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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. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Yolande Egas 

Register Makelaar Taxateur 

 

 

 

 

 

Mauvestraat 38, 3741 TN  Baarn 

Anthonij (Anton) Mauve (Zaandam, 18 september 1838- Arnhem, 5 februari 1888) was een Nederlands 

kunstschilder en graficus. Hij groeide op in Haarlem en hij volgde de opleiding tot kunstenaar.  

Deze opleiding mocht hij van zijn vader alleen volgen als hij ook de akte 

voor het geven van tekenonderwijs zou halen, want dit gaf meer 

maatschappelijke zekerheid. In de periode van 1854 tot 1857 heeft hij als 

leerling geschilderd in het atelier van Pieter Frederik van Os en is hij in de 

leer geweest bij Wouterus Verschuur. Daar schilderde hij in de trant van de 

Haagse School.  

Mauve was medeoprichter van de Hollandsche Teekenmaatschappij en was 

lid van Kunst Zij Ons Doel uit Haarlem. 

Anton trouwde met een nicht van Vincent van Gogh, Ariette Sophia Jeanette 

(Jet) Carbentus. Mauve gaf Vincent schilderles en zijn invloed op Vincent 

was groter dan doorgaans wordt aangenomen. Thema’s als spitters, 

aardappeleters en houtverkopers nam hij van Mauve over.  

Zijn meest productieve jaren bracht Mauve door in Laren NH, waar hij een 

van de oprichters was van de Larense School. Veel van zijn schilderijen 

heeft hij in de omgeving van Laren geschilderd. Door veel toeristen en kunstkenners werd het Gooi ook 

wel 'Het land van Mauve' genoemd. In 1887 won Mauve een gouden medaille op de Parijse salon met 

zijn doek De terugkeer van de kudde.  
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Kadastrale kaart 
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Foto’s 
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Foto’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

callegas makelaardij o.z. | doet het gewoon | van weedestraat 58 - 60 | 3761 cg soest 
06 – 30736335 | 035 – 6019358 | info@callegas.nl | www.callegas.nl | beëdigd lid nvm 

9 

Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Omschrijving 
 

 

Wat een beauty!  

 

Uitgebouwde, met veel liefde volledig gemoderniseerde en zeer praktische 30-er jaren HOEKWONING 

met achterom, GARAGE met OPRIT, VOORTUIN, BALKON en gezellige patio ACHTERTUIN, 3 

slaapkamers en een bergzolder! Door de uitbouw aan de zijkant op de begane grond, eerste én 

tweede verdieping is een optimale indeling mogelijk gemaakt. Gelegen in een rustig, authentiek 

straatje, met de bakker op de hoek, op loopafstand van Baarn centrum! 

 

De Mauvestraat ligt net even ten noorden van het centrum van Baarn, in de populaire Schildersbuurt. 

Een pittoresk straatje waar de tijd op de goede manier lijkt stil te staan. Rustig gelegen, terwijl alle 

voorzieningen dichtbij zijn, zoals; winkels, restaurants, scholen, bibliotheek, theater en 

sportaccommodaties. Met name aan deze kant is Baarn goed te bereiken per bus, trein of auto 

(uitvalswegen richting A1, A27 en A28). En wil je eens even niets? Geniet dan van de uitgestrekte 

natuurgebieden van het Baarnse Bos, Paleis Soestdijk, kasteel Groeneveld, De Stulp en het prachtige 

Pijnenburg! 

 

 

Indeling 

Begane grond: 

De garage met oprit ligt pal naast het huis en de overkapping in de voortuin is handig voor het snel-

parkeren van je fiets. Het leuke zitje staat hier al klaar voor het middag- en avondzonnetje! 

Entree. Hal met trapopgang naar de eerste verdieping, garderobe, trap/provisie/meterkast en het 

moderne toilet (wandcloset met fonteintje) achter de spannende “boekenkastdeur”.  

