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Een unieke kans, zo omschrijven we 
ons project De Wagenhoek. In het hart 
van Driebergen–Rijsenburg realiseren 
wij een klein aantal woningen. Rustig 
gelegen, op een ruim opgezette 
locatie, omringd door oude bomen en 
een drietal monumenten.

Op de plek waar begin 1900 de familie 
Hoek startte met hun koetsenbedrijf, 
verrijzen vier prachtige nieuwbouw 
woningen. Tevens worden de 
bestaande monumenten verbouwd 
tot nog eens zes woningen. Het plan 
is door Kraal architecten ontworpen 
en heeft een duidelijke link met het 
verleden en de omgeving. 

De eerste fase van het project bestaat 
uit de bouw van een luxe vrijstaande 
villa en drie authentieke herenhuizen.  

In de volgende en laatste fase 
wordt het monumentale Hoekpand 
verbouwd tot appartementen en 
wordt het voormalige drukkerijtje 

omgevormd tot een monumentale 
vrijstaande woning.

Met trots presenteren wij in deze 
brochure de eerste fase van het 
project, de nieuwbouw woningen. 

In deze brochure vindt u informatie 
over het plan. Meer gedetailleerde in-
formatie en het inschrijfformulier zijn 
te vinden op www.dewagenhoek.nl. 
Uiteraard helpen onze makelaars u 
ook graag met de beantwoording van 
uw vragen.

Wij nodigen u van harte uit om het 
plan te bekijken en hopen dat u net 
zo enthousiast wordt als wij dat zijn 
geworden tijdens de uitwerking ervan.

Hartelijke groet,

Wander de Vries
Ontwikkelaar
De Ontwikkelcombinatie

Voorwoord

https://dewagenhoek.nl/


Driebergen is een prachtig groen dorp op de Utrechtse Heuvelrug. Met volop natuur, waaronder de 
uitgebreide bossen voor lange wandel, fiets- of mountainbike tochten.
 
Ook het prachtige weidse landschap van de Langbroekerwetering, rijk aan landgoederen en kastelen 
is beslist de moeite waard! Driebergen heeft een hoog voorzieningenniveau, waaronder basisscholen, 
een scala aan winkels, restaurants met terrassen en koffietentjes. Supermarkten zijn op loopafstand 
gevestigd. Tevens heeft Driebergen diverse gezondheidscentra en sportparken, waaronder Health 
center Hoenderdaal met fitness, squash, tennis-, padel- en golfbaan.
 
Het dorp ligt zeer centraal en heeft een op- en afrit naar en van de A-12 alsmede een geheel vernieuwd 
NS-station met goede treinverbindingen. Steden als Utrecht (met een schouwburg), Zeist (met een 
theater en bioscoop) en Amersfoort zijn prima en snel bereikbaar.

Wonen in Driebergen

“Een historische plek omgeven 
door geweldige natuur, dat maakt 

Driebergen bijzonder.”

De Heuvelrug staat bekend als het mooiste 
fietsgebied van Nederland. Zowel een gewone 
fietstocht als een tour op de racefiets of een 
verkenning met de mountainbike, er is voor ieder 
wat wils. Mountainbikers uit de verre omgeving 
zoeken de Heuvelrug op vanwege de grote 
diversiteit qua natuur en MTB routes. Maar voor 
wie liever te voet op avontuur gaat, is er ook een 
Heuvelrug Natuurwandelvierdaagse.

Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug

In de oude wagenschuur op het terrein van De 
Wagenhoek bevindt zich De CultuurHoek. Het 
is een markant gebouw, waar men terecht kan 
voor een breed cultureel aanbod van exposities, 
kleinschalige optredens, filmavonden, cursussen 
en workshops.

Samen met tientallen vrijwilligers bouwden 
plaatselijke kunstenaars en creatieven de 

voormalige wagenschuur van de firma Hoek om tot 
een gastvrije ontmoetingsplek voor de inwoners 
van Driebergen en omgeving. Het pand beschikt 
over diverse ateliers, een expositiezaal, een kleine 
theaterzaal en een gezellige foyer.

Meer informatie is te vinden op de website: 
www.cultuurhoek.nl.

