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Voorwoord 

 

 

Mede namens de verkopers heet ik u van harte welkom in deze woning.  

 

Wij hopen dat de bezichtiging en de onderliggende brochure u een goed idee zullen geven van, misschien 

wel, uw toekomstig thuis.  

 

Verder hebben wij voor de volledigheid een aantal relevante onderwerpen toegevoegd waar u bij de 

aankoop van uw huis gemak van kunt hebben. 

 

Heeft u vragen? Call Egas!  

Want CallEgas makelaardij staat voor een prettige samenwerking. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Yolande Egas 

Register Makelaar Taxateur 

 

 

 

 

Lambalgerkom 32, 3831 RP  Leusden 

De Grebbelinie is één van de waterlinies die vanaf de 17e eeuw in Nederland werden aangelegd. Doel 

was om een goede linie te maken tussen Spakenburg en de Nederrijn bij Rhenen. Het principe van de 

waterlinie is inundatie; door een stelsel van dammen, dijken en sluisjes wordt het mogelijk een gebied 

onder water te zetten. Waar de vijand door de linie kon breken, bouwde men er verdedigingswerken 

zoals schansen en forten. Als de vijand dreigde, werden de 

sluizen opengezet en liep het land onder water. De linie is 

tot in de Tweede Wereldoorlog gebruikt. In 1951 werd de 

Grebbelinie opgeheven als verdedigingswerk en een jaar 

later werd zij omgedoopt tot natuurreservaat. 

 

De hoofdliniedijk van de Grebbelinie loopt van Veenendaal 

via Leusden en Amersfoort naar Bunschoten. Het plan voor 

de aanleg van de linie stamt al uit 1629. Men bouwde toen 

een fort in Woudenberg en een grote stuw, de Roode Haan, 

in Veenendaal. Deze stuw was nodig om het gebied tussen Rhenen en Veenendaal onder water te 

kunnen zetten. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd wegstroomde, werden dwarskaden 

aangelegd. Deze konden de soldaten verdedigen vanuit aarden fortificaties. Voorbeelden daarvan zijn 

de Lambalger keerkade, het Werk aan de Roffelaar en het Werk aan de Asschat. 
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Ligging te Leusden 
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Kadastrale kaart 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Omschrijving 

 

 

Zeer ruime, moderne 2-ONDER-1 KAP WONING (bouwjaar 1997) met inpandige berging (voorheen 

GARAGE), zonnige brede ACHTERTUIN met achterom, DAKTERRAS en zowel parkeergelegenheid op 

eigen OPRIT als voldoende openbare parkeergelegenheid. Werkelijk een heerlijk groot en comfortabel 

familiehuis met alles erop en eraan!  

 

De Lambalgerkom ligt in de wijk ’t Vliet, een jonge wijk in het noorden van Leusden. Nabij scholen, 

winkels, sportfaciliteiten en natuurgebieden als de Grebbelinie, Valleikanaal en de Utrechtse Heuvelrug. 

Er zijn busdiensten van/naar Amersfoort CS, Nijkerk, Barneveld, De Uithof/Rijnsweerd en uitvalswegen 

richting A28 en A12. Ook op de fiets ben je binnen slechts 15 minuten in het centrum van Amersfoort!  

 

 

Indeling 

Begane grond: 

(Overdekte) entree, hal met meterkast, toilet (staand closet met fonteintje), trapopgang naar eerste 

verdieping, garderobe en binnendoor toegang tot de inpandige berging (ca 17,5 m2). Dit is de 

voormalige garage waar een extra voorpui is geplaatst met een loopdeur, maar de roldeur is ook nog 

intact. 

De woonkamer aan de voorzijde (ca 10 m2) is thans in gebruik als chill/speelruimte voor de kinderen, 

maar zou ook goed kunnen dienen als eethoek. In het bijzonder omdat de keuken de verbinding vormt 

met de woonkamer aan de achterzijde. De rechte keuken (ca 10 m2) is voorzien van de nodige 

inbouwapparatuur, zoals: koelkast, combi-oven, keramische kookplaat (4 zones), afzuigkap, 

vaatwasmachine en close-in boiler. In de woonkamer aan de achterzijde (ca 33,5 m2) bevindt zich de 

grote gezellige zithoek met sfeervolle gashaard. Deze tuinkamer geeft toegang tot de achtertuin via een 

schuifpui en is extra licht omdat het standaard achterraam is verbreed.  

