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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 

 

 

 

 

 

 

Dekkersbos 13, 3956 TH  Leersum 

Het zandpad liep van het midden van de Middelweg, langs het Dekkersbos, naar de Rijksstraatweg.  

 

Heden ten dage kennen we het 

Dekkersbos als een verzameling van drie 

woonerven. Zoals zo vaak gebeurt, is dit 

een overgeleverde naam die herinnert aan 

een bosstrook wat liep van de Middelweg 

naar de Rijksstraatweg. Aan de rand van 

dit bos en de Scheckhovense Eng liep een 

zandpad. Het 430 meter lange pad was in 

1824 in bezit van Cornelis Jan van 

Nellesteyn, de vader van de eigenaar van 

kasteel Broekhuizen.  

 

Aanzicht vanuit het westen. De weg die naar rechts gaat is de Middelweg, het pad langs het 

Dekkersbos gaat naar links. Op de achtergrond de Heuvelrug en een aantal huizen langs de 

Rijksstraatweg.  
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Ligging te Leersum 
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Kadastrale kaart 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Omschrijving 

 

 

Buitenkans!  

 

Ruime, recent gemoderniseerde en goed onderhouden HOEKWONING (ca 130 m²) met vrijstaande 

GARAGE, FIETSENOVERKAPPING, privé VOORTUIN op het zonnige zuidwesten en fijne ACHTERTUIN 

op het noordoosten. Dit huis biedt werkelijk tal van mogelijkheden met veel woonoppervlakte en 

bergruimte. Wat een rust en ruimte, omringd door zoveel groen dat je bijna het gevoel hebt dat je 

vrijstaand woont!  Zeer groot perceel van 336 m2 en dat is exclusief gemeentegrond in bruikleen 

(extra voortuin, ca 56 m²). Ook is er voldoende gratis parkeergelegenheid! 

 

Dekkersbos is een rustig, autoluw en kindvriendelijk woonplein, gelegen aan de rand van het zeer 

groene dorp Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze wijk bestaat uitsluitend uit 

eengezinswoningen! Dichtbij de lokale voorzieningen, zoals het winkelcentrum, multifunctioneel 

gebouw De Binder (o.a. bibliotheek, theater, sporthal, muziekschool), basisscholen, kinderopvang, 

sportvelden, tennisbanen en restaurants. Leersum is goed te bereiken per bus en auto. Er zijn 

uitvalswegen (N225 en N226) richting A12 en bus 50 brengt je richting Utrecht of Wageningen. Maarn 

en Veenendaal zijn de dichtstbijzijnde treinstations.  

En voor het geval je eens even niets wilt: geniet dan van de uitgestrekte natuurgebieden als de 

Utrechtse Heuvelrug en de Leersumse Plassen, de prachtige kastelen of lekker zwemmen in het 

bosbad (openluchtzwembad). 

 

 

Indeling 

Begane grond: 

De vrijstaande garage aan de voorzijde heeft een handmatige overheaddeur en een aparte 

schuurdeur. Doordat de gemeente een groenstrook (met bestemming tuin) van ca 56m² in bruikleen 

geeft aan de bewoners van deze woning, krijgt de voortuin extra diepte en is er voor de garage nog 

een eigen (extra) parkeergelegenheid ontstaan. Aan de achterzijde van de garage is voor de fietsen 

een extra overkapping aangebouwd.  

 

Langs de garage en de overkapping bereik je het huis langs het romantische tuinpaadje. Werkelijk een 

oase van rust!  

Entree. Hal met garderobe, (moderne) meterkast en toilet (wandcloset met fonteintje).  

De royale L-vormige woonkamer (ca 38 m²) met open trap naar de eerste verdieping heeft een mooie 

lamelparketvloer. Het zitgedeelte met sfeervolle gashaard bevindt zich aan de voorzijde. Wat een 

fantastisch uitzicht!  