Cultuur om de hoek: De CultuurHoek

https://www.cultuurhoek.nl/


De locatie bevindt zich op de hoek van de Engweg en de Korte 
Dreef, op steenworp afstand van horeca, winkels, supermarkten, 
scholen en medische voorzieningen. In het hart van Driebergen-
Rijsenburg en omringd door natuurgebieden.

Ligging op de kaart

Scholen & opvang

Basisschool
Kinderopvang
Middelbare school

700 m
1,0 km
3,9 km

Vervoer

Bushalte
Intercity station
Utrecht station

190 m
2,1 km
15 km

Medisch

Tandartsenpraktijk
Apotheek
Gezondheidscentrum

50 m
150 m
800 m

Winkels

Supermarkt
Winkelstraat
Horeca

100 m
150 m
150 m



Kastelen
Driebergen wordt het eerst vermeld in boeken 
als Thribergen in het jaar 1159. De bisschop van 
Utrecht was de heerser over dit gebieden gaf land 
in leen uit aan leenmannen, in ruil voor belasting 
en hulp als er oorlog was. Als bescherming waren 
er de kastelen Sterkenburg en Rijsenburg. De 
leenmannen lieten hun grond bewerken door 
boeren. Er werden akkers aangelegd die ‘engen’ 
werden genoemd, tevens de naamgever van de 
Engweg. De grond in dit gebied was niet erg 
vruchtbaar, zodoende was er mest nodig. Dat 
kwam van schapen. ’s Nachts sliepen de schapen 
in de schaapskooien bij het dorp. Daar werd ook 
de mest verzameld. Overdag gingen de schapen 
naar de heidevelden, ontstonden er paden die 
schapendriften worden genoemd. De Traaij en 
de Buntlaan zijn oude schapendriften. In het jaar 
1309 wordt de naam Drieberghen voor het eerst 
gebruikt als plaatsnaam.

Geschiedenis

Buitenplaatsen
In de 17e eeuw bouwden veel VOC kooplieden 
een tweede huis buiten de stad met grote tuinen 
en bossen, ook wel een buitenplaats genoemd. 
De rijke burger ging vaak in de zomer naar 
zijn buitenhuis om de stank, warmte, pest en 
drukte van de stad te vermijden. Met de komst 
van buitenplaatsen kwamen er ook veel andere 
mensen naar Driebergen-Rijsenburg. De rijke 
burgers van die huizen hadden personeel nodig. Zo 
trokken er steeds meer mensen naar een dorp toe 
om bijvoorbeeld bakker, timmerman of tuinman 
te worden. Een van de bekendste buitenplaatsen 
in de omgeving Sparrendal, vlakbij gelegen aan 
de Hoofdstraat, werd later het gemeentehuis van 
Driebergen-Rijsenburg.

Het was een inspirerende en uitdagende opgave 
om voor deze locatie een mooi plan op maat te 
maken. Een plan waarvan men over een aantal 
jaar niet meer kan voorstellen dat het ooit anders 
was. Om dat te bewerkstelligen is zorgvuldig 
naar de omgeving gekeken en naar wat voor dorp 
Driebergen is.

De drie herenhuizen zijn ontworpen met 
de oorspronkelijke dorpslint bebouwing als 
inspiratiebron. Een fijne balans is gezocht in 
herhaling en variantie in het gevelbeeld waarbij 
de ervaring van binnenuit een belangrijke factor 
was in het ontwerpproces. De sterke belijning, 
de accenten in de gevel, de kap met overstek, 
de uitgetimmerde goten en de keuze van de 

baksteen geven de woningen een klassiek, maar 
ook eigentijdse beeld, dat zich zeer goed zal 
schikken in de omgeving.

Voor de vrijstaande villa is eveneens de omgeving 
de inspiratiebron geweest en daarbij is een 
modernere, strakkere weg ingeslagen, die een 
frisse toevoeging in de buurt zal zijn. De gestucte 
gevel met zijn verticale ramen geven in combinatie 
met de toegevoegde accenten de woning een 
moderne en vriendelijke uitstraling. Van binnenuit 
een zeer lichte woning met mooie doorkijken.

