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Met trots presenteren wij u middels deze glossy de woning!

Als koper heeft u tegenwoordig veel aanbod om uit te kiezen en dat vraagt om een 
goed plan van aanpak en een onderscheidende manier van presenteren. 




Wij van Zonnenberg Makelaardij hebben daarin wat te bieden! Samen met de 
opdrachtgever verrichten wij al het mogelijke om de woning optimaal te presenteren 
in de woningmarkt middels o.a. deze exclusieve glossy. Elementen die u hierin terug 
vindt zijn professionele fotografie waaronder detail- en hoogtefotografie, krachtige 
teksten, plattegronden en stylingadvies. 




Kortom, deze glossy is met alle mogelijke aandacht tot stand gebracht en wij zijn dan 
ook trots dat wij deze woning aan u mogen presenteren. Met deze glossy bieden wij u 
een mooie houvast van hoe de woning er in werkelijkheid uitziet.




Namens ons hele team wens ik u veel lees- en kijkplezier.







Met vriendelijke groet,




Wistik Zonnenberg

Register Makelaar/Taxateur o.z. & Eigenaar







Intro
Op een unieke locatie en een royaal perceel in Rhenen bevindt zich deze sfeervolle rietgedekte woonboerderij. Het object is een tot 
woonhuis verbouwde boerderij uit 1859 gelegen in het fraaie buitengebied van Rhenen aan de voet van de uitlopers van de Utrechtse 
Heuvelrug. Vanuit de achtertuin bereikt u via de unieke 200 meter lange eigen weg de vrijwel directe aansluiting op de mooie wandel- 
en ruiterpaden van de Rhenense bossen. De woonboerderij heeft een woonoppervlakte van 193 m². Daarnaast zijn ook twee bijzondere 
bijgebouwen beschikbaar welke als B&B, atelier- kantoor- of praktijkruimte gebruikt kunnen worden, of uitstekend tot aanleunwoning 
verbouwd kunnen worden.



Info
De ligging is met recht uniek te noemen, gelegen onderaan de voet van de Utrechtse 
heuvelrug met zicht op de bossen en landerijen. U komt hier volledig tot rust en toch heeft u 
alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik. Op tien minuten loopafstand vindt u een 
supermarkt en andere winkels. Het centrum van Rhenen met alle overige faciliteiten bevindt 
zich op slechts enkele minuten fietsafstand. Binnen tien minuten rijden bent u bovendien in 
het gezellige Veenendaal, met een groot winkelhart en diverse restaurants en ook een theater. 
Ook de mooie stad Wageningen, met cultuur, restaurants en de Universiteit (een kwartier met 
de auto) is dichtbij. Door een gunstige ligging ten opzichte van de uitvalswegen zijn steden als 
Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Tiel ook snel bereikbaar. Met de auto is het 6 minuten rijden 
naar NS station Rhenen, en slechts 10 minuten fietsen. Ook zijn er scholen in de buurt, een 
basisschool al op 5 minuten fietsen, of in Rhenen, op 10 minuten fietsen, en er zijn 
middelbare scholen in Veenendaal en Rhenen. Het is naar alle richtingen een prachtige 
omgeving om te wandelen en te fietsen, er zijn onder andere ook mountainbikeroutes in de 
omgeving. Kortom, een fantastische locatie!







Woonhuis
Het woonhuis bestaat op de begane grond grotendeels uit een 
royale entree, met een monumentale trap naar de twee 
slaapkamers, een ruime en indrukwekkende zitkamer en een 
woonkeuken. De woonkamer komt overeen met wat vroeger “de 
deel” was en waar destijds de paarden en koeien werden gestald. 
De woonkamer is voorzien van een sfeervolle open haard. Wat 
opvalt zijn de oude eiken constructiedelen welke op diverse 
plaatsen in de woning prominent aanwezig zijn. Deze dragen bij 
aan de rustieke uitstraling van het geheel. Aan de straatkant 
bevindt zich de ruime woonkeuken met daaraan grenzend een 
CV-ruimte met douchemogelijkheid. In de hal bevinden zich op 
de plaats van de vroegere “Opkamer” een ruim toilet en een 
pantry waar ruimte is voor koelkast, diepvriezer, wasmachine en 
droger. Het gehele vloeroppervlak bestaat uit een betegelde 
betonvloer zonder drempels.







Slaapkamers & 
badkamers
Op de eerste verdieping geeft de grote trap toegang tot twee 
slaapkamers met ieder een eigen badkamer. Zowel aan de voor- 
als achterzijde vindt u een royale slaapkamer (16 m² en 24 m²). 
Beide slaapkamers beschikken over een inbouwkast en een 
badkamer en suite. In de slaapkamers is waar mogelijk de 
constructie van de robuuste balken fraai zichtbaar gehouden, 
hetgeen voor veel sfeer zorgt. Daarnaast biedt de slaapkamer aan 
de achterzijde een idyllisch doorkijkje naar al het groen gelegen 
achter de woning. De hoge plafonds maken de kamers ruimtelijk. 
De grootste badkamer vindt u aan de achterzijde en is uitgerust 
met een ruim ligbad, toilet en wastafel. De badkamer aan de 
voorzijde is voorzien van een toilet, wastafel en douchecabine.





