
Riante 
woning 
4 woonlagen en diepe tuin op het zuiden

DE MEERN
Riesenberg 35

Vraagprijs

€ 595.000,- k.k.

030-6776000 | info@beumer.nl

www.beumer.nl



Kenmerken

& specificaties



Inhoud woning:


601 m3




Woonoppervlakte:

190 m2




Perceeloppervlakte:


159 m2




Bouwjaar:

1999

 Parkeerplaats op eigen terrein
Volledig geïsoleerd
Voorzien van Verisure alarm
11 Zonnepanelen (2017) voor een laag 
energieverbruik
Complete woning met 2 badkamers, luxe 
keuken en 3 toiletten



Riante, luxe 
leefkeuken 

Op zoek naar een riante woning (190m² 
woonoppervlakte) met 4 woonlagen, 
diepe tuin op het zuiden en parkeren op 
eigen terrein? Riesenberg 35 heeft het 
allemaal, vrij uitzicht aan de voorzijde, 14 
meter diepe tuin op het zuiden en in 
totaal 5 slaapkamers. 




Deze royale eengezinswoning is 
verdeeld over 4 woonlagen en ligt aan 
een rustige straat met vanuit de living op 
de eerste verdieping een mooi uitzicht 
op een brede groenstrook aan de 
voorzijde en tuin aan de achterzijde. Op 
de begane grond een riante luxe 
leefkeuken met kookeiland en met 
toegang tot de zonnige achtertuin en de 
ruime en woonkamer op de eerste 
verdieping. 





Op enkele minuten loopafstand is het 
winkelcentrum de Veldhof gelegen. 
Daarnaast stap je aan de overkant van 
de straat zo de bus in naar Utrecht stad!




In de directe omgeving zijn alle 
wenselijke voorzieningen aanwezig zoals 
het Veldhuizerpark en Maximapark, 
sportvoorzieningen, scholen en 
kinderdagverblijven, openbaar vervoer 
(bushalte op slechte een minuut 
loopafstand), winkelcentrum De Veldhof 
en winkelcentrum Vleuterweide. Ook 
snelwegen A2/A12/A27 en A28 zijn 
goed en snel bereikbaar net als Utrecht 
stad.





Begane grond:

Entree, hal met toegang naar een extra
(slaap)kamer (ca. 11m²). Hal met toegang tot
toiletruimte, meterkast, trap naar de eerste
verdieping en toegangsdeur naar de riante
leefkeuken aan de achterzijde. De keuken (Tulp) is
ruim ingericht, zeer licht door de grote
raampartijen en een heerlijke plek om uitgebreid
te koken en te ontspannen met vrienden of
familie , is compleet ingericht en luxe afgewerkt.
Een riant kookeiland zorgt voor veel werkruimte
en alle apparatuur is kwalitatief en heeft alleen
maar A merk apparatuur. in de woonkeuken zijn
plavuizen met vloerverwarming aangebracht.
Vanuit de keuken is de fraai aangelegde tuin op
het zuiden bereikbaar.

















Eerste verdieping:

Een zeer royale living met veel lichtinval en een
keurige afwerking. De open spiltrap is een fraaie
onderbreking van de rechte wanden. Deze trap is
geheel open, waardoor je een zeer ruimtelijke
effect behoudt in de woonkamer. Door het
formaat van ca. 50 m² kent deze ruime
woonkamer diverse indelingsmogelijkheden.
Vanuit de kamer heb je een fraai zicht over de
groen- en waterpartij aan de voorzijde en mooi
zicht op de tuin aan de achterzijde. De wanden zijn
licht en keurig afgewerkt en op de vloer licht een
massief hardhouten vloer. Deze maakt de sfeer in
de woonkamer compleet.







Tweede verdieping:


Op de tweede verdieping beschikt het 
huis over drie slaapkamers (ca. 11m², 

12m² en 8m²), een nette badkamer en 
een separate wasruimte/cv ruimte op 
de overloop. De badkamer is uitgerust 
met een ligbad, inloopdouche, toilet en 
wastafel. Het tegelwerk is volledig tot 
het plafond uitgevoerd en is in lichte 

kleurstelling gehouden. 



























