worden 3 ruime,
vrijstaande woningen ontwikkeld (type D en E) met een woonoppervlakte variërend
van circa 212 tot bijna 295 m2 op zeer ruime percelen.

3 vrijstaande woningen

Achter Rijndijk 2-4
De 3 vrijstaande woningen (type F) op de locatie aan de Rijndijk worden
gerealiseerd op een unieke plek, gelegen nabij het Kasteel De Haar en naast
het door Natuurmonumenten nieuw aangelegde Parkbos De Haar. Deze met riet
gedekte woningen, met een woonoppervlakte van circa 204 m2 komen op zeer
ruime percelen.

12

13

OCKHUIZERWEG 35

10 woningen
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Ockhuizerweg 35

4 woningen

Type A,
Veldschuur
Deze 4 fraaie, moderne twee-onder-eenkap woningen, op ruime percelen worden
gerealiseerd aan de noordzijde van het
erf. Deze woningen hebben een vrij en
weids uitzicht over het natuurgebied ‘t
Natte Laand van Natuurmonumenten. Bij
het binnenkomen van de woning wordt
direct de ruimte van deze woning ervaren
door de fraaie vide in de hal. Vanuit de
woonkamer kunt u genieten van het
uitzicht door de grote glazen schuifpuien.

Exterieurimpressie type A
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17

BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type A
Bouwnummer
4
5 (gespiegeld)
6
7 (gespiegeld)

Kenmerken
Perceeloppervlakte
ca. 933 m2
ca. 773 m2
ca. 895 m2
ca. 1315 m2

Woonoppervlakte
ca. 162 m2
ca. 162 m2
ca. 162 m2
ca. 162 m2

18

Slaapkamers
3
3
3
3

•
•
•
•
•

Warmtepomp
Zonnepanelen
Vloerverwarming
Volledig ingerichte badkamer
Twee parkeerplaatsen op mandelig erf
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Interieurimpressie type A

”Fantastisch ruim wonen met een geweldig
uitzicht over het landschap van Haarzuilens.”
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Exterieurimpressie type B

3 woningen

Type B, Bestaande boerderij
De boerderij is in zijn huidige vorm omstreeks 1955 gebouwd. Van het voormalige agrarische
bedrijf is alleen de boerderij behouden gebleven. Deze boerderij wordt binnenin volledig
getransformeerd tot 3 moderne woningen, terwijl de uitstraling van de boerderij behouden
blijft. In het voorhuis wordt een woning, type B1, gerealiseerd, waarbij een deel van
de voormalige schuur wordt betrokken, waardoor deze woning met maar liefst 5 ruime
slaapkamers zeer royaal te noemen is.

In de voormalige hooischuur worden 2 prachtige en
karakteristieke woningen gerealiseerd, type B2 en
B3, waarbij de oorspronkelijk houten kapconstructie
zichtbaar blijft in de woning. Door een uitsparing in de
kap ontstaat een ruim terras met een uitzicht over het
natuurlandschap van Haarzuilens. Deze 2 woningen
hebben op de begane grond, de voormalige koeienstal,
een zeer grote ruimte, die veel mogelijkheden biedt
voor het uitoefenen van een hobby.
Ockhuizerweg 35
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type B1
Bouwnummer
1

Kenmerken
Perceeloppervlakte
ca. 665 m2

Woonoppervlakte
ca. 258 m2
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Slaapkamers
5

•
•
•
•

CV-ketel met radiatoren
Geïsoleerde woning
Volledig ingerichte badkamer
Twee parkeerplaatsen op mandelig erf
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TWEEDE VERDIEPING

Type B1
‘De ruimte en de mogelijkheden in
deze woningen zijn uniek!’
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Interieurimpressie type B voorhuis

‘Het voorhuis, wat een fantastische plek om te
wonen, een woning met enorm veel mogelijkheden!’
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type B2
Bouwnummer
2

Kenmerken
Perceeloppervlakte Woonoppervlakte
ca. 172 m2
ca. 226 m2
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Terrasoppervlakte
ca. 17 m2

Slaapkamers
4

•
•
•
•
•
•

Wonen op de eerste verdieping
CV-ketel met radiatoren
Geïsoleerde woning
Volledig ingerichte badkamer
Twee parkeerplaatsen op mandelig erf
Royale hobbyruimte op de begane grond
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TWEEDE VERDIEPING

