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ALSTUBLIEFT, DE EERSTE EDITIE VAN HET BOERSTAETE MAGAZINE. EEN INFORMATIEF EN
GEVARIEERD MAGAZINE OVER HET WONEN EN LEVEN OP DE VELUWE SPECIFIEK GERICHT OP HET
WERKGEBIED VAN ONS KANTOOR: PUTTEN, ERMELO, GARDEREN EN DIRECTE OMGEVING.

Graag laten wij u in dit magazine nader kennismaken met ons kantoor.
U treft ervaringen aan van kopers en verkopers, we gaan wat dieper in op een

8.4

aantal aspecten van de makelaardij en natuurlijk is een deel van het actuele
woningaanbod opgenomen. Verder zijn er interessante artikelen te lezen van
verenigingen en vrijwilligers die al jarenlang in ons werkgebied actief zijn
zoals de Vereniging van Bijenhouders, het Putter Stoomgemaal en natuurlijk

"proef Veluwse
streekproducten
met passie bereid"
Wat je van dichtbij haalt, is lekker! Lokaal zijn er prachtige producten te verkrijgen.
Restaurant Smakelijck werkt daarom samen met verschillende boeren en telers
uit de omgeving. Ons keukenteam bereidt haar gerechten op ambachtelijke wijze,
met verse Veluwse streekproducten.

t 0341 - 35 12 56

w www.restaurantsmakelijck.nl

e info@restaurantsmakelijck.nl

a Harderwijkerstraat 14, 3881 EH Putten

ontbreekt een artikel van Onze Werkplaats niet waar met heel veel plezier én
trots de inmiddels bekende Boerstaete vogelhuisjes worden gemaakt!
Boerstaete Makelaardij is een dynamisch kantoor dat werkt met een deskundig
en enthousiast team om uw droom te realiseren! Dat doen wij al vanaf de
start in 2006 en inmiddels zijn wij uitgegroeid tot de grootste woningmakelaar
van Putten. Wij zijn actief in zowel de bestaande bouw als in de verkoop
van nieuwbouw. Mede dankzij aanbevelingen van bestaande relaties zijn wij
daarnaast steeds vaker actief in Ermelo en Garderen.
In onze dienstverlening staat één vraag centraal: waar kunnen wij u mee helpen?
Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over uw toekomstplannen?
Neem dan gerust contact met ons op! Onder het genot van een kop koffie
kunnen we nader kennismaken. We bespreken dan graag wat uw wensen zijn
om zo samen met u tot het beste resultaat te komen.
Veel leesplezier!
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via www.boerstaete.nl of gratis bij
Fotografie:

ons af te halen.

Huibert van den Bos Fotografie
Geert de Jong
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CheeseWorks

Druk- en zetfouten voorbehouden.
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KLANT AAN HET WOORD

VOOR DAT
ENE MOMENT!

Denk in mogelijkheden

VIJF JAAR GELEDEN TROUWDE ERIK VAN HULSTEIJN MET MARIANNE.
ZE KOCHTEN IN HET NIEUWBOUWPLAN BIJSTEREN EEN TWEE-ONDEREEN-KAP WONING, AAN DAVELAARSGOED 46. “WE HADDEN HET ER

KOM EENS LANGS IN ONZE WINKEL
DORPSSTRAAT 13 PUTTEN

ECHT NAAR ONZE ZIN. WEL ZEIDEN WE ALTIJD TEGEN ELKAAR: OVER 20
JAAR WILLEN WE EEN VRIJSTAAND HUIS OP EEN LEUK STUKJE GROND.”
DIE DROOM WERD ECHTER NAAR VOREN GEHAALD TOEN ER PLANNEN
KWAMEN VOOR NIEUWBOUW NABIJ HUN ACHTER TUIN.