 

Eerste verdieping: 

L-vormige overloop met vaste trapopgang naar tweede verdieping. Op deze verdieping vind je maar 

liefst 5 slaapkamers!  

De master bedroom (ca 17 m2) heeft een vaste kastenwand en ligt aan de voorzijde, over de volle 

breedte van de oorspronkelijke woning. Deze kamer heeft een leuk extra rond raam. In 2010 zijn boven 

de voormalige garage twee slaapkamers gebouwd; beide ca 12 m2, met elk een wastafel en extra 

zijraam. En aan de achterzijde liggen nog twee slaapkamers (beide ca 7,5 m2). De ruime, complete 

badkamer (ca 8 m2) is voorzien van een ligbad, inloopdouche en twee wastafels. Verder nog een 

separaat toilet (staand closet met fonteintje).  
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Omschrijving 

 

 

Tweede verdieping: 

Heerlijk lichte, open ruimte (ca 25 m2), mooi afgewerkt, met toegang tot het dakterras via een 

balkondeur. Tevens voorzien van wasmachine-aansluiting, wastafelmeubel, mechanische ventilatie unit 

en CV-installatie (2018). Een mooie extra verdieping, geschikt voor meerdere doeleinden! 

 

 

Bijzonderheden 

- zeer ruime, moderne woning met maar liefst 5 slaapkamers! 

- zonnige brede achtertuin, plus een dakterras 

- parkeergelegenheid op eigen oprit 

- grote inpandige berging (voorheen garage) 

- duurzaam: volledig geïsoleerd 

- glasvezelaansluiting 

- rustige ligging, nabij natuurgebied, voorzieningen, openbaar vervoer en uitvalswegen 

- bouwjaar: 1997 

- woonoppervlakte: 172 m2  

- overig inpandige ruimte: 17,5 m2 (inpandige berging) 

- gebouwgebonden buitenruimte: 10 m2 (dakterras en overdekte entree) 

- perceel: 234 m2 

 

 

Interesse in deze geweldige woning? Wij maken graag een afspraak om het u te laten zien! 
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Kenmerken 

 

 

Overdracht  

Aangeboden sinds januari 2019 

Status beschikbaar 

Aanvaarding in overleg 

  

Objectgegevens  

Ligging in woonwijk, aan rustige weg 

Soort woonhuis twee-onder-1 kap woning 

Soort bouw bestaande bouw 

Bouwjaar 1997 

Permanente bewoning ja 

Huidig gebruik woonruimte 

Huidige bestemming woonruimte 

  

Oppervlakten en inhoud  

Gebruiksoppervlakte wonen 172 m2 

Overig inpandige ruimte 16 m2 

Externe bergruimte 0 m2 

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m2 

Perceeloppervlakte 234 m2 

Inhoud 609 m3 

  

Indeling  

Aantal kamers 6 kamers 

Aantal slaapkamers 5 kamers 

Voorzieningen kabel, glasvezel, mechanische ventilatie 

  

Energie  

Energielabel voorlopig energielabel B 

Isolatie volledig geïsoleerd 

Verwarming centrale verwarming, gashaard 

  

Buitenruimte  

Achtertuin oosten, ca 86 m2 

Kwaliteit normaal, makkelijk te onderhouden 

Voortuin westen, ca 36 m2 
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Kenmerken 

 

 

Berging  

Garage/Parkeerplaats eigen parkeerplaats, voldoende openbare parkeergelegenheid 

Schuur/Berging inpandige berging (voorheen garage) 

  

Asbest aanwezig nee. 

  

Olietank(s) aanwezig nee 

  

Bouwjaar verwarmingsinstallatie 2018 

  

Bijzonderheden - zeer ruime, moderne woning met maar liefst 5 slaapkamers! 

- zonnige brede achtertuin, plus een dakterras 

- duurzaam: volledig geïsoleerd 

- glasvezelaansluiting 

- rustige ligging, nabij natuurgebied, voorzieningen, openbaar 

vervoer en uitvalswegen 

 

Vrije vestigingsgrens niet van toepassing 

  

Gemeentelijke belastingen 2018 

OZB woningen, eigenaar 0,1104% 

OZB niet-woningen, eigenaar n.v.t. 

