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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaepmanlaan 7, 1272 GJ  Huizen 

Hermanus Johannes Aloysius Maria (Herman) Schaepman, meestal aangeduid als Dr. Schaepman 

(Tubbergen, 2 maart 1844 – Rome, 21 januari 1903) was een 

Nederlands dichter, rooms-katholiek priester, theoloog en politicus. Hij 

speelde een doorslaggevende rol in de katholieke emancipatie als eerste 

priester die lid van de Tweede Kamer werd. 

 

Schaepman was progressief, zeker in sociale zin. Toch was hij op 

geloofsgebied een conservatief, een zogenaamde 'ultramontaan', die 

strikt de paus volgde. Hij moest niets hebben van liberalisme, en daarom 

kon hij samen met de protestantse voorman en politicus Abraham 

Kuyper de basis leggen voor de regering van de Rechtse Coalitie, een 

samenwerkingsverband van confessionele partijen, waardoor de 

decennialange macht van de liberalen rond 1900 werd gebroken. Zijn 

devies luidde Credo, pugno (Ik geloof, ik strijd). Mgr Schaepman werd 

vaak aangeduid als 'de doctor'. 
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Ligging te Huizen 
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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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Foto’s 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Omschrijving 

 

In een kleinschalig complex van 5 winkels met bovenwoningen aan de mooie Schaepmanlaan is de 

begane grondlaag van dit specifieke WOON/WINKELPAND te gebruiken als kantoor, dienstverlening, 

maatschappelijke voorziening en bedrijf in de milieucategorie I van de Lijst van Bedrijfsactiviteiten van 

de gemeente Huizen óf als woning. Dat betekent dat je van dit object ook een mooie TUSSENWONING 

zou kunnen maken, met VOORTUIN, vrijstaande GARAGE, 2 x aangebouwde BERGING, KELDER, 

DAKKAPEL, BALKON en ACHTERTUIN op het zonnige zuidwesten! 

 

Dit ruime en zeer lichte pand (ca 145 m2) is bijna 50 jaar netjes gebruikt. De meest recente 

verbeteringen zijn: dakbedekking aanbouw vernieuwd (2022), gevelisolatie (2020), zinken dakgoten 

vernieuwd (2018), buitenschilderwerk / HR++ glas voorgevel / nieuwe garagedeuren / nieuw raam 

overloop (2017). Evenwel verdient het nog enige modernisering.  

Via de achtergelegen oprit is de vrijstaande garage bereikbaar voor de auto en er is ook nog 

voldoende openbare parkeergelegenheid voor de deur! 

 

De Schaepmanlaan is een rustige, brede laan in de Staatsliedenbuurt van de prachtige, groene wijk 

“De Zuidereng”. Centraal gelegen in Huizen en grenzend aan uitgestrekt bos- en heidegebied. Tevens 

nabij vele voorzieningen, zoals het gezellige Oude Dorp met winkels en restaurants, scholen, 

bibliotheek, sportaccommodaties en diverse havens. Huizen is goed te bereiken per bus, boot of auto 

(uitvalswegen richting A1, A6 en A27). 

 

 

Indeling 

Begane grond: 

(Overdekte) entree. Winkelruimte (ca 33 m2, 3 mH) met bijna 8 meter brede raampartij, erker en 

(voormalige) koelcel. Hal met fonteintje, werk/meterkast, toegang tot de stahoge kelder (ca 13 m2) 

en trapopgang naar de bovenwoning. Dagverblijf (woonkeuken, ca 8,5 m2) met erker, keukenblokje, 

koelkast, 4-pits gaskookplaat, geiser en gaskachel. Hal met toilet (staand closet) en toegang tot de 

achtertuin via de achterdeur.  

Aangebouwde berging met vaste kast en wasmachine-aansluiting (ca 7,5 m2), plus nog een extra 

aangebouwde fietsenberging (ca 4 m2). De vrijstaande garage (ca 16 m2), bereikbaar via de 

achtergelegen oprit, heeft openslaande deuren en is voorzien van elektra. 

 

Eerste verdieping: 

Overloop met vaste trapopgang naar de tweede verdieping.  