De eethoek verbindt de zitkamer met de open hoekkeuken (ca 8 m²) aan de achterzijde. Deze is 

voorzien van een koel-vries combi, vaatwasmachine, 6-pits Boretti gasfornuis en afzuigkap. De 

gezellige openslaande deuren naar het terras in de achtertuin maken het helemaal af! 
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Omschrijving 

 

 

Eerste verdieping: 

Heerlijk lichte overloop met ruimte voor een extra thuiswerkplek en vaste trap naar de tweede 

verdieping. Vervolgens het (afsluitbare) gedeelte van de overloop; deze gang heeft een vaste kast en 

geeft toegang tot alle vertrekken: de drie slaapkamers en de badkamer. De royale ouderslaapkamer 

(ca 11,5 m²) met vaste kastenwand ligt aan de voorzijde en de twee kinderkamers (ca 11,5 m² resp. 

7,5 m²) liggen aan de achterzijde. De badkamer is compleet met ruime inloopdouche, ligbad, 

wandcloset, dubbel wastafelmeubel en designradiator.  

 

Tweede verdieping: 

De hoge voorzolder (nokhoogte 2.66mH) heeft een groot kunststof dakvenster en is zeer praktisch in 

gebruik als was-, berg- en stookruimte met eigen wastafel. De zolderslaapkamer (ca 28 m²) is nu een 

zeer grote kamer en, indien gewenst, is deze eventueel eenvoudig op te delen in twee slaapkamers; 

toegangsdeur, dakvenster en radiator zijn aan beide zijden al aanwezig! 

 

Dit huis heeft vele extra’s: 

Begane grond en eerste verdieping zijn gemoderniseerd in 2014, onder meer: keuken, badkamer en 

toilet vernieuwd, geheel isolatieglas (deels HR++), nieuwe voor- en achterpui, alle wanden glad 

gestukadoord, vloerverwarming in de gehele begane grond verdieping en de badkamer op de eerste 

verdieping. 

 

 

Bijzonderheden 

- ruime, recent gemoderniseerde en goed onderhouden hoekwoning  

- grote en zeer groene voor- en achtertuin, met veel privacy! 

- vrijstaande garage met aangebouwde overkapping voor de fietsen 

- 5 slaapkamers mogelijk (thans 4) en ook veel bergruimte!  

- ruimschoots gratis parkeergelegenheid 

- geheel isolatieglas (deels HR++), HR CV ketel (2012), dakisolatie, vloerisolatie (t.b.v. 

vloerverwarming) 

- definitief energielabel is aangevraagd 

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

- woonoppervlakte: ca 130 m2 

- externe bergruimte (vrijstaande garage): ca 20 m2 

- perceel: 336 m2, exclusief gemeentegrond in bruikleen (extra voortuin, ca 56 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 juli 2021 

Status beschikbaar 

Aanvaarding in overleg 

  

Objectgegevens  

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, bosrijke omgeving 

Soort woonhuis hoekwoning 

Soort bouw bestaande bouw 

Bouwjaar 1975 

Permanente bewoning ja 

Huidig gebruik woonruimte 

Huidige bestemming woonruimte 

  

Oppervlakten en inhoud  

Gebruiksoppervlakte wonen 130 m2 

Overig inpandige ruimte 0 m2 

Externe bergruimte 20 m2 

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m2 

Perceeloppervlakte 336 m2 

Inhoud 432 m3 

  

Indeling  

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 4 kamers 

Voorzieningen kabel, rookkanaal 

  

Energie  

Energielabel definitief energielabel is aangevraagd 

Isolatie geheel isolatieglas (deels HR++), dakisolatie, vloerisolatie 

(t.b.v. vloerverwarming) 

Verwarming centrale verwarming, gashaard 

  

Buitenruimte  

Achtertuin noordoosten, ca 115 m2 

Kwaliteit verzorgd 

Zijtuin oosten, ca 25 m2 

Voortuin zuidwesten, ca 150 m2 (incl. ca 56 m2 gemeentegrond) 
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Kenmerken 

 

 

Berging  

Garage/Parkeerplaats vrijstaande garage met voldoende openbare 

parkeergelegenheid 

Bijgebouwen fietsen-overkapping 

  

Asbest aanwezig Vóór 1993 was het normale praktijk om asbest, dan wel 

asbesthoudende materialen in de woningbouw te verwerken. In 

ieder geval is verkoper bekend met asbest in wand voorportaal 

en een pijp door slaapkamer.  