  

Rioolheffing  

tot 500 m3 en elke veelvoud daarna € 113,80 

  

Afvalstoffenheffing: € 145,00 
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Verkoopprocedure 

 

 

Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U bent pas in onderhandeling als de verkoper u een tegenbod doet of wanneer de verkopend makelaar 

uitdrukkelijk aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de 

(verkopend) makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.  

 

Iedere koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang (kunnen) zijn. 

CallEgas raadt potentiële kopers aan om een eigen makelaar in te schakelen voor deskundige 

begeleiding bij aankoop. 

 

 

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt? 

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast 

wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te 

zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte 

van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Overigens mag de makelaar géén 

onderhandelingen openen met een andere belangstellende die daarna een bod heeft gedaan. Ook al 

ligt dit bod hoger dan dat van u. Uw bod zal eerst uit onderhandeld moeten worden. 

 

 

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 

Ja. De vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan besluiten om 

de vraagprijs op elk moment te verhogen of te verlagen. Ieder bod vervalt namelijk op het moment 

dat er een tegenbod wordt gedaan. 

 

 

Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 

De vraagprijs van een woning is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een 

advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod 

wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 

 

 

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het verkoopsysteem wijzigen? 

Dat mag. Soms zijn er zoveel belangstellenden die allen op of rond de vraagprijs bieden, dat het 

moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de makelaar, in overleg met de 

verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en het verkoopsysteem te wijzigen, 

bijvoorbeeld in een verkoop bij inschrijving. 
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Verkoopprocedure 

 

 

Wat is een optie? 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een 

koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al wel eens over de 

voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop 

van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande 

woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde 

toezeggingen die een verkopend makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 

onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een 

paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen 

niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd 

gebruiken om een beter zicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de 

woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopend makelaar beslissen zelf of er in een 

onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.  

 

 

Wanneer moet een overeenkomst schriftelijk worden aangegaan? 

Na mondelinge overeenstemming wordt de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of 

bestanddeel daarvan schriftelijk aangegaan, als de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in 

de uitoefening van een beroep of bedrijf. De koopakte wordt opgemaakt volgens het standaardmodel 

van de branchevereniging. Uit de overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen 

deze akte hebben ondertekend. 

 

 

Wat is de functie van de “lijst van zaken”? 

Het onderscheid in onroerend en roerend goed heeft fiscale consequenties, maar kan ook een rol 

spelen bij de financiering. Voor de koper kan het interessant zijn een bedrag te bepalen voor de 

achtergebleven roerende zaken omdat hij over dat gedeelte van de koopprijs geen 

overdrachtsbelasting hoeft te betalen. De belastingdienst wil dan wel graag weten welke roerende 

zaken mee worden overgedragen en voor welk bedrag. De notaris is daarom verplicht een opsomming 

en de koopprijs van de roerende zaken in de akte van levering op te nemen. En om die reden is de 

lijst van zaken ook een vast onderdeel van de koopakte. Als de belastingdienst het niet eens is met de 

(niet-reële) opgave en waardering, kan zij een naheffingsaanslag opleggen met eventueel een boete.  

 

Wanneer de roerende zaken meegefinancierd worden in de hypothecaire geldlening, is de rente over 

dat gedeelte van de lening niet aftrekbaar. De besparing van de overdrachtsbelasting slaat dan snel 

om in een nadeel van de niet-aftrekbaarheid van de rente, en wel voor de komende 30 jaar! Een 

ander punt van overweging is, dat de meeste banken de roerende zaken niet hypothecair willen 

financieren. 
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Verkoopprocedure 

 

 

Is een energielabel nu wel of niet verplicht? 

Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en 

utiliteitsgebouwen. Het laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende 

maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (al veel maatregelen genomen) naar G (nog 

veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en een gecertificeerd 

adviseur geeft het af.  

 

Gebouwen die een energielabel moeten hebben 

Woningbouw: eengezinswoningen, meergezinswoningen, recreatiewoningen > 50 m2 en 

woongebouwen met niet-zelfstandige woonruimten. 

Utiliteitsbouw: gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch), horecagebouwen, 

kantoorgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen, bijeenkomstgebouwen, onderwijsgebouwen, 

sportgebouwen en winkels. 