De woonkamer heeft de zithoek (ca 22 m2) aan de voorzijde met schouw en gaskachel. De open 

keuken (ca 8 m2) met eethoek bevindt zich aan de achterzijde en geeft toegang tot het balkon via de 

balkondeur. De keuken is voorzien van een keukenblokje, gasfornuis en wasmachine-aansluiting.  

Het toilet (wandcloset met fonteintje) is recent vernieuwd. De kleine slaapkamer (ca 4,5 m2) aan de 

achterzijde heeft een kunststof kozijn en een vaste kast. De praktische badkamer (ca 1,5 m2) bestaat 

uit een inloopdouche, wastafel en spiegelkastje. De slaapkamer (ca 10 m2) aan de voorzijde heeft een 

eigen wastafel en een vaste kast.  
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Omschrijving 

 

 

Tweede verdieping: 

De voorzolder met dakkapel en dakvenster is thans een grote open hobbyruimte met vaste kast, 

werkbanken en bergruimte achter schotten (nokhoogte 2.90mH, ca 12,5 m2). De zolderkamer (ca 8 

m2) met dakkapel, dakvenster en vaste kast is ruim en heerlijk licht!  

 

 

Bijzonderheden 

- ruim pand met bestemming “gemengde doeleinden” te gebruiken als woon/winkelpand of geheel 

als woning 

- bijzonder licht object dat ruim aanvoelt door een volle breedte van bijna 8 meter! 

- zeer gunstige ligging van balkon en achtertuin op het zonnige zuidwesten 

- winkelruimte zeer gunstig gelegen op het koele noordoosten 

- vrijstaande garage aan de achterzijde en openbare parkeergelegenheid aan de voorzijde 

- duurzaam: grotendeels isolatieglas, dak- en gevelisolatie 

- definitief energielabel E (nieuw label, geldig tot 14-06-2032) 

N.B. indien CV wordt aangelegd met HR CV-ketel verbetert het energielabel direct naar een C; dit 

is reeds doorgerekend) 

- drie slaapkamers 

- glasvezelaansluiting 

- rustige en centrale ligging, nabij voorzieningen, uitgestrekt natuurgebied, openbaar vervoer en 

uitvalswegen 

- bouwjaar: 1959 
- woonoppervlakte: 145 m2 

- overig inpandige ruimte (kelder, eerste berging): 21 m2 

- gebouwgebonden buitenruimte (balkon en overdekte entree): 5 m2 

- externe bergruimte (garage, tweede berging): 20 m2 
- perceel: 244 m2 

 

Interesse in dit bijzondere object? Wij maken graag een afspraak om het u te laten zien! 
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Kenmerken 

 

 

Overdracht  

Aangeboden sinds juli 2022 

Status beschikbaar 

Aanvaarding in overleg 

  

Objectgegevens  

Ligging aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in centrum,  

in woonwijk, vrij uitzicht 

Soort woonhuis woon-/winkelpand, tussenwoning 

Soort bouw bestaande bouw 

Bouwperiode 1959 

Permanente bewoning Ja 

Huidig gebruik woonruimte 

Huidige bestemming werk- en woonruimte 

  

Oppervlakten en inhoud  

Gebruiksoppervlakte wonen 145 m2 

Overig inpandige ruimte 21 m2 

Externe bergruimte 20 m2 

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2 

Perceeloppervlakte 244 m2 

Inhoud 613 m3 

  

Indeling  

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 3 kamers 

Voorzieningen kabel, glasvezel, natuurlijke ventilatie 

  

Energie  

Energielabel definitief energielabel E, geldig tot 14-06-2032 

Isolatie dakisolatie, grotendeels dubbelglas, HR-glas en gevelisolatie 

Verwarming gaskachels 

  

Buitenruimte  

Achtertuin zuidwesten, ca 46 m2 

Kwaliteit eenvoudig 

Balkon zuidwesten, ca 3 m2 
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Kenmerken 

 

 

Garage  

Garage vrijstaande stenen garage, ruimte voor 1 auto 

Voorzieningen 

 

Berging 

Schuur/Berging 

Voorzieningen 

 

elektra 

 

 

aangebouwde stenen berging (2x) 

elektra, wasmachine-aansluiting 

  

Asbest aanwezig verkoper is bekend met asbest in de woning, namelijk de 

riolering. Vóór 1993 was het normale praktijk om asbest, dan 

wel asbesthoudende materialen in de woningbouw te 

verwerken. 