Via de stoere stalen schuifdeur kom je de woonkamer binnen met semi-open keuken.  

De zithoek met TV (ca 8,50 m2) bevindt zich knus aan de voorzijde en de eetkamer aan de achterzijde 

(ca 17,50 m2) heeft romantische openslaande tuindeuren naar de achtertuin/patio. Het barretje geeft 

een gezellig doorkijkje naar de semi-open keuken (ca 10 m2). 

De keuken bevindt zich in de aanbouw en heeft prettig veel daglicht door de bovenlichten in de 

zijgevel. Toegang tot de achtertuin/patio via de achterdeur. De keuken is voorzien van veel 

kastruimte, 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, combi-magnetron, vaatwasmachine en koel-vries 

combi. Kort geleden is hier nog een quooker aan toegevoegd en zijn de frontjes en aanrechtbladen 

vernieuwd. 

Op de begane grond en eerste verdieping ligt een warme laminaatvloer met hoge plinten.  

 

Eerste verdieping: 

Royale overloop met direct daglicht en vaste trapopgang naar de bergzolder.  

Er zijn drie slaapkamers en een gloednieuwe badkamer (ca 4,5 m2)! Deze is voorzien van een 

designradiator, ligbad met regen- en handdouche, wastafelmeubel met verlichte spiegel en 

wandcloset. 

De ouderslaapkamer (ca 12 m2) aan de voorzijde heeft een elektrisch rolluik en biedt ruimte aan een 

2-persoonsbed en een kast.  
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De slaapkamer aan de achterzijde (ca 9 m2) is een leuke kamer met toegang tot het balkon.  

Tot slot nog de lichte kamer met extra dakvenster in de aanbouw aan de zijkant (ca 7 m2): deze is 

thans in gebruik als heel praktische walk-in closet met wasruimte en een fancy slaapzolder.  

 

Tweede verdieping/bergzolder (nokhoogte 1.65 m): 

Nette en lichte, open ruimte met dakisolatie, dakvenster, afsluitbaar via een luik, CV-installatie, 

bergruimte achter schotten.  

 

Deze woning heeft vele extra’s, zoals: 

uitbouw aan zijgevel op begane grond, eerste én tweede verdieping, achterom, garage met elektra en 

eigen oprit, alle muren glad gestukadoord, gladde plafonds (met mooie plafondlijsten in de 

woonkamer), uitgebreide en moderne keuken met barretje, geheel isolatieglas, nieuw in 2021/2022 

onder meer: dakisolatie, compleet binnen- en buitenschilderwerk, balkon, elektrisch rolluik aan 

voorzijde, badkamer, stalen schuifdeur in woonkamer en nieuwe elektrische sectionaal overheaddeur 

in garage. 

 

 

Bijzonderheden 

- bijzonder sfeervolle en gemoderniseerde 30-er jaren hoekwoning met verrassende kwaliteiten! 

- optimale indeling door uitbouw aan de zijkant op de begane grond, eerste én tweede verdieping 

- eigen garage met eigen oprit en gratis openbare parkeergelegenheid 

- drie slaapkamers én voldoende bergruimte op bergzolder 

- duurzaam: dakisolatie, volledig isolatieglas 

- definitief energielabel E, geldig tot 7 oktober 2032 

- glasvezelaansluiting 

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

- woonoppervlakte: ca 87 m2 

- overig inpandige ruimte (bergzolder): ca 3 m2 

- externe bergruimte (garage): ca 18 m2 

- voortuin (noordwesten): ca 19 m2 

- achtertuin/patio (zuidoosten): ca 18 m2 

- bouwjaar: 1929 

- perceel: 122 m2 

 

Interesse in dit fijne huis? Wij maken graag een afspraak om het je te laten zien! 
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Kenmerken 
 

 

Overdracht  

Aangeboden sinds oktober 2022 

Status beschikbaar 

Aanvaarding in overleg 

  

