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De historische boerderij - een gemeentelijk monument - wordt volledig 
gerestaureerd tot twee ruime seniorenwoningen, voorzien van alle
moderne gemakken en comfort. Tegelijkertijd worden op het omliggende
terrein nog eens zes nieuwbouwwoningen gerealiseerd, elk met een geheel
eigen uitstraling en diverse subtiele details. Namen als de Wagenloods, de
Veldschuur en de Vrijstaande woning verwijzen naar agrarische gebouwen
uit vervlogen tijden. Achter de charmante gevels gaan moderne, royale en
energiezuinige woningen schuil.

Aan de Korte Brinkweg in Soest, op de
plek waar 400 jaar geleden een boerderij verrees, worden acht karakteristieke
woningen gerealiseerd. Decennialang
graasden de koeien hier in de wei en
werd hun melk in het naastgelegen melkhuisje verkocht. ‘Het Soestererf’ is een
unieke locatie waar de geschiedenis nog
steeds voelbaar is.

DE OUDE BOERDERIJ
De oude boerderij is een gemeentelijk monument. De restauratie zal plaatsvinden in nauw overleg met de monumentencommissie van de gemeente
Soest en een restauratiedeskundige. Bij de restauratie wordt de boerderij
opgedeeld in twee woningen, die beide over een aantal sfeervolle authentieke elementen beschikken. Zo vindt u in het ‘voorhuis’ een opkamer en
schouw. En kiest u voor de achterzijde van de boerderij - de oude deel waar
lang geleden de koeien op stal stonden - dan heeft u onder andere een
historische waterpomp in uw huis. Beide woningen beschikken straks over
een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Daarnaast worden op
de verdieping nog eens twee slaapkamers en een badkamer gerealiseerd.
Wonen op ‘Het Soestererf’ betekent modern wonen op een historische
locatie. Hier geniet u van de rust en ruimte van een intiem en autoluw
hofje, op steenworp afstand van het gezellige centrum van Soest. Prachtige
natuurgebieden bevinden zich om de hoek. Bovendien zijn belangrijke uitvalswegen en diverse openbaar vervoervoorzieningen nabij.
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Soest, Korte Brinkweg 51 (familie Kuijper); anno 1913)
ADRES: KORTE BRINKWEG
51, SOEST

Soest, Korte Brinkweg 51 (familie Kuijper); anno 1913)

est, Korte Brinkweg 51 (familie Kuijper); anno 1913)
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Soest, Korte Brinkweg 51 (familie Kuijper); ca 1915-ca 1920

Soest, Korte Brinkweg 51 (familie Kuijper); ca 1915-ca 1920

Historie
VAN HET BOERENERF

Eind 16e of begin 17e eeuw werd op
de hoek van de Korte Brinkweg een
boerderij gebouwd. Met zijn wit
gepleisterde voorgevel, lage zijgevels
en rieten kap is het pand nog altijd een
opvallende verschijning in het Soester
dorpsbeeld. De boerderij heeft een
grote historische waarde en de status van
gemeentelijk monument.

‘Het Soestererf’ kent een bijzondere geschiedenis. Zo’n vierhonderd jaar geleden werd op deze plek de eerste steen gelegd voor boerderij ’t Puntje. De
SOEST
- Korte
Brinkweg
(vroeger
Korte
25)
Korte
Brinkweg
was51destijds
een
van Brinkweg
de hoofdstraten
van Soest. E
 euwenlang
werd het gebouw als boerderij gebruikt. Aan de voorzijde bevond zich het
Uit archiefonderzoek blijkt dat deze boerderij in 1693 of 1694 is herbouwd op de plaats waar al eerder ee
woongedeelte; de achterzijde was de deel waar de koeien op stal stonden.
boerderij had gestaan, welke vermoedelijk in 1672-1673 door de fransen werd verwoest. Begin 18de eeuw
In1713)
de loop
de zogenaamde
‘langhuisboerderij’
een aantal keer
(1710,
was der
hier tijd
een is
herberg
waar “de Ruijter”
uithing.
uitgebreid en gemoderniseerd, maar de hoofdvorm bleef behouden.
G.J.M. Derks, Arnhem
GEMEENTELIJK MONUMENT
De boerderij heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Het pand staat op de
monumentenlijst van de gemeente Soest. Er zijn diverse originele elementen
aanwezig, waaronder de zolderbalklagen, gewelfkelder met opkamer en een
authentieke waterpomp. Deze details blijven bij de restauratie behouden.