  

Olietank(s) aanwezig nee. 

  

Bouwjaar verwarmingsinstallatie n.v.t. 

  

Bijzonderheden - ruim pand met bestemming “gemengde doeleinden” te 

gebruiken als woon/winkelpand of geheel als woning 

- bijzonder licht object dat ruim aanvoelt door een volle 

breedte van bijna 8 meter! 

- winkelruimte zeer gunstig gelegen op het koele noordoosten 

- drie slaapkamers 

- rustige en centrale ligging, nabij voorzieningen, uitgestrekt 

natuurgebied, openbaar vervoer en uitvalswegen 

  

Gemeentelijke belastingen 2022 

OZB woningen, eigenaar 0,0515 % 

OZB niet-woningen, eigenaar 0,1699 % 

OZB niet-woningen, gebruiker 0,1490 % 

  

Rioolheffing  

tot 500 m3 en elke veelvoud daarna € 229,80 

  

Afvalstoffenheffing:  

één persoonshuishouden € 275,52 

meerpersoonshuishouden € 367,36 
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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 ca € 400 

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 

bedragen voor natuurlijke personen maximaal € 435 en voor rechtspersonen € 870. 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 een goed gedocumenteerde afwijzing 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 Huizen 

 

 

Huizen is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland, in het Gooi. De totale 

gemeente telt 40.945 inwoners (31 januari 2022, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 23,33 km² 

(waarvan ruim 7,5 km² water). De plaats heeft een relatief jonge bevolking.  

 

Aangrenzende gemeenten: Naarden, Bussum, Laren en Blaricum. 

 

De naam Huizen: Huizen kreeg in de 14e eeuw zijn naam, omdat het - zoals de overlevering wil - het 

eerste dorp was in het Gooi dat stenen huizen had. 

 

 

   
 

 

Geschiedenis van Huizen 

Hoewel de oudste vermelding van Huizen stamt uit 1382, zou er reeds in de tiende eeuw al sprake zijn 

van een nederzetting. Rond 1400 vormde het Gooi een kerspel, het Naardingerland, waaruit rond 1409 

Huizen zich afscheidde. De oorspronkelijke aan St. Thomas gewijde 10e-eeuwse houten kapel aan de 

Kerkstraat werd toen parochiekerk. Deze kerk werd vervangen door het huidige stenen kerkgebouw, de 

Oude Kerk.  

 

Het dorp Huizen staat bekend als voormalig vissersdorp, hoewel pas aan het eind van de 17e eeuw de 

visserij een van de hoofdmiddelen van het bestaan werd. Daarvoor waren vooral landbouw en 

huisnijverheid belangrijke levensbronnen. Het gemeentewapen verwijst ook naar deze historie. De arme 

zandgronden van het Gooi hadden veel bemesting nodig en vooral de uitwerpselen van het vee, koeien 

en schapen, werden als mest gebruikt. Er was gemeenschappelijk gebruik van heiden en weiden (de 

zogenaamde meentgronden) door de boeren, de latere Erfgooiers. 

 

Toen de Huizers in de zeventiende eeuw begonnen met vissen, was er geen haven. Toch trokken de 

vissers met hun botters de Zuiderzee op. De visvangst losten ze illegaal op een zandbank voor de kust. 

Met karren werd de vis door het water aan wal gebracht. In 1807 werd vissen wettelijk goedgekeurd en 

kwamen er plannen voor een haven. Er werd grond gekocht van de Erfgooiers en in 1854 legden de 

eerste botters in de haven aan. Rond de haven ontstonden bedrijven als een visrokerij en een 

scheepswerf. Rond 1860 beleefde de Huizer visserij haar grootste bloei, maar liefst 125 botters trokken 

er iedere dag op uit om hun visnetten te vullen. De visserij nam aan het einde van de 19e eeuw steeds 

verder af. De genadeklap kwam in 1932; met de aanleg van de Afsluitdijk werd de Zuiderzee afgesloten.  
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Gemeente Huizen 

 

 

Hierna had Huizen het moeilijk en zag het de toekomst vooral in de kaashandel. Er is nog steeds een 

groot aantal kaasverwerkende bedrijven te vinden, hoofdzakelijk in de exportsector. 