Objectgegevens  

Ligging in woonwijk, centraal gelegen, aan rustige weg 

Soort woonhuis hoekwoning 

Soort bouw bestaande bouw 

Bouwjaar 1929 

Permanente bewoning ja 

Huidig gebruik wonen 

Huidige bestemming wonen 

  

Oppervlakten en inhoud  

Gebruiksoppervlakte wonen 87 m2 

Overig inpandige ruimte 3 m2 

Externe bergruimte 18 m2 

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2 

Perceeloppervlakte 122 m2 

Inhoud 334 m3 

  

Indeling  

Aantal kamers 4 kamers 

Aantal slaapkamers 3 slaapkamers 

Voorzieningen glasvezel, tv-kabel, mechanische en natuurlijke ventilatie, 

alarminstallatie, rolluik 

  

Energie  

Energielabel definitief energielabel E (tot 07-10-2032) 

Isolatie dakisolatie, volledig isolatieglas 

Verwarming centrale verwarming 

  

Buitenruimte  

Voortuin noordwest, ca 19 m2 

Achtertuin zuidoost, ca 18 m2 

Kwaliteit makkelijk te onderhouden, grotendeels bestraat 
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Kenmerken 
 

 

Berging  

Parkeergelegenheid garage met oprit en gratis openbare parkeergelegenheid 

Schuur/Berging overkapping in voortuin 

  

Asbest aanwezig verkoper is niet bekend met asbest in de woning. Vóór 1993 

was het normale praktijk om asbest, dan wel asbesthoudende 

materialen in de woningbouw te verwerken. 

  

Olietank(s) aanwezig nee 

  

Bouwjaar CV-ketel HR Intergas (2008, eigendom) 

  

Bijzonderheden - sfeervolle en gemoderniseerde 30-er jaren hoekwoning 

- optimale indeling door uitbouw aan de zijkant op de begane 

grond, eerste én tweede verdieping! 

- 3 slaapkamers en voldoende bergruimte op bergzolder 

- nieuw in 2021/2022 onder meer: dakisolatie, compleet 

binnen- en buitenschilderwerk, balkon, elektrisch rolluik aan 

voorzijde, badkamer, stalen schuifdeur in woonkamer en 

nieuwe elektrische sectionaal overheaddeur in garage. 

- centrale ligging, nabij winkels, natuurgebied, openbaar 

vervoer en uitvalswegen 

  

Gemeentelijke belastingen 2022 

OZB woningen, eigenaar 0,0930% 

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

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

  

Rioolheffing  

tot en met 250 m3 € 241,53 

251 m3 tot en met 500 m3 € 342,00 

  

Afvalstoffenheffing:  

eenpersoonshuishouden € 286,35 

meerpersoonshuishouden € 398,90 
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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 Baarn 
 

 

Baarn is een gemeente en stad in de Nederlandse provincie Utrecht, gelegen aan de rivier De Eem.  

De totale gemeente telt 24.870 inwoners (31 januari 2022, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van  

33,01 km2. Een inwoner van Baarn heet een Baarnaar en een inwoner die ook geboren en getogen is 

in Baarn wordt een Barinees genoemd. 

 

Omstreeks 1350 verleent de bisschop van Utrecht de inwoners van Baarn stadsrechten, het recht van 

zelfbestuur aan het dorp. Het recht van poorterij heeft Baarn nooit gekregen. Baarn heeft daarom nooit 

een muur of wal om het dorp heen gehad. Het is niet bekend of de Baarnse stadsrechten ooit zijn 

ingetrokken, maar de stadsrechten zijn definitief opgehouden te bestaan bij de invoering van 

Thorbeckes Gemeentewet van 1851, waarbij het Nederlandse grondgebied werd opgedeeld in 1209 

gemeenten, waaronder die van Baarn.  

 

In de Gouden Eeuw, van 1600 tot 1672, stond Amsterdam centraal in de ontwikkeling van Baarn.  