Type B2
‘Een zeer karakteristieke woning in de
boerderij. Waar vindt u zoiets?’
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Interieurimpressie type B3

”Een plek om tot rust te komen en
te genieten van het platteland.”
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type B3
Bouwnummer
3

Kenmerken
Perceeloppervlakte Woonoppervlakte
ca. 342 m2
ca. 227 m2
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Terrasoppervlakte
ca. 17 m2

Slaapkamers
4

•
•
•
•
•
•

Wonen op de eerste verdieping
CV-ketel met radiatoren
Geïsoleerde woning
Volledig ingerichte badkamer
Twee parkeerplaatsen op mandelig erf
Royale hobbyruimte op de begane grond
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TWEEDE VERDIEPING

Type B3
”Het prachtige dakterras op de eerste
verdieping geeft een geweldig uitzicht.”
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Exterieurimpressie type C

3 woningen

Type C, Schuurwoningen
In deze drie-onder-een-kap-woning, worden 3 zeer ruime en verrassend mooie woningen
gerealiseerd. Deze woningen hebben de voordeur aan het erf en door de veranda aan de
voorzijde behoudt deze woning haar intimiteit. Deze woningen hebben aan de achterzijde
een diepe tuin met prachtig uitzicht over de landerijen en de Haarrijnseplas. Door de extra
breedte is deze woning zeer ruim te noemen met 4 slaapkamers. Vanuit de woonkamer kunt
u genieten van het uitzicht. De woonkamer beschikt over een fraaie glazen schuifpui.
Ockhuizerweg 35
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type C1
Bouwnummer
8
10 (gespiegeld)

Kenmerken
Perceeloppervlakte
ca. 655 m2
ca. 833 m2

Woonoppervlakte
ca. 189 m2
ca. 189 m2
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Slaapkamers
4
4

•
•
•
•
•

Warmtepomp
Zonnepanelen
Vloerverwarming
Volledig ingerichte badkamer
Twee parkeerplaatsen op mandelig erf
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type C2
Bouwnummer
9

Kenmerken
Perceeloppervlakte
ca. 562 m2

Woonoppervlakte
ca. 188 m2
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Slaapkamers
4

•
•
•
•
•

Warmtepomp
Zonnepanelen
Vloerverwarming
Volledig ingerichte badkamer
Twee parkeerplaatsen op mandelig erf
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Interieurimpressie type C1

”Een verrassend mooie en ruime woning met
prachtig weids uitzicht over de Haarrijnseplas’”
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D2
E
D1

3 vrijstaande woningen
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OCKHUIZERWEG 39
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Exterieurimpressie type D

2 woningen
12

Type D, Vrijstaande woningen

11

D2

E

13
D1

Op zeer ruime kavels worden twee vrijstaande, riante woningen gerealiseerd. De markante
overstek met houten balkenconstructie op de kopgevel geeft deze woning een robuuste
uitstraling. De ontvangst bij het binnenkomen van de woning is direct ruim mede door de
fraaie vide in de hal. Vanuit de woonkamer kunt u genieten van het uitzicht door de grote
glazen schuifpuien in de woonkamer en de keuken.

Ockhuizerweg 39
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type D1
Bouwnummer
13

Kenmerken
Perceeloppervlakte
ca. 2611 m2

Woonoppervlakte
ca. 212 m2
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Slaapkamers
4

•
•
•
•
•

Warmtepomp
Zonnepanelen
Vloerverwarming
Volledig ingerichte badkamer
Twee parkeerplaatsen op mandelig erf
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type D2
Bouwnummer
12

Kenmerken
Perceeloppervlakte
ca. 1288 m2

Woonoppervlakte
ca. 212 m2
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Slaapkamers
4

•
•
•
•
•

Warmtepomp
Zonnepanelen
Vloerverwarming
Volledig ingerichte badkamer
Twee parkeerplaatsen op mandelig erf
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Interieurimpressie type D1

”Veel ruimte en licht, met deze fantastische
woning haalt u de natuur in huis.”
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12
D2

11
E

13
D1

Ockhuizerweg 39

1 woning

Type E,
Vrijstaande woning
Deze prachtige woning kan ook wel het
vlaggenschip worden genoemd, met een
woonoppervlakte (GO) van wel 296 m2,
met 6 slaapkamers, twee badkamers,
een waanzinnig ruime woonkamer met
rondom grote glazen schuifpuien.