ENERGIE !!

kavel te kopen in een kleinschalig project

Ons huis was in een prima staat en werd

van vier woningen aan de Husselsesteeg.

binnen twee weken verkocht!” Inmiddels is

“Daar kochten we een kavel van 2.000 m2

de nieuwe woning bijna klaar, de oude is

voor de bouw van een vrijstaand huis. We

achtergelaten. Erik, Marianne, Luuk en baby

zijn ongelooflijk blij dat het gelukt is, ook

Maren wonen ten tijde van het interview

met de financiering.”

in een woonunit op de bouwplaats. “Best
knus hoor, Maren is hier geboren, dus

Erik nam zijn missie serieus: “Ik onderzocht

Het huis aan Davelaarsgoed 46 ging

wat dat betreft houden we een bijzondere

of het financieel haalbaar was om nu al

in de verkoop, uiteraard bij Boerstaete

herinnering aan deze unit.”

vrijstaand te gaan wonen. Vervolgens vroeg

Makelaardij. “We vinden dat het hele team

Allemaal aan de warmtepomp of kan het ook anders?

ik Johan de Boer om ons te waarschuwen als

goed meedenkt, ze zijn heel reëel, ook in de

Tot slot heeft Erik nog een tip voor aspirant-

Jazeker, er is meer mogelijk maar alle alternatieve oplossingen kosten
in aanschaf veel meer dan de vertrouwde cv ketel.

er iets te koop kwam dat voor ons geschikt

vraagprijs, en laten zich niet gek maken.

kopers die een droom hebben: “Denk in

was. Eigenlijk heb ik hem best vaak ‘lastig’

Wat moet je er nu mee ?

Veel mensen kijken naar de warmtepomp als alternatief voor gas en
vergeten twee belangrijke dingen namelijk hoe comfortabel is het, en
wat worden hiermee mijn vaste maandelijkse kosten.
Kijk daarom ook eens naar een pellet kachel, die geeft sfeer en een
heerlijke warmte en heeft de mogelijkheid om meerdere ruimtes te
verwarmen, daarnaast zijn er ook pellet kachels op cv die u hele
woning verwarmen

gevallen de afgelopen twee jaar, ik denk dat
hij daarom aan ons dacht toen dit project
voorbijkwam.” Meer dan een jaar geleden
kregen de Van Hulsteijns de kans om een

Vaak zijn meerdere
constructies mogelijk

mogelijkheden, niet in moeilijkheden. Er zijn
vaak meerdere constructies mogelijk. Wij
dachten dat het niet haalbaar zou zijn en
tóch is het gelukt!”

U kan ook kiezen voor een pellet ketel, deze levert zomer en winter
verwarming en warm tap water.
De besparing met het verwarmen op pellets is ook nog eens 50%
goedkoper dan het verwarmen met gas.
Of kijk eens naar de mogelijkheden met een zonneboiler met de
moderne systemen verwarmt u niet alleen het douche water maar kan
u ook de hele woning verwarmen.
Als de zon er niet is kan u na verwarmen met een andere energie
bron, maar u bespaart zomaar 50% op de huidige energie kosten.
Het voordeel van een zonneboiler systeem is dat u de warmte van de
zon opslaat in een tank en het op een later tijdstip kan gebruiken.
Zonder dat u netwerk kosten heeft of te maken heeft met salderen.
Wilt u meer informatie over wat er bij u mogelijk is en hoe het allemaal
werkt, kom eens vrijblijvend bij ons langs en laat u informeren.
Of kijk eens op onze website

Esveld kachels Hoge Eng West 8 3882 TR Putten Tel: 0341 740 130 www.esveldkachels.nl
B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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MEDEWERKER IN BEELD

Emotioneel
moment

“EEN HUIS KOPEN OF VERKOPEN IS ÉÉN VAN DE MEEST EMOTIONELE MOMENTEN IN HET LEVEN.
ACHTER BIJNA IEDERE TRANSACTIE ZIT EEN VERHAAL. DÍE VERHALEN EN HET CONTACT
MET DE VERKOPERS EN KOPERS, VIND IK HET MOOISTE ASPECT AAN MIJN WERK”,
ZEGT MARLEEN REMIJN - GELUK. ZE IS KANDIDAAT-MAKELAAR BIJ BOERSTAETE MAKELAARDIJ.