Baarn was vergeleken bij het grote Amsterdam slechts 

een dorp, maar wel een aantrekkelijk dorp voor de 

hoofdstedelijke kooplieden en patriciërs. Zij lieten tot ver 

in de achttiende eeuw weelderige zomerverblijven en 

jachthuizen bouwen op grote stukken land in Baarn. 

Zoals het lustslot 'Soestdijk', tussen 1674 en 1678 

gebouwd door de Amsterdamse burgemeester Cornelis 

de Graeff en de buitenplaats Groeneveld. Groeneveld is 

vermoedelijk gebouwd op de fundamenten van een 

boerenhofstede. Aanvankelijk bestond het huis alleen uit 

het middengedeelte van het hoofdgebouw en de twee 

bijgebouwen: koetshuis en oranjerie. De zijvleugels dateren uit omstreeks 1760. Het kasteel is nu 

toegankelijk voor publiek en in het park kun je in de prachtige Engelse landschapstuin heerlijke 

wandelingen maken. Tijdens strenge winters wordt er door Baarnaars op de vijvers geschaatst.  

 

Een echte groei van Baarn ontstond tussen het einde van de 

achttiende eeuw en circa 1830. Voor die tijd was het vooral een 

landelijk plaatsje van boeren en schaapsherders, met enige 

handswerklieden en sinds de 17e eeuw een handvol 

grootgrondbezitters. Toen telde Baarn zo'n 1800 inwoners. 

Fabrieken werden gevestigd en men bouwde bijbehorende 

arbeiderswoningen. Zo vestigde zich in 1802, aan de 

Hoofdstraat, de tapijtfabriek van Scherenberg. In 1807 had de 

fabriek zo'n driehonderd werknemers in dienst. Ook vestigden 

zich spinscholen in Baarn en Soest. In een latere periode begon 

patisserie De Ruyter aan de Brinkstraat 25-27 met de fabricage 

van haar vermaarde gestampte muisjes.  
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Gemeente Baarn 
 

 

Na de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort in 1874, nam de handel en industrie toe en werd 

Baarn van een agrarisch dorp een villadorp. De 

plaatselijke middenstand breidde fors uit. Kruideniers, 

meubelmakers, bloemisten, kledingontwerpers en 

schoenmakers stelden hun diensten ter beschikking. 

Zij etaleerden hun producten en zo ontstond een nieuw 

verschijnsel: de winkelstraat. De Laanstraat 

ontwikkelde zich na de aanleg van de spoorlijn tot de 

hoofdstraat van Baarn. De Laanstraat begon niet bij de 

Brink, maar een stuk westelijker. Omdat dit oudste 

deel van de Oranjestraat in het verlengde van de 

Laanstaat lag, kreeg het later ook dezelfde naam. De 

Laanstraat is overigens in 1876 genoemd naar de toenmalige burgemeester van Baarn, mr. J.C.G.C. 

Laan. 

 

Na de aanleg van de spoorlijn, kwamen veel welgestelde mensen, grotendeels afkomstig uit Amsterdam, 

zich hier tijdens de zomermaanden of permanent vestigen en lieten ruime villa's bouwen op grote kavels, 

net als in andere plaatsen van het Gooi. Vele families die 

in het buitenland (Indië) rijk waren geworden, kozen 

Baarn als hun laatste aardse woonoord. Hier konden ze 

in alle rust, omgeven door weiden en heidevelden, 

genieten van hun laatste levensjaren. Baarn kreeg zelfs 

een drukbezocht kuuroord ‘Het Baarsche Sanatorium’, 

dat door de beroemde architect Berlage in 1887 werd 

gebouwd. Na drukke eerste jaren waarin veel gasten 

kwamen kuren in de inrichting, liep de belangstelling 

terug. Omdat er wel belangstelling van pensiongasten 

was, werd de naam van de inrichting na een paar jaar veranderd in Badhotel. Tot de Tweede 

Wereldoorlog bleef deze naam bestaan. Na de oorlog heette het tot 1949 Grand Hotel Astoria-Châlet en 

diende het als opvang voor oorlogsslachtoffers en gerepatrieerden. In 1975 brandde het oude Badhotel 

uit. In 1983 volgde een grote verbouwing. De centrale toren bleef in vereenvoudigde vorm bestaan, de 

rest werd afgebroken en vervangen door twee vleugels met 36 luxeappartementen. 