  

Olietank(s) aanwezig nee. 

  

Bouwjaar verwarmingsinstallatie Remeha Avanta 35c - CW5 HR CV-ketel (2012) 

  

Bijzonderheden - ruime, recent gemoderniseerde en goed onderhouden 

hoekwoning  

- grote en zeer groene voor- en achtertuin, met veel 

privacy! 

- 5 slaapkamers mogelijk (thans 4) en ook veel bergruimte!  

- rustige ligging, nabij winkels, natuurgebied, openbaar 

vervoer en uitvalswegen 

- perceel: 336 m2, exclusief gemeentegrond in bruikleen 

(extra voortuin, ca 56 m²) 

  

Gemeentelijke belastingen 2021 

OZB woningen, eigenaar 0,11400% 

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

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

  

Rioolheffing  

tot 500 m3 en elke veelvoud daarna € 299,38 

  

Afvalstoffenheffing:  

één persoonshuishouden € --- 

meerpersoonshuishouden € 334,79 
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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 

 

 

Energielabel 

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen 

nog mogelijk zijn. De energielabel-letter wordt bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, 

uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jr). Hoe minder fossiele energie de 

woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het 

beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. 

 

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering (nieuwbouw), verkoop of verhuur van een woning 

een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Daarnaast is het verplicht 

om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer 

een woning te koop of te huur wordt aangeboden via advertenties in commerciële media zoals Funda. 

Er gelden enkele uitzonderingen. 

 

Gebouwen met verplicht energielabel 

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering (nieuwbouw) van: 

• woningbouw, zoals woningen, appartementen en recreatiewoningen; 

• utiliteitsbouw, zoals kantoor-, gezondheids- en overheidsgebouwen. 

 

Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is 

• beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke 

monumentenverordening; 

• gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën; 

• vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2; 

• (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen); 

• gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen 

bij scholen); 

• recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht 

energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik; 

• gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of 

garages. 

 

Nieuw energielabel per 1 januari 2021 

Is er nog geen geldig geregistreerd energielabel?  

 

Dan kan een nieuw energielabel worden aangevraagd bij een energieadviseur. Een energieadviseur is 

te vinden via www.centraalregistertechniek.nl.  
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Verkoopprocedure 

 

 

Voor het registreren van een energielabel komt een energieadviseur langs om de woning op te nemen 

en vervolgens een energieprestatieberekening te maken volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 

8800. Gemiddeld neemt de woningopname tussen de 1,5 en 2 uur in beslag. Afhankelijk van de 

complexiteit van de woning zal de woningopname langer of korter duren. De kosten zullen naar 

verwachting ca € 190 gaan bedragen. 

 

Na registratie door een energieadviseur, ontvangt de woningeigenaar een afschrift van het 

energielabel van de energieadviseur. Energieadviseurs kunnen eventueel ook een afschrift van het 

energielabel downloaden vanuit de EP-online database. Bij verkoop is het label dat staat geregistreerd 

in EP-online altijd leidend. De energielabels zijn na de e-registratie terug te vinden op de websites: 

www.ep-online.nl en www.zoekuwenergielabel.nl. 

 

Energielabel 10 jaar geldig 

Het oude, vereenvoudigde digitale energielabel (VEL) van vóór 1 januari 2021 behoudt zijn 

geldigheidsduur van 10 jaar. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen nu de 

bepalingsmethode is veranderd. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet nu de 

bepalingsmethode is veranderd. Als op het moment van verhuur of verkoop (advertentie) de 

geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, vraagt u een nieuw energielabel aan. Ook het 

nieuwe energielabel vanaf 1 januari 2021 is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het 

label.  