“Het mooie van deze baan is dat de werkzaamheden erg afwisselend zijn,
geen dag is hetzelfde”, vertelt Marleen. Haar werkzaamheden bestaan onder
andere uit: het uitbrengen van verkoopadviezen aan mensen die van plan
zijn hun woning te verkopen, het bespreken van de verkoopstrategie en het
opstellen van het stappenplan, het bezichtigen van woningen met aspirant
kopers, overdrachten begeleiden bij de notaris van verkochte of aangekochte
woningen. “Daarnaast zijn we regelmatig actief met de verkoop van nieuwbouw

0341 - 745064
info@vandebuntisolatie.nl

waar weer hele andere aspecten en aandachtspunten naar voren komen.”
Marleen woont inmiddels 20 jaar in Putten. Ze startte 19 jaar geleden
in de makelaardij bij een kantoor in Ermelo. In 2005 heeft Marleen de
makelaarsopleiding afgerond. Sinds 2008 werkt ze bij Boerstaete. “We werken

RUIM
30.000
PANDEN GEISOLEERD

SPOUWMUURISOLATIE
VLOERISOLATIE
BODEMISOLATIE
DAKISOLATIE

hier in een klein en gezellig team en zijn goed op elkaar ingespeeld. Het is
belangrijk om van elkaar te weten waar iedereen mee bezig is”, aldus Marleen.
Of zij een voorkeur heeft voor een bepaald type woning? “Nee, ik heb geen
voorkeur voor een bepaald soort woning; elk huis heeft zijn charme. Soms
vraagt een verkoop wat meer aandacht. Bijvoorbeeld een oudere dame die haar
woning verkoopt, omdat ze wegens gezondheidsredenen naar een kleinere en
meer aangepaste woning moet. Daar besteed ik dan extra aandacht aan.”
En, vertelt ze verder: “Ons doel is om iedere opdrachtgever geheel te ontzorgen
en te begeleiden in het volledige proces van de verkoop en de zoektocht naar
een nieuwe passende woning, het aankooptraject dus.”

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

vandebuntisolatietechniek.nl

Het is belangrijk om van elkaar te weten
waar iedereen mee bezig is.
B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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BLIKVANGER

Besmet

MET HET STOOMVIRUS

HIJ TORENT HOOG UIT BOVEN DE ARKEMHEENSE POLDER. DE SCHOORSTEEN
VAN EEN BIJZONDER RIJKSMONUMENT: HET PUTTER STOOMGEMAAL. DIT
GEMAAL IS IN 1980 GEKOCHT DOOR WILLEM EN MARJA VAN DE KLOK.
WAT BEZIELT MENSEN OM EEN STOOMGEMAAL TE KOPEN?
We hadden trouwplannen en waren op zoek naar woonruimte, vertelt
Marja. “In eerste instantie vielen we als een blok voor deze plek. Zo

Tranen in de ogen

Het stoomgemaal heeft drie

kwam het dat we op de veiling opeens ‘mijn’ riepen.” Willem en

belangrijke onderdelen: de

Marja knapten de voormalige machinistenwoning op en namen er

ketel, de stoommachine en

hun intrek in. Met de stoommachine hielden ze zich nog niet bezig.

het scheprad. De stoommachine en het scheprad waren in redelijke

Er was nog veel te doen in en rond het huis.

staat, de ketel werd gedeeltelijk ontmanteld en aan een grondig
onderzoek door diverse specialisten onderworpen. Toen bleek dat