 

Gebouwen die geen energielabel hoeven 

- gebouwen met een industriefunctie, bijv. fabriekshal 

- gebouwen met een overige gebruiksfunctie, bijv. schuur en garage 

- tijdelijke bouwwerken, bijv. bouwkeet, noodwinkel, noodlokaal 

- gebouwen voor religieuze activiteiten, bijv. kerk 

- alleenstaande gebouwen met gebruiksoppervlakte van < dan 50 m2 

- monumenten 

 

Nieuwe regeling Energielabels 

Vanaf 1 januari 2015 riskeert een woningeigenaar een boete die kan oplopen tot € 400,- wanneer het 

energielabel bij de verkoop, verhuur of oplevering van zijn woning ontbreekt. De Inspectie 

Leefomgeving en Transport gaat hierop vanaf 2015 controleren.  

 

De woningeigenaar kan vanaf 1 januari 2015 zelf online zijn energielabel aanvragen op 

www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar wordt hij aan de hand van de volgende stappen begeleid tot 

aan de registratie van het energielabel. Dit definitieve energielabel moet de woningeigenaar 

overhandigen bij verkoop, verhuur en oplevering. 

 

 

Wanneer moet de koper een bankgarantie stellen of een waarborgsom storten? 

Koper geeft binnen vier weken na mondelinge overeenstemming een bankgarantie af of stort een 

waarborgsom ad 10% van de koopsom bij de notaris.  
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Verkoopprocedure 

 

 

Hoe verloopt de ondertekening van de koopakte? 

Organisatorisch gezien is het handig als verkoper als eerste ondertekent, maar het is niet verplicht. 

De partij die de koopakte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op de 8e 

werkdag nadat hij de akte heeft ondertekend (een kopie van) de door beide partijen ondertekende 

akte heeft ontvangen. Indien de eerste ondertekenaar (een kopie van) de door beide partijen 

ondertekende akte niet tijdig ontvangt, heeft hij het recht zich op het voorbehoud te beroepen, 

waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt echter als hij daar niet, uiterlijk op de 2e 

werkdag nadat de akte alsnog is ontvangen, gebruik van maakt. 

 

 

Heeft de koper het recht om de koop te ontbinden? 

Eventuele ontbindende voorwaarden moeten reeds nadrukkelijk zijn aangegeven tijdens de 

onderhandelingsfase. De ontbindende voorwaarde voor financiering is geldig gedurende een periode 

van zes weken (tenzij anders overeengekomen), ingaande vanaf de mondelinge overeenstemming. 

Mocht de koper een beroep willen doen op het financieringsvoorbehoud, dan moet hij dit tijdig doen 

en altijd minstens twee goed gedocumenteerde afwijzingen van erkende bankinstellingen meesturen 

aan de verkoper.  

 

Als beide partijen de koopakte hebben ondertekend, ontvangt de koper hiervan een afschrift tegen 

afgifte van een ondertekend ontvangstbewijs.  

 

Aansluitend om 00.00 uur begint voor koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen. Dit is de termijn 

waarin de koper het recht heeft de koop te ontbinden. Van dit bepaalde kan niet worden afgeweken 

ten nadele van de koper.  

 

Een in de wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, 

wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 

feestdag is. Zonodig wordt de termijn zoveel verlengd dat daarin minstens twee dagen voorkomen die 

niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.  

 

Zodra de bedenktijd is verstreken, kan de koper alleen nog de koop ontbinden op basis van de in de 

akte opgenomen ontbindende voorwaarden.  

 

 

Wanneer mag de koper zich de nieuwe eigenaar noemen? 

Na de notariële overdracht volgt de inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. 

Zodra deze akte is ingeschreven door het Kadaster mag de koper zich de nieuwe eigenaar noemen. 
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Gemeente Leusden 

 

 

Leusden is een gemeente en plaats in de Nederlandse provincie Utrecht en ligt ongeveer 3 kilometer 

ten zuidoosten van Amersfoort. De gemeente telt 29.708 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS). 