 

Boete en handhaving 

Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete. De boetes waren 

voorheen € 170 voor particulieren en € 340 voor organisaties, echter deze bedragen zullen per 1 

januari 2021 worden verhoogd. Actuele boetes zijn te vinden op de website van de Inspectie voor 

Leefomgeving en Transport (ILT). 

 

Bekijk voor meer informatie de “veelgestelde vragen” op de website www.rvo.nl. 

 

 

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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Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

 

Leersum is een dorp in de Nederlandse provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, op de 

gelijknamige Heuvelrug in het zuidoosten van de provincie. Sinds 2003 grenst Leersum aan het nationaal 

park Utrechtse Heuvelrug. De kern (bebouwde kom) van Leersum heeft 7.595 inwoners (1 januari 

2020).  

 

 

   
 

 

Geschiedenis van Leersum 

De naam Leersum komt als "Hlarasheim" voor het eerst voor in de 11e eeuw, in een goederenregister 

van de abdij van Werden (in het Ruhrgebied). Later schrijft men "Laresheim" of "Laresheem". De 

betekenis van de naam heeft betrekking op de ligging in de bossen. Bij "leer" of "laar" moet gedacht 

worden aan een bos dat door omwonenden gebruikt werd (om onder andere hout te verzamelen), terwijl 

"heim" woonplaats betekent. 

 

De Rijksstraatweg verdeelt het dorp in een noordelijk, lommerrijk gedeelte en een zuidelijk stuk met 

dichtere bouw. Leersum was tot 1 januari 2006 een zelfstandige gemeente. Per deze datum is Leersum 

samen met de gemeenten Maarn, Amerongen, Driebergen en Doorn opgegaan in de nieuwe gemeente 

Utrechtse Heuvelrug. Leersum is in omvang de derde dorpskern van de gemeente. 

 

Leersum dankt zijn ligging aan de Darthuizerpoort. Dit is een van de dalen 

die vele tienduizenden jaren geleden ontstonden door schuivende ijslagen 

en smeltwater. Getuigen hiervan zijn de Zuilensteinse Berg (52 m) en de 

Darthuizerberg (48 m). Op de hogere plaatsen werd het warmer en ontstond 

weelderige plantengroei, waaruit veenlagen voortkwamen. Door 

natuurrampen en vooral door menselijke ontginning ging veel bos verloren 

en ontstonden zandverstuivingen die bewoners in hun bestaan bedreigden. 

Herbebossing in de 19e eeuw bracht redding op de Heuvelrug. Nieuwe 

bossen zorgden voor handel en nijverheid en lokten veel natuurliefhebbers 

naar Leersum. 
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Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

 

De bewoners woonden destijds voornamelijk rond het kruispunt van de huidige Rijksstraatweg, Kerkweg 

en Scherpenzeelseweg en in een aantal verspreid liggende boerderijen. In 1905 liet rentmeester H.G. 

van Dam een stuk heide ontginnen en bos aanplanten. Bij de ingang van het terrein (Lombok) werden 

vier sierpalen gezet, die in 2003 in originele staat zijn teruggezet. Op het hoogste punt van het 

Lombokbos werd een uitkijktoren gebouwd "Pyramide Lombok", met op de vier punten uilen, later kreeg 

hij zijn naam Uilentoren. In 1926 werd deze uilentoren eigendom van de gemeente. 

 

 
 

 

Vanwege het bosrijke karakter en de ligging aan de voet van de Heuvelrug is Leersum een populair 

vakantieoord. Veel vakantiegangers gaan naar het vakantiepark op landgoed Ginkelduin. Dit is een 

landgoed van 95 hectare aan de Scherpenzeelseweg 53 bij Leersum. Het dankt zijn naam aan het 

stuifzand dat midden in het gebied ligt. Twee derde van het gebied bestaat uit natuur met bos, heide 

en zandverstuivingen, en een derde is kampeerterrein met recreatievoorzieningen. Op het terrein is een 

voormalige zwemvijver. In 1953 werd het landgoed gekocht door de metaalbond ANMB van het NVV. 