Het stoomgemaal heeft
drie belangrijke onderdelen: de ketel,
de stoommachine en het scheprad.
10
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Even een stukje historie: het stoomgemaal is gebouwd in 1886

het niet verantwoord zou zijn om de ketel te restaureren. Hij werd

en heeft 85 jaar lang het water in de Arkemheense polder op het

definitief afgekeurd, een enorme tegenvaller. Wat nu? Het streven

juiste peil gehouden. Daarna werd deze taak overgenomen door een

was immers het gemaal zo origineel mogelijk te restaureren, dus

elektrisch gemaal en raakte het stoomgemaal in verval. De familie

ook om op kolen te stoken. Gelukkig wist Budding een verzamelaar

Van de Klok had inmiddels de ambitie om het stoomgemaal weer

in ’s Gravenzande waar een stoomketel uit 1949 stond. Die was

in zo origineel mogelijke staat te herstellen en werkend te maken.

bereid om de ketel af te staan. Dit leverde heel wat spannende

Vrijwilligers Jan Budding en Rob Bosman speelden in dit proces

momenten op: “We hadden alles gemeten en berekend, het zou

een belangrijke rol. Beide mannen zijn besmet met het stoomvirus,

net passen, de ketel moest door het dak op zijn plaats worden

een infectie waar je blijkbaar niet meer van af komt. Rob: “Ik had

getakeld. Je kunt je voorstellen dat we de nacht ervoor geen oog

gehoord dat Willem het gemaal in oude luister wilde herstellen. Tja,

dicht deden!” Alles bleek echter precies te passen, zij het dat er wel

ik ben gepensioneerd scheepsmachinist, het leek me een prachtig

heel weinig speelruimte over was. Dankzij Willem en Marja van de

project om bij betrokken te zijn!” Jan, gepensioneerd directielid

Klok en een groot aantal vrijwilligers, kon - 9.000 manuren later - het

van een ketelmachinefabriek: “Mijn vrouw zegt wel eens dat ik ben

stoomgemaal in 2006 in gebruik genomen worden. Degene die deze

ingeënt met stoom.”

eer toeviel was de machinist die het gemaal in 1971 uitzette: Anton
van de Burgt. Voor de aanwezigen een emotioneel moment: “Ik had
de tranen in mijn ogen, en ik was zeker niet de enige.”

B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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Stookdiploma

nu ook bedienen. We hopen op nog meer jongere vrijwilligers. De

Inmiddels zijn we 13 jaar verder, het gemaal en alles wat daarbij

werking van dit gemaal en het vak dat daarbij hoort is zo prachtig,

hoort is met de grootste zorg gerestaureerd, met oog voor detail.

dat moet voor altijd bewaard blijven.”

Zo is er zelfs een ‘gemak’ (primitief toilet) nagemaakt en hangt er
onderkleding uit die tijd aan de waslijn. Jan Budding en Rob Bosman

Dat de gemeente Putten de inspanningen waardeert is duidelijk:

zijn nog steeds als vrijwilliger bij het stoomgemaal betrokken.

bij het tienjarig jubileum ontvingen zowel Willem van de Klok,

Wie denkt dat er niet veel meer te doen is, heeft het mis: “We

Jan Budding als Rob Bosman de zilveren speld voor hun inzet.

moeten voldoen aan een aantal veiligheidsmaatregelen, dat is een
Van maart tot november werken de vrijwilligers op woensdag

We willen jongeren enthousiasmeren
om ons werk over te nemen.

van 9.00 tot 12.00 uur aan het onderhoud van het stoomgemaal.
Zij geven u graag uitleg over de werking. Tijdens de draaidagen is
het gemaal geopend van 10.00 tot 16.00 uur en onder stoom vanaf
11.00 uur. Voor data: zie www.putterstoomgemaal.nl.

blijvend proces. Eens in de twee jaar wordt de ketel gekeurd, de
voorbereiding hierop is een hele klus. Op draaidagen komen hier
wel 250 bezoekers, bovendien zijn we ook op afspraak geopend.
We geven dan uitleg over de werking van het gemaal.” Jan Budding

STOOMMACHINE

is ook stoker: “Dat is echt genieten, vooral met kinderen. Die kunnen
hier hun stookdiploma halen, hoe leuk is dat niet?”