“Het Atelier”
De bedrijfsruimte/het atelier is speciaal gebouwd als werkplek 
voor een kunstschilderes en heeft daarom een ruime raampartij 
op het noorden. Oorspronkelijk was dit een stal. Het atelier is 
voorzien van een toilet en een eigen CV installatie en een 
keukenblok. De verwarmingsconvectoren zijn verzonken, 
waardoor de wanden in het voorste en grootste deel van het 
atelier vrij zijn van radiatoren. In dit gebouw zijn nog de oude 
stalramen als authentieke elementen aanwezig. Boven de 
sfeervolle entree is een entresol aangelegd welke met een stalen 
wenteltrap bereikt kan worden. De oorspronkelijke houten 
dakconstructie is vervangen door stalen spanten en geïsoleerde 
dakplaten waarop de originele dakpannen zijn gelegd. Het 
achterste deel van het atelier heeft ramen die een prachtig uitzicht 
bieden op de tuin en het landschap erachter.







“De Hooiberg”
De hooiberg is oorspronkelijk gebouwd als kantoor met een 
afsluitbare brandvertragende archiefruimte en kleine berging. 
Deze ruimte kan ook ingericht worden als een B&B. Het 
aangebouwde terras is de ideale plek om aan het einde van de dag 
in de luwte een glaasje wijn te drinken of de barbecue aan te 
steken. Vanuit het overdekte terras kijkt u ongestoord uit over het 
weidse landschap met de heuvels op de achtergrond. De hooiberg 
is voorzien van elektra en aangesloten op de cv installatie van het 
atelier.



Tuin
Rondom de woning liggen de royale tuin en de boomgaard op het 
zuiden met uitzicht op de landerijen gelegen op de uitloper van 
de Utrechtse Heuvelrug. Middels een eigen oprijlaan voorzien van 
grind betreed u het ruime erf welke vele parkeermogelijkheden 
biedt achter de woning. Vanuit de achtertuin loopt in het 
verlengde van de oprijlaan een ongeveer 200 meter lange eigen 
weg met knotwilgen naar de achtergelegen Bovenweg. In de 
boomgaard vindt u diverse fruitbomen, appels en peren, en in het 
andere deel van de tuin staan tamme kastanjes, een vlier, een 
linde en een walnoot. Langs de oprit, meteen bij binnenkomst 
staat een hazelaar. Het is een geweldige plek met vruchtbare 
grond voor een moestuin of een voedselbos. Een prachtplek voor 
wie zelfvoorzienend wil leven. Of gewoon om te genieten van de 
ruimte om je heen.



BEGANE GROND 1e VERDIEPING



“HET ATELIER” BEGANE GROND “HET ATELIER” 1e VERDIEPING



“DE HOOIBERG” GARAGE



BEGANE GROND “HET BAKHUISJE” ZOLDER “HET BAKHUISJE”



KADASTRALE KAART

Kenmerken
Oppervlakten en inhoud

Gebruikersoppervlakte wonen 193 m²

Gebouwgebonden buitenruimtes 6 m²

Externe bergruimte 258 m²

Inhoud woning 756 m³

Kadastrale informatie

Kadastrale gemeente Rhenen

Sectie G

Nummer 3546



Algemene gegevens

Type woning: vrijstaande woonboerderij

Bouwjaar: 1859

Verbouwjaar: 1988

Aantal kamers: 3

Aantal slaapkamers: 2

Aantal badkamers: 3

Parkeerruimte: ruim voldoende op eigen terrein

Aanwezig: atelier, berging en vrijstaande stenen garage

Ligging tuin: rondom

Tuin bereik: opzij

Technische gegevens

Warmwatervoorziening: Ferroli CV combiketel, bj 2017

Verwarmvoorziening: Ferroli CV combiketel, bj 2017

Openhaard aanwezig

Voorzieningen: vliering

Mechanische ventilatie: aanwezig

Isolatie: dak geïsoleerd d.m.v. rieten dak en glaswol achter de 
gipsplaten op de eerste verieping, spouwmuren van binnenuit 
geïsoleerd

Dubbelglas: deels

Glasvezel kabel, TV kabel

Kozijnen: hout

ONZE



ADVISEURS
WISTIK

ZONNENBERG

GERBEN

KEUNING

JORDY

VAN KREEL

JIMMY

SPELBOS

Register Makelaar/Taxateur

Eigenaar

Makelaar Wonen

Makelaar Wonen Erkend Hypotheekadviseur

bij Velthuyse & Mulder

ZONNENBERG MAKELAARDIJ B.V.

Kantoor Venendaal Kantoor Rhenen Kantoor Ede-Wageningen

0318 - 55 96 00


Kerkewijk 10


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 1e  zaterdag van de maand  10.00 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


