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INTRO
Op één van de mooiste plekjes van Veenendaal Zuid, op een 

perceel van maar liefst 1.139 m2, bieden wij te koop aan dit 

vrijstaande rietgedekt landhuis genaamd ‘De Zandhof’ welke is 

omgeven door bomen en daardoor een beschutte en sfeervolle 

ligging heeft. Het landhuis is zodanig op het bosachtige perceel 

gesitueerd dat de huidige bewoners een grote mate van privacy 

ervaren. Vanaf de weg is slechts de dubbele garage zichtbaar, het 

landhuis zelf pas wanneer u de oprit oprijdt. Het landhuis, 

gebouwd omstreeks 1940, heeft met een inhoud van maar liefst 

ca. 1.011 m3 en gebruiksoppervlakte wonen van ca. 248 m2, 

verbazingwekkend ruime woonvertrekken die voornamelijk op de 

begane grond zijn gelegen. Denk hierbij aan een prachtige entree 

met garderobe, grote open woonruimte, praktische nieuw keuken 

met eiland en kastenwand, meerdere slaapkamers, kantoorruimte, 

luxe uitgebouwde badkamer en een inpandig te bereiken garage. 

De woning zelf heeft de afgelopen jaren een ware metamorfose 

ondergaan waaronder de rieten kap. Vanbinnen is het landhuis 

compleet gemoderniseerd in een tijdloos landelijk stijl waarbij 

originele stijlkenmerken bewaard zijn gebleven. De woning is 

gebouwd als semibungalow, wat betekent dat alle functionele 

eigenschappen zoals wonen, koken, eten, slapen, baden en 

eventueel werken of uitoefenen van een hobby, op de begane 

grond worden aangetroffen. 



BEGANE GROND
U komt binnen via de entree in de riante sfeervolle ontvangsthal (ca. 20 

m2) welke een centrale functie heeft met toegang tot de volgende 

vertrekken: living, slaap- en badkamergedeelte en middels een prachtige 

trapopgang tevens de 1e verdieping. De ontvangsthal is voorzien van een 

diagonaal gelegde plavuizenvloer in zwart/witte kleurstelling. De grote 

open living staat in verbinding met de keuken. De living is een grote open 

woonruimte op het zuiden gelegen met veel lichtinval. Voorheen waren er 

twee ruimtes welke tot 1 grote open woonruimte zijn verbouwd.





KEUKEN
De open keuken met kookeiland is bereikbaar vanuit de 

woonkamer. De keuken heeft een praktische indeling en beschikt 

over een lichte laminaatvloer, dezelfde als in de woonkamer. De 

keuken is enkele jaren geleden geplaatst met betonlook greep loze 

lades en aanrechtblad. Verder beschikt de keuken over diverse 

inbouwapparatuur, waaronder een vaatwasser, koelkast, moderne 

inbouw afzuigkap, 5-pits gaskookplaat, oven, magnetron. 

Daarnaast is er een 10 liter keukenboiler aanwezig. Het strak 

afgewerkte plafond is voorzien van inbouwspotjes. De grote 

raampartijen en de loopdeur naar de achtertuin zorgen voor de 

nodige daglichttoetreding.   



SLAAPKAMERS
Op de begane grond zijn maar liefst drie slaapkamers aanwezig, waarvan 

één momenteel in gebruik is als kantoorruimte. Allen zijn voorzien van 

vaste inbouwkasten en de kleinste slaapkamer is tevens voorzien van een 

wastafel. De slaapkamers hebben een afmeting van respectievelijk ca. 25 

m2, 15 m2 en 22 m2.





De badkamer van ruim ca. 11 m2 is bereikbaar via de hal en optimaal 

ingedeeld. Daardoor beschikt de badkamer nu over een ligbad, 

inloopdouche, dubbel wastafelmeubel met spiegel, hangend toilet, urinoir 

en diverse opbergkastjes. De vloer is voorzien van diagonaal gelegde 

antracietkleurige vloertegels en de wanden zijn voorzien van grote lichte 

tegels met donkere speelse bies.