 

Na 1945: Na de Tweede Wereldoorlog maakte een aantal villa's plaats voor flat- en bungalowbouw. 

Maar nog steeds is, wandelend door de dorpskern en door de boomrijke lanen van 'Hoog Baarn', te zien 

dat Baarn veel van zijn oude charmes heeft behouden en als woonplaats geliefd is. 
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Gemeente Baarn 
 

 

Van 4 september 1948 tot 30 april 1980 was de gemeente een koninklijke residentie aangezien koningin 

Juliana op Paleis Soestdijk woonde, hetgeen op het grondgebied van Baarn gelegen is. Het landgoed 

wordt klaargemaakt voor een nieuwe bestemming. In 

2025 opent het nieuwe Paleis Soestdijk | Made By 

Holland: een inspirerend platform voor innovatief en 

ondernemend Nederland. Met tijdelijke tentoon-

stellingen, lezingen, congressen en een educatief 

aanbod worden hier straks dé Nederlandse op-

lossingen voor wereldwijde uitdagingen gepresenteerd 

aan het publiek. In februari 2022 is door de 

gemeenteraad na jarenlange discussies het nieuwe 

bestemmingsplan goedgekeurd, waardoor Paleis 

Soestdijk gerestaureerd kan gaan worden en waarbij 

er in de directe omgeving van het Paleis o.a. woningen gebouwd kunnen worden en een hotel.  

 

De Brink is het centrale punt van Baarn. Er zijn drie toonaangevende objecten op het plein: de 

muziektent, de Wilhelminabank (die herinnert aan het 

25-jarig jubileumjaar van Koningin Wilhelmina in 

1923) en het Bronzen Paard (1983) van beeldhouwer 

Pieter d'Hont. Het laatste beeld is het symbool voor de 

drinkbak waar de paarden in vroegere tijden uit 

dronken. Elke dinsdag wordt er een markt gehouden 

en in mei is de geraniummarkt. Vanwege de ligging 

wordt de Brink ook gebruikt bij jaarlijkse 

evenementen als Muziek op de Brink en het Cultureel 

Festival. Het plein is verder het decor bij activiteiten 

van Vorstelijk Baarn. 

 

Het gemeentewapen van Baarn is in heraldische termen: 'een gouden bisschop op een 

veld van azuur (geel op blauw)'. Het is een voorstelling van Sint Nicolaas, de patroon 

van de middeleeuwse Baarnse geloofsgemeenschap, het kerspel of parochie. De 

geschiedenis van dit wapen gaat terug tot de veertiende eeuw, toen Baarn 

stadsrechten kreeg. Men vindt het wapen op de oudste stadszegels. Het wapen werd 

in 1818 bij Koninklijk Besluit officieel vastgesteld. Dit oorspronkelijke wapen is 

gedurende ruim honderd jaar vervangen geweest door een ander wapen, voorstellend 

een man die een steigerend paard aan de teugel houdt. Dit wapen werd in 1867 

aangenomen, bij de samenvoeging van Baarn en de Vuursche tot één gemeente. Het duurde tot 1969 

voor het Baarnse gemeentebestuur besloot het oude wapen in ere te herstellen, wat vervolgens officieel 

werd vastgesteld door de Hoge Raad van Adel, die over deze zaken beslist. 

 

Voor meer informatie: www.baarn.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. 

 