Thom Winters
Kraal Architecten

De architect aan het woord



Op de locatie worden in twee fasen een vrijstaande villa, drie herenhuizen, 
appartementen en een vrijstaande gelijkvloerse woning gerealiseerd.

Fase 1
Fase 1 bestaat uit de nieuwbouw woningen die op de locatie gerealiseerd 
worden. Deze gaan als eerste in verkoop en worden in deze brochure uitgebreid 
beschreven. Inschrijven kan via de website: www.dewagenhoek.nl/inschrijven 
of door contact op te nemen met de makelaar.

Het plan

B. Herenhuis (3 typen)
160-162 m2 woonoppervlak | 4 slaapkamers

A. Vrijstaande villa
191 m2 woonoppervlak | 5 slaapkamers

B1

B2

B3

C1 t/m C5

D1

A1

De CultuurHoek

Korte Dreef

Engweg
Fase 2
Fase 2 zal bestaan uit de renovatie van de monumenten op de locatie. Zodra 
hier meer informatie over beschikbaar komt, zal dit ook bekend gemaakt 
worden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.dewagenhoek.nl/
nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden.

https://dewagenhoek.nl/inschrijven
https://dewagenhoek.nl/nieuwsbrief/


Een moderne vrijstaande woning van maar liefst 190 m2 groot. 
Rustig gelegen aan een boomrijke laan, de Korte Dreef. Een onder 
architectuur gebouwde woning met luiken, welke een knipoog 
vormen naar de naastgelegen wagenschuur.

191 m2 woonoppervlak | 5 slaapkamers | 577 m2 perceel

A. Vrijstaande villa



Begane Grond Eerste verdieping Zolder verdieping
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191 m2 woonoppervlak

5 slaapkamers

ruime bijkeuken

577 m2 perceel

extra verdiepingshoogte 

zonnepanelen

luchtwarmtepomp

deels aangeplante 
erfafscheiding

De ruime en flexibele woning is van alle gemakken 
voorzien. Een royale keuken met bijkeuken, studeerhoek, 
vijf slaapkamers, berging en grote overloop. Met de 
mogelijkheid om een uitbouw, badkamer ensuite, extra 
badkamer of slaapkamer te realiseren. 

Centraal gelegen in de woning is het ruime 
trappenhuis met vide waar door de diverse ramen 
het daglicht binnenvalt. In combinatie met de extra 
verdiepingshoogte (2,75 meter) geeft het een maximale 
beleving van de ruimten en maakt het de woning uniek.

Vanuit de keuken met open achtergevel, bieden 
de openslaande deuren toegang tot de tuin. Deze 
profiteert door de diepte en gunstige ligging maximaal 
van de avondzon. Het grote, deels ommuurde en deels 
van een groene erfafscheiding voorziene perceel, biedt 
tevens de mogelijkheid om een garage of bijgebouw te 
realiseren met eigen uitrit. Ook beschikt het aan de 
voorzijde over een oprit voor twee auto’s.

A1. Vrijstaande villa
Specificaties

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping



Klassieke woningen met karakter. Bijzonder veel ruimte en met 
een tuin op het westen, dat maakt deze woningen tot geweldige 
gezinswoningen. Gelegen tussen twee monumenten komt 
de oorspronkelijke architectuur van de Engweg opnieuw tot 
uitdrukking.

160-162 m2 woonoppervlak | 4 slaapkamers | 163-207 m2 perceel

B. Herenhuis (3 typen)



Begane Grond Eerste verdieping Zolder verdieping

269 +

351 200

3
4

3
3

1
5

3
3

8

1
0

1
9

560

MK

3
3

9
1

3
2

3
5

7
1

9
1

1
0

2

25372 235

1
1

2
1

560

287,5 +

2
7

6

183

WM WP

N
O

K
 3

7
2

,5
 +

1
5

0
 +

150 +

3
1

5
3

3
8

603

3
4

6

200393

1
0

1
9

160 m2 woonoppervlak

4 slaapkamers

205 m2 perceel

extra verdiepingshoogte

dubbele extra hoge  
tuindeuren 

zonnepanelen

luchtwarmtepomp

deels aangeplante 
erfafscheiding

De ruime hoekwoning geeft de beleving van half vrijstaand 
wonen, door zijramen en een tuin die doorloopt naar 
de voorzijde. Een keuken met erker, vier slaapkamers 
en grote berging. Met de mogelijkheid om een uitbouw, 
extra slaapkamer en badkamer te realiseren. 