 

Vanwege de goede ligging van Huizen aan de Zuiderzee werd er in de 19e eeuw een grote kalkfabriek 

gebouwd. Er werden schelpen volgens een bepaald procedé tot (ongebluste) kalk gebrand in grote 

ovens. Ook bleek er grote voorraden van kwalitatief goed zand in de bodem te zitten ten zuiden van het 

dorp nabij Huizerhoogt. Huizen ligt aan het eind van de Utrechtse Heuvelrug (stuwwal) en door grote 

voorraden van dit zand was er reden voor het ontstaan industrie voor de fabricage van kalkzandsteen. 

De firma Rijsbergen (nu: Xella) bouwde daar een kalkzandsteenfabriek. Vanaf 1925 had men 

toestemming om grootscheeps zand af te graven voor de kalkzandsteenproductie. De kalk verkreeg 

men van de eerder genoemde kalkovens. Het vlakke gebied aan de noordkant ervan 

(stadspark/woonwijk) is door afgraving ontstaan. Vanaf 1972 is geen vergunning tot afgraving meer 

gegeven. Het laatste zand is gebruikt voor de inrichting van het stadspark.  

 

 

De kalkfabriek verdween in het begin van de jaren tachtig uit het havenbeeld. De karakteristieke 

ovenschoorstenen zijn alle in 1989 afgebroken; enkele ervan zijn nog terug te vinden in het 

Zuiderzeemuseum in 

Enkhuizen. Op het oude 

landhoofd van de oude 

Huizer haven is er in 

1997 een restaurant 

('De kalkovens') 

gebouwd met de 

originele stenen van 

vier kalkovens die 

voorheen enkele 

honderden meters 

verder hun dienst 

hebben gedaan.  

Zo is een uniek stukje 

havenbeeld bewaard.  

 

 

Ook is het achterliggende fabrieksterrein naast de oude haven grotendeels verdwenen en heeft plaatst 

gemaakt voor woningbouw. 
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Gemeente Huizen 

 

 

In de jaren 50 vestigde Philips zich in Huizen met een grote fabriek in telecommunicatieapparatuur, 

maar deze werd in de jaren 80 overgenomen door AT&T en Holland Signaal. Het militaire deel ging naar 

Holland Signaal en het civiele deel ging naar AT&T. Holland Signaal heet inmiddels Thales Groep. Holland 

Signaal werkte in het verleden samen met de NSF aan communicatie- en radarapparatuur voor de 

Nederlandse marine. De NSF in Hilversum kon niet meer uitbreiden en vestigde zich daarom in Huizen. 

De keuze viel toen op Huizen vanwege het gunstige vestigingsklimaat en de aanwezigheid van 

soortgelijke bedrijven. 

 

Tijdens de jaren '20 bouwde de NSF 

diverse zenders en zendantennes in 

Huizen. Vanaf 1928 vonden vanuit 

Huizen de uitzendingen plaats door de 

voorloper van de Wereldomroep. Dit 

was de PHOHI (Philips Omroep 

Holland-Indië) die met behulp van 

voor die tijd zeer krachtige 

kortegolfzenders contact onderhielden 

met Nederlands-Indië, dat 12.000 km 

verderop lag. PHOHI begon met 

uitzendingen in 1928. In 1937 verrees 

op de plek van de huidige 'Phohi-flat' 

(die in 1964 werd gebouwd) naast de 

al bestaande mast een dubbele 

antennemast met een unieke 

draaibare constructie. De eerste twee 

zenders werden tijdens de eerste 

meidagen van 1940 door de genie 

opgeblazen. De derde en laatste lukte 

niet echt en werd door de Duitsers 

hersteld en beschikbaar gesteld aan de 

Nederlandse omroepverenigingen. 

Maar hieraan kwam in augustus 1941 

een einde toen deze verenigingen door 

de bezetter werden opgeheven. In 

1947 ging de PHOHI over in Radio 

Nederland Wereldomroep en de laatste zender werd ontmanteld in 1957. De in dit gebied later ontstane 

'zenderwijk' herinnert qua straatnamen en ligging nog sterk aan deze periode. De Phohiflat zou Huizen's 

enige flatgebouw blijven. Inmiddels zijn de meeste telecomfabrikanten verdwenen door fusies, 

overnames en reorganisaties.  
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Gemeente Huizen 

 

 

Huizen had een zeer kenmerkende klederdracht met een 

grote witte oorijzer-staartmuts, die op zondag werd 

gedragen en vroeger ook op uitgaansdagen. De z.g. daagse 

muts - zonder staart en oorijzer – werd isabee genoemd. 