Derde verdieping: 

Ruime overloop met toegang tot de riante vierde
slaapkamer met inloopkast. De kamer met
inloopkast is in totaal circa 19m². Ideaal op deze
verdieping is een extra badkamer, uitgerust met
een douche, wastafel en extra toilet.





Tuin: 

De natuurlijk ingerichte achtertuin van ca. 80 m2
ligt op het zonnige zuiden en is ingericht met een
groot terras bij de woning, diverse groenpartijen,
een ruime berging en carport met parkeerplaats
aan de achterzijde. Door het grote formaat van de
tuin zijn er diverse terrassen en zitplekken
gecreëerd, zodat je desgewenst in de zon en
schaduw kan zitten. Door de gunstige ligging op
het zuiden heb je nagenoeg de gehele dag zon in
de tuin.





Locatie

op de kaart



Situatietekening



Begane grond 



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Derde verdieping



Berging/ Carport



Kadastrale kaart



Totaal m3:

Brutto inhoud m3

(wonen + overige)

Inhoud bijgebouw m3

Voor de berekening van de vloeroppervlakten is gebruik gemaakt van de meest recente meet- en rekenmethode conform de branchebrede 
meetinstructie, opgesteld in 2007 door de brancheverenigingen om duidelijkheid en eenheid te creëren in de manier van meten. In de loop 
der jaren is deze meetinstructie bijgesteld en aangevuld. Met dit certificaat heeJ u de garantie dat de meters berekend zijn volgens de laatste 
versie van deze opgestelde richtlijnen. Mochten er daarin toch cijfers afwijken van de werkelijkheid, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend 
worden, tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken.

Totaal m2:

Gebruiksoppervlakte wonen

Overige inpandige ruimte

Gebouwgebonden buitenruimte

Externe bergruimte 

Adres:
Woonplaats:
Postcode:

Getekend door: 
Josephine Dekkers

Riesenberg 35
De Meern
3453 PE

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping 3e Verdieping Begane grond 

50.7 51.44 51.63 36.52 0 0 190.29

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 8.47 0 8.47

Begane grond 1e Verdieping 2e Verdieping 3e Verdieping Begane grond 

178 154 156 113 601

27 27



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - living room LED lamp and adjustable lamp 
in the kitchen

X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - bookshelf in living room X

 - TV furniture and cabinet  in living room X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - jaloezieën X

 - vouwgordijn in de slaapkamer en rolgordijn 
in inloopkast

X

 - vouwgordijn in woonkamer X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Table X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Lijst van zaken



Het team van 
Beumer De Meern

Joyce Niek Kim 

Erik Manon Xander

Sandra Bart

https://www.beumer.nl/medewerker/joyce-de-wolff/
https://www.beumer.nl/medewerker/niek-maathuis/
https://www.beumer.nl/medewerker/kim-schipper-van-vliet/
https://www.beumer.nl/medewerker/erik-bosman/
https://www.beumer.nl/medewerker/manon-pieterse/
https://www.beumer.nl/medewerker/xander-groot/
https://www.beumer.nl/medewerker/sandra-schijf/
https://www.beumer.nl/medewerker/bart-muller/
https://www.beumer.nl/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/
https://www.beumer.nl/locatie/vleuten-de-meern-leidsche-rijn/


Het team van 
Beumer Hypotheken

 
Jeroen Roland Bianca

Reinier Laura Vivian

Maurice Anouck

https://www.beumer.nl/medewerker/jeroen-landzaat/
https://www.beumer.nl/medewerker/roland-luijer/
https://www.beumer.nl/medewerker/bianca-van-drie/
https://www.beumer.nl/medewerker/reinier-bruin/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/
https://www.beumer.nl/dienst/hypotheken/


Heb je 

interesse?

Meerndijk 7

3454 HM De Meern




030-6776000

info@beumer.nl

www.beumer.nl