ca 1950 (?)
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Korte Brinkweg 51
Winkelstraat
Grand Café De Lindenhof
Station
Gemeentehuis
Sportboulevard De Engh (zwemmen, fitness, sauna)
Eem
Paleis Soestdijk
Buijs regiomakelaars (Burgemeester Grothestraat 13)
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Situatie
SOEST EN OMGEVING

In Soest is het heerlijk wonen.
Alles wat u nodig heeft, is binnen
handbereik. Scholen voor
basis- en voortgezet onderwijs,
sportverenigingen en medische
voorzieningen: u vindt ze allemaal
in de directe omgeving.

SOEST, EEN VEELZIJDIGE WOONPLAATS
Soest heeft een aantal gezellige winkelcentra en een keur aan leuke restaurants en cafés. De donderdagse weekmarkt bevindt zich op loopafstand.
NATUUR OM DE HOEK
Wie van de natuur houdt, kan hier zijn hart ophalen. Rondom Soest liggen
de prachtigste natuurgebieden, waaronder De Soester Duinen en het
Baarnse Bos. Ideaal voor een ontspannen wandeling of fietstocht. En wat
dacht u van de tuinen van Paleis Soestdijk? Ook die zijn vlakbij.
UITSTEKEND BEREIKBAAR
Soest is centraal gelegen en daardoor een ideale uitvalsbasis. Met de auto
bent u binnen 20 minuten in het centrum van Amersfoort of Hilversum. In een
mum van tijd bevindt u zich op de A1 of de A27. Utrecht en Amsterdam zijn uitstekend bereikbaar, niet alleen per auto, maar ook met het openbaar vervoer.
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Het boerenerf
BUITEN EN TOCH CENTRAAL

‘Het Soestererf’ bevindt zich aan de rand van Soest. Vanuit uw achtertuin kijkt
u uit over een uitgestrekt weidegebied, in de verte stroomt de rivier de Eem.
Hier geniet u volop van de rust en ruimte van het buitenleven, en tegelijkertijd woont u heel centraal. Het winkelcentrum aan de Van Weedestraat is
slechts een minuutje lopen. Binnen 5 minuten wandelt u naar station Soestdijk. En pakt u de fiets, dan staat u in nog geen 10 minuten op station Baarn.
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Voorhuis, bouwnummer 1
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Interieur

COMFORT EN LUXE VAN DEZE TIJD
De Oude Boerderij combineert een nostalgische sfeer en uitstraling met modern en
comfortabel wonen. Bij de restauratie van
de monumentale langhuisboerderij blijft
een aantal sfeervolle authentieke elementen behouden, waaronder een historische
waterpomp, gewelfkelder met opkamer,
spanten en zolderbalklagen. Daarnaast
wordt de rieten kap in ere hersteld.

Uiteraard worden beide woningen voorzien van alle comfort en luxe van
deze tijd. Zo krijgen de woningen geïsoleerde daken, wanden en vloeren.
Ook aan de binnenzijde worden de woningen hoogwaardig en tot in
detail afgewerkt. Op de begane grond wordt vloerverwarming aangelegd.
De wanden worden sausklaar afgewerkt en voorzien van hoge plinten. De
binnenkozijnen worden uitgevoerd in hout en voorzien van stompe deuren
met luxe rvs-deurbeslag. Een aantal authentieke binnenkozijnen met
paneeldeuren blijven gehandhaafd.
En omdat smaken nu eenmaal verschillen, kunt u het interieur volledig
aan uw persoonlijke wensen laten aanpassen. Dat geldt niet alleen voor
de keuken, de badkamer en het toilet, maar bijvoorbeeld ook voor de
aftimmeringen, technische installaties en de indeling van de woning.