 

Het westelijke deel van de gemeente ligt op de hellingen van de Utrechtse Heuvelrug, en is grotendeels 

bedekt met bos en heidevelden. De oostelijke delen liggen in de Gelderse Vallei en is vooral 

landbouwgrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al in het jaar 777 werd in een bisschoppelijke oorkonde de naam Villa Lisiduna genoemd voor het huidige 

Oud-Leusden. Villa heeft hier de betekenis van buurtschap. De naam zou net als het Belgische Lesdain 

en de Franse plaatsjes Lesdain en Lesdins afgeleid zijn van het Latijnse Ledinium, Lesdinium, Lusdinium 

of Lisdinum. Jan de Vries had zijn twijfels over deze etymologie, terwijl Berkel en Samplonius kozen 

voor de verklaring loos-, lis- of lies- en -duinen. 

 

 

De oorsprong van de gemeente Leusden ligt niet in de 

huidige gelijknamige plaats, maar in de buurtschap Oud-

Leusden aan de zuidwestkant van Amersfoort. De Dodeweg 

verbond het dorp Leusbroek met de kerk en begraafplaats 

in Oud-Leusden. Daar staat nog een kerktoren uit de 13e 

of 14e eeuw die zichtbaar is vanaf de A28 en tevens de 

Europese weg 30. De bijbehorende kerk is rond 1827 

gesloopt.  

 

 

Het zwaartepunt van Leusden was toen veel oostelijker komen te liggen en de nieuwe kerk, een 

zogenaamde waterstaatskerk, werd dan ook gebouwd bij de buurtschap Bavoort aan de (toen ook 

nieuwe) weg van Amersfoort naar Arnhem, de huidige N226. Dit kerkje is nog altijd in gebruik in wat 

nu Leusden-Zuid heet.  

mailto:info@callegas.nl
http://www.callegas.nl/


 

callegas makelaardij o.z. | doet het gewoon | soesterbergsestraat 1 | 3768 ea soest | 06 – 30736335 
035 – 6019358 | info@callegas.nl | www.callegas.nl | kvk 52252329 | beëdigd lid nvm 

21 

Gemeente Leusden 

 

 

De gemeente Leusden bestaat sinds de fusie met Stoutenburg in 1969 in zijn huidige vorm. De 

oorspronkelijke gemeente Leusden bestond uit twee kleine dorpen, Leusbroek en Hamersveld, die in de 

jaren zestig resp. zeventig van de 20e eeuw grote uitbreidingen ondergingen en werden omgedoopt in 

Leusden-Zuid en Leusden-Centrum (later Leusden zonder meer). Pas sinds die tijd komt het huidige 

Leusden als plaats op de kaart voor. Op tal van oude kaarten staat wel een plaats Leusden getekend, 

maar dit is dan altijd wat nu Oud-Leusden heet. 

 

Behalve de plaats Leusden zelf, omvat de gelijknamige gemeente de dorpen Achterveld, Leusden-Zuid 

en Stoutenburg, en een aantal buurtschappen, onder andere Oud-Leusden, De Ruif, Den Treek, 

Jannendorp, Snorrenhoef, Musschendorp en Asschat. 

 

 

 

De plaats Leusden heeft ongeveer 29.200 inwoners, Leusden-Zuid was tot voor kort een zelfstandig 

dorp, maar door de bouw van de wijk de Tabaksteeg is het dorp bijna aan Leusden vastgegroeid. 

Leusden voldoet aan de statistische criteria van een kleine stad. 
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Gemeente Leusden 

 

 

Leusden ligt deels in de Gelderse Vallei en deels op de Utrechtse Heuvelrug. Dit laatste deel omvat de 

Leusderheide, grotendeels militair terrein, en het landgoed Den Treek. Leusden is in 1999 eerste 

geworden in de categorie groenste stad van Nederland en in 2000 als tweede van Europa. 

 

 

Aan de oostzijde van Leusden ligt de Grebbeliniedijk langs 

het Valleikanaal. Deze herbergt nog veel resten uit de 

Tweede Wereldoorlog, zoals bunkers, een tank-kering bij de 

Asschatterkeerkade. Over de liniedijk is een wandeltraject. 

 

Rond Leusden ligt een aantal landgoederen met zeer grote 

landhuizen die momenteel veelal in gebruik zijn als 

kantoren. Leusden vierde op 8 juni 1977 haar 1200-jarig 

bestaan. 