1e VERDIEPING
Via de trapopgang vanuit de ontvangsthal bereikt u de overloop met toegang tot aan weerszijden twee slaapkamers. De 

ruime overloop (ca. 14, m2) wordt middels een dakkapel van daglicht voorzien. Hier is nu een werkplek gecreëerd, maar 

deze ruimte leent zich uitstekend om een twee badkamer of extra slaapkamer te realiseren. De twee slaapkamers hebben 

een oppervlakte van respectievelijk ca. 24,5 m2 en 12,5 m2 en zijn beide voorzien van een zee aan kastruimte die achter 

de knieschotten wordt aangetroffen en een wastafel. 



HERONTWIKKELING
Ook biedt het object meerdere opties voor herontwikkeling. Dit is mogelijk voor 3 woningen (1 vrijstaande woning en 2x 

2-onder-1 kapwoning), 3 vrijstaande herenwoningen geschakeld door middel van de garages, 2 bouwkavels of 1 grote 

bouwkavel. Uiteraard dient u hiervoor wel in overleg te gaan met de gemeente en hiervoor een omgevingsvergunning 

aan te vragen. De gemeente is welwillend en heeft hier in een eerder stadium al naar gekeken. Er is ook een positief 

bodemonderzoeksrapport gemaakt. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de makelaar.







TUIN
De tuin is gelegen aan zowel de zuid-, oost- en noordzijde van het landhuis waardoor deze het gehele jaar over volop 

zon- en schaduwplaatsen beschikt. Er zijn meerdere terrassen aanwezig, georiënteerd op alle richtingen. Tevens is er een 

houten prieel waar u droog en tot in de late uurtjes heerlijk kunt vertoeven. Door de aanwezigheid van hoge bomen en 

struiken heeft de tuin een besloten karakter en verschaft daarvoor veel privacy.   



BEGANE GROND

KENMERKEN
Oppervlakten en inhoud 
Inhoud: 1.011 m3
Gebruiksoppervlakte wonen: 248 m2
Overige inpandige ruimte: 47 m2
Gebouwgebonden buitenruimte: 30 m2
Externe bergruimte: 8 m2
Perceeloppervlakte: 1.139 m2



Kadastrale gemeente Veenendaal

Sectie B

Nummer 7168 & 7169

Kadastrale informatie

1e VERDIEPING GARAGE



ALGEMENE GEGEVENS

Algemene gegevens


- Type woonhuis: vrijstaand landhuis met garage, carport, 

ruime oprit en kantoorruimte op de begane grond 


- Aantal kamers: 6


- Aantal slaapkamers: 5


- Bouwjaar: omstreeks 1940


- Bouwjaar uitbouw: 1953


-  Verbouwjaar: 2019 nieuwe keuken

TECHNISCHE GEGEVENS

Warmwatervoorziening: 148 liter boiler voor het sanitair en 

10 liter boiler voor de keuken


Verwarmvoorziening: cv-ketel Nefit Topline (bouwjaar 2009) 

en open haard in de living


- Isolatie: dakisolatie (isolatiedeken van glaswol en riet)  


- Dubbel glas: geheel 


- Kozijnen: hardhout en grenen


- Rieten kap + kapisolatie: 2003 

ONZE

ADVISEURS

WISTIK
ZONNENBERG
Register Makelaar/Taxateur

Eigenaar

GERBEN
KEUNING
Makelaar Wonen

JIMMY
SPELBOS
Erkend Hypotheekadviseur

bij Velthuyse & Mulder

JORDY
VAN KREEL
Makelaar Wonen

ZONNENBERG MAKELAARDIJ

Kantoor Veenendaal Kantoor Rhenen Kantoor Ede-Wageningen
0318 - 55 96 00


Kerkewijk 108


	3904 JG Veenendaal

0317 - 22 80 18


Frederik van de Paltshof 12


3911 LB Rhenen

0318 - 79 60 05


Stationsweg 94 B


6711 PW Ede

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 & 13.30 - 17.30 uur 

Kantoor Rhenen eerste zaterdag van de maand  09.00 tot 

13.00 uur 


Buiten onze kantoortijden kunt u in overleg uiteraard een 

afspraak maken.

Volg ons op:
/ zonnenbergmakelaardij

www.zonnenbergmakelaardij.nl 


info@zonnenbergmakelaardij.nl