Achterhuis, bouwnummer 2
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BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING
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ZUIDGEVEL

NOORDGEVEL

OOSTGEVEL

WESTGEVEL

DOORSNEDE A-A

DOORSNEDE B-B

Specificaties
TECHNISCHE

VAN DE OUDE BOERDERIJ

Wonen in een oude langshuis
boerderij uit begin 17e eeuw is een
unieke ervaring. Het gemeentelijk
monument is volledig gerestaureerd
en gemoderniseerd. Hierdoor heeft
u de woonervaring van een nieuwbouwwoning en de sfeer van de
authentieke boerderij.

De woning wordt gerestaureerd met oog voor detail. Dit ziet u niet alleen
terug in de fraaie details, maar merkt u ook aan het comfort. Zo beschikt de
woning op de begane grond over vloerverwarming, wordt het dak volledig
gerestaureerd en voorzien van een isolerend pakket en worden de buiten
muren geïsoleerd door middel van voorzetwanden. De boerderijwoningen
worden voorzien van een zeer energiezuinige cv-combiketel die de woning
voorziet van warmte en warm tapwater. Tijdens de restauratie zal er veel aandacht worden besteed aan de oude details. Bij de restauratie blijft een aantal
sfeervolle authentieke elementen behouden, waaronder een historische
waterpomp, gewelfkelder met opkamer, spanten en zolderbalklagen. Om er
zorg voor te dragen dat de restauratie het beste resultaat oplevert, hebben wij
de kennis en expertise van Bouw- en Restauratie adviesbureau Holtzer
gevraagd om deze restauratie te begeleiden.
WONINGTYPE

BOERDERIJ BNR 1

BOERDERIJ BNR 2

Verkoopprijs von

€ 570.000

€ 595.000

Oppervlakte perceel

333 m²

284 m²

Waarde keuken cheque

€ 11.250

€ 11.250

Stelpost keuken (geen gebruik cheque)

€ 8.750

€ 8.750

Stelpost vloertegels

40 €/m²

40 €/m²

Stelpost wandtegels

30 €/m²

30 €/m²
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Visie

WIJ BOUWEN GEEN HUIS,

MAAR EEN ‘THUIS’

Een nieuwbouwhuis koopt u niet
iedere dag. Zodra u de koopakte
heeft getekend, komt er heel wat
op u af. Daar kunt u vaak best wat
hulp en advies bij gebruiken.
Die zorg nemen wij u graag uit
handen.

Uw wensen staan bij Bouwbedrijf A. Huurdeman altijd centraal. Persoonlijke
aanpassingen aan de woning zijn dan ook heel vaak mogelijk. Wilt u een andere
indeling? Een muurtje verwijderen of juist een extra kamer? Een parketvloer
door ons laten leggen of de woning volledig gestoffeerd laten opleveren?
Wij bespreken graag de mogelijkheden.
KWALITEIT TOT IN DETAIL
Kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend. In uw nieuwe woning ziet u dat terug
tot in de kleinste details. Wij hanteren een hoge afwerkingsgraad. Bovendien
maken wij gebruik van duurzame materialen.
HET KARAKTER VAN TOEN MET HET COMFORT VAN NU
De monumentale langhuisboerderij wordt met grote zorg door ons gerestaureerd. Het authentieke karakter, de historische charme en aantal originele details van de boerderij blijven daarbij behouden. Hier kunt u historisch
wonen met het gemak en comfort van deze tijd.
VAN HARTE WELKOM!
Benieuwd naar de vorderingen van uw nieuwe huis? Bij ons bent u van harte welkom op de bouwplaats! Regelmatig contact met de nieuwe bewoners
vinden wij belangrijk en onze medewerkers stellen dit zeer op prijs. Zo kunnen
wij immers sneller en eenvoudiger op uw wensen inspelen. Kom dus gerust
een kijkje nemen bij uw huis in aanbouw. Omdat veiligheid op de bouwplaats
uiteraard voorop staat, vragen wij u wel uw bezoek vooraf even aan te kondigen.
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Voor info Buijs Regiomakelaars: 035 6032737 | hetsoestererf.nl
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