Exterieurimpressie type E
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type E
Bouwnummer
11

Kenmerken
Perceeloppervlakte
ca. 1299 m2

Woonoppervlakte
ca. 296 m2
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Slaapkamers
6

•
•
•
•
•
•

Warmtepomp
Zonnepanelen
Vloerverwarming
Volledig ingerichte badkamer
Inpandige garage
Twee parkeerplaatsen op mandelig erf
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Interieurimpressie type E

”Met deze schitterende woning heeft u een ongekend
royale woning, op een prachtige locatie.”
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ACHTER RIJNDIJK 2-4

3 vrijstaande woningen

F
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F

F
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16
F

15
F

14
F

Achter Rijndijk 2-4

3 woningen

Type F,
Vrijstaande woningen
Deze drie fantastische, vrijstaande
woningen worden op ruime kavels
gerealiseerd. Door de rieten kap en
de stoere houten balkconstructie voor
de gevel hebben deze woningen een
warme uitstraling. De locatie is geweldig,
tegenover het Kasteel De Haar en aan het
nieuw aangelegde Parkbos De Haar.
De woningen zijn ruim van opzet, met
een ruime entree en een vide, een
grote woonkamer en keuken met glazen
schuifpuien en vier slaapkamers op
de verdieping. De woningen op deze
locatie zijn optioneel uit te breiden met
bijvoorbeeld een garage.

Exterieurimpressie type F
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BEGANE GROND

EERSTE VERDIEPING

Type F
Bouwnummer
14
15
16

Kenmerken
Perceeloppervlakte
ca. 1700 m2
ca. 1532 m2
ca. 1607 m2

Woonoppervlakte
ca. 205 m2
ca. 205 m2
ca. 205 m2
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Slaapkamers
4
4
4

•
•
•
•
•
•

Warmtepomp
Zonnepanelen
Vloerverwarming
Rieten kap
Volledig ingerichte badkamer
Twee parkeerplaatsen op eigen terrein
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Interieurimpressie type F

“Modern, landelijk wonen op een ‘open plek’ in
het bos, tegenover Kasteel De Haar”
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Erfpacht
In 2000 heeft Natuurmonumenten het landgoed Haarzuilens verworven (389
hectare). Natuurmonumenten beheert sindsdien het grootste deel van het
buitengebied in Haarzuilens. De grond waarop de 16 woningen in De Haar Buyten
gerealiseerd worden, is eveneens eigendom van Natuurmonumenten. Ook hier
heeft Natuurmonumenten de grond uitgegeven in erfpacht. Aan die erfpacht is
een opstalrecht gekoppeld. Dat wil zeggen dat de erfpachter het recht heeft om
op de betreffende grond een opstal, bijvoorbeeld een woning, te realiseren en in
eigendom te hebben.
Momenteel is MBB Ontwikkeling de
erfpachter.
Zodra een koper een overeenkomst voor
een nieuwe woning in De Haar Buyten
getekend heeft en de notariële akte
gepasseerd is, gaat het recht van erfpacht
over op de koper van de betreffende
woning.Vanaf dat moment betaalt de
eigenaar van de woning (in aanbouw)
maandelijks canon, een soort huur, aan
Natuurmonumenten. De canon is, net
als hypotheekrente, aftrekbaar van de
inkomstenbelasting.

Naast de canon voor de grond bestaan
de maandelijkse lasten nog uit de
hypotheekrente voor de woning (in
aanbouw) indien financiering benodigd is.
De canon wordt jaarlijks geïndexeerd door
Natuurmonumenten. Bij de start van de
verkoop zal naast de ‘vrij op naam’ prijs
van de woningen tevens de erfpacht canon
per kavel bekend worden gemaakt.

“In 2000 heeft Natuurmonumenten het
landgoed Haarzuilens verworven (389 hectare).
Natuurmonumenten beheert sindsdien het grootste
deel van het buitengebied in Haarzuilens. ”
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Meer weten?

Verkoopinformatie

VERKOOP

ONTWIKKELAAR

Beumer Garantiemakelaars
030 - 677 60 00
nieuwbouw@beumer.nl

MBB Ontwikkeling B.V.
0346 - 56 27 44
info@mbb-ontwikkeling.nl
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Disclaimer
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Aan de inhoud kunnen echter
geen rechten worden ontleend en eventuele wijzigingen worden voorbehouden.
© 2020 INCOMBINATIE vastgoedcommunicatie
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