Vanaf ca. 1930 is het dragen van de Huizer klederdracht 

sterk verminderd, om te beginnen bij de jeugd. Tot in de 

jaren 90 van de 20e eeuw werd er echter nog door een paar 

van de alleroudste vrouwen klederdracht gedragen.  

 

Huizen kent ook een dialect, alhoewel dit niet veel meer 

wordt gesproken. Het wordt nog wel gebruikt door ouderen 

en soms bij toneelstukken van de Huizer toneel- vereniging 

Ontwaakt.  

Enkele Huizerse woorden zijn o.a.: 

• Taatje = aanspreektitel voor een mannelijke inwoner 

• Nenne = aanspreektitel voor een vrouwelijke inwoner 

• Kaint = aanspreektitel voor een kind 

 

 

 

Tussen 1882 en 1958 was er in Huizen een 

tramstation van de Stoomtramweg 

Maatschappij Bussum - Huizen, sinds 1917 

onderdeel van de Gooische Stoomtram in de 

volksmond bekend als: De Gooische 

Moordenaar. Ook was er en verbinding van 

Huizen via Blaricum en Laren naar Hilversum. 

Van 1925 tot 1940 was er ook motortractie. De 

dienst naar Hilversum werd opgeheven in 1947. 

Tot 1958 vond er alleen nog goederenverkeer 

naar Bussum plaats met dieseltractie. 

 

Door de jaren heen heeft Huizen enorme 

veranderingen ondergaan. Waar het in begin alleen bekendstond als een vissers- en boerendorp, werd 

sinds het einde van de 19e eeuw Huizen langzaam gevormd tot wat het nu is. Huizen is nu de snelst 

groeiende gemeente van het Gooi, met ook de snelst groeiende bedrijvigheid. 
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Gemeente Huizen 

 

 

Bekijk de historische botters, ontdek het Nautisch Kwartier en wandel door het centrum met 

middeleeuwse boerderijen. Je herleeft de Zuiderzee-tijd in dit voormalige vissersdorp. Maak een 

fietstocht door de natuur, dineer aan de Oude Haven of relax langs de Zomerkade. De ligging tussen de 

heide van het Goois Natuurreservaat en het Gooimeer maakt Huizen tot een veelzijdige bestemming. 

 

Er zijn in Huizen maar liefst 2 

wekelijkse markten, gezellige 

restaurants, diverse fiets- en 

wandelroutes, en meer dan 

genoeg (water-) sport- 

mogelijkheden. Zwemmen kan 

in een binnen- of buiten 

zwembad of wat denk je van een 

middagje karten met vrienden 

en/of familie? Zelfs skieën op een borstelbaan is mogelijk in Huizen! Voor kinderen en volwassenen is 

er dus genoeg te doen, maar mocht je op zoek gaan naar vertier buiten de gemeente, dan ben je door 

de centrale ligging binnen korte tijd in grotere steden zoals Amsterdam, Utrecht of Almere.  

Bezienswaardigheden 

• De Tafelberg 

• De Nederlands Hervormde kerk 

• Het Nautisch kwartier 

• Huizer Botters en Botterwerf 

• Het Tolhuisje aan de Naarderstraat 

• Huizer Museum Het Schoutenhuis; Het Huizer 

Museum is een cultuurhistorisch museum, dat de 

geschiedenis van Huizen in beeld brengt, bewaart 

en beheert. Behalve een vaste presentatie en een 

fraaie klederdrachtcollectie zijn er gedurende het 

jaar wisseltentoon-stellingen te zien, waarin 

actuele thema’s vertaald worden naar Huizen en het Gooi. Bij de tentoonstellingen biedt het 

museum een uitgebreid programma met workshops, rondleidingen en lezingen die deze 

onderwerpen tot leven brengen. 

 

 

 

Voor meer informatie: www.huizen.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. 

 