Een ruime hal, grote woonkamer en extra 
verdiepingshoogte (2,87 meter) dragen bij aan het 
ruimtelijke gevoel in de woning. 

Via de dubbele, grote openslaande deuren is er toegang 
tot de op het westen gelegen tuin. Hierdoor kan er zowel 
in de woning als in de tuin tot laat van de avondzon 
geprofiteerd worden. 

Achterop het ruime perceel bevindt zich naast de 
buitenberging een oprit voor een auto. Om het groene 
karakter van het gebied te versterken wordt aan de zijden 
grenzend aan de openbare ruimte, een erfafscheiding 
aangeplant.

B1. Herenhuis links
Specificaties

Begane grond 1e verdieping Zolder



Begane Grond Eerste verdieping Zolder verdieping
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162 m2 woonoppervlak

4 slaapkamers

163 m2 perceel

extra verdiepingshoogte

dubbele extra hoge 
tuindeuren 

zonnepanelen

luchtwarmtepomp

deels aangeplante 
erfafscheiding

De middelste woning kenmerkt zich door zijn ruimte. 
Een flexibel indeelbare keuken, vier slaapkamers en 
grote berging. Met de mogelijkheid om een uitbouw, 
extra slaakamer en badkamer te realiseren. 

Een ruime hal, grote woonkamer en extra 
verdiepingshoogte (2,87 meter) dragen bij aan het 
ruimtelijke gevoel in de woning. 

Via de dubbele, grote openslaande deuren is er toegang 
tot de op het westen gelegen tuin. Hierdoor is er veel 
lichtinval en ervaar je de ondergaande zon.

Achterop het ruime perceel bevindt zich naast 
de buitenberging een oprit voor een auto. Om het 
groene karakter van het gebied te versterken wordt 
aan de zijden grenzend aan de openbare ruimte, een 
erfafscheiding aangeplant.

B2. Herenhuis midden
Specificaties

Begane grond 1e verdieping Zolder



Begane Grond Eerste verdieping Zolder verdieping
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160 m2 woonoppervlak

4 slaapkamers

207 m2 perceel

extra verdiepingshoogte

dubbele extra hoge 
tuindeuren 

zonnepanelen

luchtwarmtepomp

deels aangeplante 
erfafscheiding

De ruime hoekwoning geeft de beleving van half vrijstaand 
wonen, door zijramen en een tuin die doorloopt naar de 
voorzijde. Een keuken met erker, vier slaapkamers en 
grote berging. Met de mogelijkheid om een uitbouw, extra 
slaakamer en badkamer te realiseren. 

Een ruime hal, grote woonkamer en extra verdiepingshoogte 
(2,87 meter) dragen bij aan het ruimtelijke gevoel in de 
woning. 

Via de dubbele, grote openslaande deuren is er toegang tot 
de op het westen gelegen tuin. Hierdoor kan er zowel in de 
woning als in de tuin tot laat van de avondzon geprofiteerd 
worden. 

Achterop het ruime perceel bevindt zich naast de 
buitenberging een oprit voor een auto. Om het groene 
karakter van het gebied te versterken wordt aan de zijden 
grenzend aan de openbare ruimte, een erfafscheiding 
aangeplant.

B3. Herenhuis rechts
Specificaties

Begane grond 1e verdieping Zolder



1. Duurzaam & energiezuinig
De woningen worden conform de huidige regelgeving gebouwd met duurzame materialen, uitstekende 
isolatie, zonnepanelen, gasloos en voorzien van een luchtwarmtepomp. Oftewel, duurzaam en erg 
energiezuinig zodat u klaar bent voor de toekomst.