 

 

 

Het bedrijfsleven van Leusden bestaat, naast de agrariërs in het buitengebied, voor het grootste deel 

uit dienstverlenende bedrijven. Bekende bedrijven en instellingen die hun (Nederlandse) hoofdkantoor 

in Leusden hebben: Achmea (verzekeringen), Adidas (sportartikelen), AFAS Software (software), ARAG 

(rechtsbijstandsverzekeringen), Intergamma (bouwmarkten Gamma en Karwei), Pon (handels- en 

serviceorganisatie, bekend van o.a. Volkswagen en Gazelle) en CBR (regionaal 

verkeersexamencentrum). 

 

 

In de wijk Rozendaal beschikt Leusden over de oudste 

drive-inwoningen van Nederland. Deze woningen, die 

eind jaren zestig gerealiseerd werden, heten in de 

volksmond de Eurowoningen, naar de gelijknamige 

projectontwikkelaar en de straatnamen. 
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Gemeente Leusden 

 

 

Leusden beschikt over drie winkelcentra: 

Winkelcentrum de Biezenkamp; heeft een stadsplein met rondom winkels en appartementen, verder 

liggen er nog een aantal winkels, restaurants en cafés aan de Hamersveldseweg en de Zwarteweg die 

allebei door het centrum van Leusden lopen. 

 

Winkelcentrum de Hamershof; de eerste winkels openden 

hun deuren in 1980, in de Hamershof bevinden zich ook 

verschillende eetgelegenheden. De Openbare Bibliotheek is 

in dit winkelcentrum gevestigd, op de 1e verdieping werd in 

2010 een VVV-kantoor geopend. 

 

Winkelcentrum Zuidhoek; gelegen in de nieuwbouwwijk de  

Tabaksteeg. In het winkelcentrum zijn vooral dagwinkels 

gevestigd. Naast het winkelcentrum ligt een multifunctioneel 

centrum met bibliotheek, restaurant, scholencomplex en 

kantoorruimte. 

 

 

 

Leusden staat bekend om haar schaarse hoogbouw, er zijn dan 

ook slechts enkele flats en woontorens te vinden.  

De enige woontorens bevinden zich in Leusden-Noord aan de 

rand van de stad, grenzend aan het Valleikanaal. Deze twee 

torens hebben een hoogte van 27 en 33 meter (8 en 10 

verdiepingen). De bouw van deze torens van het project  

't Zicht startte in juli 2011 en is afgerond in 2013.  

 

In winkelcentrum de Nieuwe Biezenkamp zal een flatgebouw 

worden gebouwd met 6 verdiepingen om het oude centrum te 

accentueren. Naast deze torens bevinden zich enkele flats 

verschillend van 4 tot 6 verdiepingen door heel Leusden. Voor 

de toekomstige villawijk “Valleipark”, dat ook naast het 

valleikanaal zal komen, is al besloten dat hier geen hoogbouw 

zal verrijzen. 

 

 

 

Voor meer informatie: www.leusden.nl  
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Tot slot 

 

 

Op verzoek is nadere informatie beschikbaar bij CallEgas Makelaardij o.z. bijvoorbeeld: 

- een uitgebreide vragenlijst over de woning (meldingsplicht verkoper) 

- de “lijst van zaken”; zaken die achterblijven dan wel worden meegenomen 

- eigendomsbewijs 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Alle informatie is bedoeld om een 

zo duidelijk mogelijk beeld te verschaffen van de aangeboden woning en de koper 

uit te nodigen tot het uitbrengen van een bod. Er kunnen geen rechten aan 

worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

CallEgas Makelaardij o.z. 

CallEgas is in 2011 opgericht door Yolande Egas, register makelaar taxateur wonen/mkb.  

Deze naam is tot stand gekomen vanuit het idee dat u slechts één belletje bent verwijderd van een 

makelaar taxateur die u graag helpt met de aankoop, verkoop, taxatie, huur en verhuur van een woning 

of bedrijfsruimte.  Als je het snel zegt, klinkt het als collega’s en dat is precies waar CallEgas voor staat: 

een prettige samenwerking van begin tot eind en verder! 

 

CallEgas Makelaardij “doet het gewoon”? Precies! CallEgas is een enthousiaste, eigentijdse, deskundige 

en no-nonsense makelaardij voor Gooi- en Eemland, juist voor ú! 

 

CallEgas is beëdigd lid van branchevereniging NVM. 
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