Eind 2004 deed FNV Bondgenoten het vakantiepark Ginkelduin van de hand en werd Molecaten de 

nieuwe eigenaar. 
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Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

 

Tussen Amerongen en Leersum ligt kasteel Zuylestein. Begin 17e eeuw was dit kasteel in handen van 

de Godard van Reede. In 1630 werd het gekocht door stadhouder Frederik Hendrik, die in 1632 de 

Heerlijkheid Leersum als rechtsgebied erbij kreeg. Van het 

oorspronkelijke kasteel zijn alleen nog het oude 

poortgebouw, de oranjerie, het speelhuis en enkele 

dienstwoningen blijven staan. De rest werd in 1945 per 

vergissing door de geallieerden vernield. Het huidige 

kasteel werd rond 1980 als een kopie herbouwd.  

Naast de oude Hervormde Kerk uit circa 1500 staat de 

herberg "King William" (uit circa 1690). Stadhouder Willem 

III zou hier gelogeerd hebben in 1697, toen hij zijn vriend 

niet thuis trof op huis Zuylenstein. Het werd oorspronkelijk 

als rechthuis gebouwd. 

 

 

Bezienswaardigheden 

Als men naar Amerongen rijdt, valt de Michaëlkerk, de Hervormde kerk, het meest op in Leersum. De 

geschiedenis van de kerk gaat terug tot circa 1300, in die tijd kwam er een klein romaans gebouwtje te 

staan dat gewijd werd aan de aartsengel Michaël. Later kwam er een slanke toren (1500) aan vast en 

werd de kerk uitgebreid met één transept. Binnen staat er een preekstoel uit 1676 en een orgel van de 

firma Reil uit 1971. 
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Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

 

Kasteel Broekhuizen (even westelijk van Leersum), dateert van 1650. Het is na een grote brand in 1906 

zo veel mogelijk in de oude stijl herbouwd. De voorgevel draagt het wapen van de familie van 

Broeckhuysen, die al in 1294 bezittingen in dit gebied had. In de tuin van dit kasteel werd van 2013 tot 

2016 het tv-bakprogramma Heel Holland Bakt opgenomen. 

 

 
 

Sinds 2018 is er de Tijdlijn van Leersum (een wisseltentoonstelling) in de bibliotheek van Leersum. Hier 

wordt een aantal keer per jaar een ander thema uit de geschiedenis van Leersum belicht als initiatief 

van de Historische Vereniging Leersum. 

 

Elk derde weekend van augustus vindt het Leersumse bloemencorso plaats. Dit evenement trekt jaarlijks 

ongeveer 25.000 toeschouwers. De lokale bouwgroepen 'konten, plakken en prikken' elk jaar zo'n 1,5 

miljoen dahlia's op hun praalwagens. Er worden prijzen uitgereikt aan bouw- en jeugdgroepen voor de 

mooiste wagens. Ook wordt er elk jaar een bloemenkoningin gekozen voor de promotie van het corso 

en van evenementen in de nabije regio. 
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Leersum, gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

 

Grafheuvels op de Zuilensteinse Kop. In de Utrechtse Heuvelrug zijn veel (een paar honderd) 

grafheuvels te vinden. Onder andere op de Zuylensteinse Kop, maar ook bij de Hoogstraat. Bij een paar 

grafheuvels staan informatieborden. De grafheuvels dateren 2850 v Chr, de enkelgrafcultuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Graftombe van de familie van Nellesteijn is een monument op het hoogste punt 

van de Donderberg (36 m), met aan de voet ervan de grafkelder van de familie Van 

Nellesteijn. De graftombe is 14 m hoog en geeft een uitzicht over de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: www.heuvelrug.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 Soest en omstreken, juist voor ú! 

 

CallEgas is beëdigd lid van branchevereniging NVM. 

 