2. Comfortabel & veilig
Door gebruik van de laatste technieken profiteert u van een hoog comfort van de woning. Onder 
andere op het gebied van de verwarmingsinstallatie, geluidsisolatie en veiligheid. 

3. Zorgeloos
Bij nieuwbouw is een garantieregeling van toepassing. Samen met het feit dat alles nieuw is, zorgt 
dat ervoor dat er de eerste jaren vrijwel geen onderhoud gedaan hoeft te worden aan de woning. 
Aantrekkelijk voor uw portomonnee en met weinig zorgen.

4. Naar eigen smaak
Een nieuwe woning is als een onbeschreven blad, geen herinneringen aan voorgaande bewoners en 
de mogelijkheid om het geheel naar eigen smaak in te richten. Daarmee kunt u het volledig naar 
uw eigen hand zetten.

5. Lagere aankoopkosten
Bij een nieuwbouw woning is sprake van de zogenaamde ‘vrij op naam’ prijs. Dit betekent dat u 
geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen en de notariskosten door de verkoper worden betaald.

6. Gezamenlijke start
Tegelijk met u komen ook de andere kopers er wonen. Wel zo leuk om een gezamelijke start te 
kunnen maken met uw toekomstige buren.

Voordelen van nieuwbouw



Keuken
De woningen worden opgeleverd met basisaansluitingen voor de keuken, zodat u zelf de 
vrijheid heeft op een keuken uit te kiezen.

Bij aankoop van de woning ontvangt u een waardebon van 
€ 1.000,- waarmee u uw ideale keuken kunt samenstellen in 
de projectshowroom, Van Wanrooij Warenhuys.

Sanitair
De woningen worden uitgerust met hoogwaardige sanitair producten. Hiervoor worden de 
merken Villeroy & Boch (sanitair), Grohe (kranen) en Mosa (tegelwerk) toegepast.

Stel je eigen woning samen

Keuken en badkamer 
inspiratie

Tevens heeft u de mogelijkheid om via de projectshowroom zelf uw sanitair te kiezen, het 
basissanitair wordt dan als stelpost verrekend met uw keuze.

Kopersbegeleiding
De projectleverancier helpt u bij de te maken keuzes. Daarnaast is er een mogelijkheid om een 
aantal zaken aan de woningen aan te laten passen, zoals een uitbouw, een andere indeling, 
aanpassingen aan de installaties etc. 

Raadpleeg voor de mogelijkheden het overzicht van de kopersopties (woonwensen), te vinden 
op de website of op te vragen via de makelaar.



Deze verkoopbrochure is door de diverse betrokken partijen met grote zorg samengesteld en is bedoeld om 
u een indruk te geven van het plan en de woningen. De getoonde impressies, tekeningen en maatvoeringen 
zijn illustratief cq. indicatief en kunnen afwijken van het eindresultaat. Zodoende kunnen er geen rechten 
aan worden ontleend.

Als contractstukken gelden de contracttekeningen en technische omschrijving behorende bij het 
bouwnummer, welke als bijlagen van de koop- en aanneemovereenkomst zullen worden opgenomen.

De op tekeningen en impressies aangegeven apparatuur, (buiten)inrichting, accessoires en andere zaken 
die niet beschreven worden in de voornoemde contractstukken, zijn bedoeld ter oriëntatie van de 
gebruiksmogelijkheden en maken (als vanzelfsprekend) geen onderdeel uit van de koop.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het plan en de woningen met zoveel 
mogelijk behoud van uitstraling en functionaliteit, al dan niet als gevolg van noodzakelijke ontwerp- en/of 
wetswijzigingen.

Disclaimer

Project
Engweg-Korte Dreef B.V. 

Korte Dreef 2 en Engweg 8-12, Driebergen-Rijsenburg

Ontwikkeling
De Ontwikkelcombinatie

www.ontwikkelcombinatie.nl

Realisatie
Karbouw Bouwonderneming

www.karbouw.nl

Makelaar
Vierhout Van Wonderen Makelaars

www.vierhoutvanwonderen.nl

info@vierhoutvanwonderen.nl

0343-515485

Karin Oskam & Ilonka Vierhout



www.dewagenhoek.nl

https://dewagenhoek.nl/