De uitvinding van de stoommachine luidde het
begin van de industriële revolutie in. De eerste

Hoe lang blijven de niet meer piepjonge heren nog doorgaan? “Onze

stoommachine is gemaakt naar ontwerp van

ambitie is om jongeren te enthousiasmeren en ons werk over te

James Watt. Van 1 liter water kan 1700 liter

nemen. Inmiddels hebben we drie vrijwilligers van rond de 30 tot

stoom worden gemaakt. In Nederland zijn er nog

35 jaar. Dat zijn de zoon, de schoonzoon en een vriend van de

acht werkende stoomgemalen, één daarvan ligt

eigenaren. We hebben ze het vak geleerd, zij kunnen het gemaal

in Putten. Het Putter Stoomgemaal is het enige in
particulier eigendom.

Foto’s aangeleverd door Stichting Vrienden van het Putter Stoomgemaal

B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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Dromen
KLANT AAN HET WOORD

NIET DURVEN

DEUREN
Garagedeuren, openslaande deuren Duoport,
kanteldeuren, sectionaal deuren en bedrijfsdeuren.
U krijgt altijd een op maat gesneden oplossing.

365 dagen genieten
van het buitenleven

ZONWERING
Elke zonwering wordt speciaal voor u op maat gemaakt.
Zo houdt u optimaal de warmte buitenshuis.

TERRASOVERKAPPINGEN
Geniet van een optimale bescherming tegen zon en
schadelijke UV-stralen met onze topkwaliteit verandadaken.

U bent van harte welkom
in onze showroom.

Ruitenbeek 8
3881 LW Putten

+31 (0)341 - 35 60 04
www.dugreja.nl

ERWIN VAN BEEK, EEN AANTAL JAAR GELEDEN GETROUWD MET RENSKE UIT
EEMNES, IS GEBOREN EN GETOGEN IN PUTTEN. NA DE BRUILOFT HEBBEN
ZIJ EEN AANTAL JAAR EEN WONING IN EEMNES GEHUURD. SAMEN GINGEN
ZE OP ZOEK NAAR EEN KOOPHUIS, HET LIEFST IN HET BUITENGEBIED, MET
VOLDOENDE GROND OM DIEREN TE HOUDEN. EEN HUIS IN DE OMGEVING
VAN EEMNES WAS GEEN OPTIE: “WE HADDEN BEST EEN WENSENLIJST EN DE
PRIJZEN DAAR LIGGEN VEEL HOGER DAN IN PUTTEN.”

Erwin en Renske hebben allebei een agrarische achtergrond en

bleek een schot in de roos, er is alle ruimte om kleinvee te houden.

werken alle twee in de agrarische secor. Ook in hun vrije tijd zien

Gertjan Aalten van Boerstaete bracht Erwin en Renske in contact

zij graag koeien om zich heen. “We hebben een aantal makelaars in

met de eigenaren. Erwin roemt de mensenkennis van Gertjan door

Putten benaderd met de vraag of ze een geschikt huis wisten. Door

verkopers en kopers op deze manier bij elkaar te brengen. “We

onze uitgebreide wensenlijst, wisten we dat het een ‘opknapper’

hebben een paar keer koffie gedronken met de verkopers, een ouder

moest worden. Zelf vonden we dit lastig te vinden, maar Boerstaete

echtpaar en hele vriendelijke mensen. Kopers en verkopers pasten

heeft dat heel actief opgepakt.” Ze bekeken een aantal huizen,

perfect bij elkaar!”

waardoor het ook duidelijker werd wat Erwin en Renske wel en
niet wilden. Het vrijstaande huis met schuur aan de Donkeresteeg

Tienjarenplan

Het goed onderhouden huis was wel enigszins gedateerd. “Klussen
vinden we geen probleem, we hebben een uitgebreide kring van
familie en vrienden om ons heen die mee willen helpen. We doen
elke keer iets en zijn buiten begonnen. Ook de moestuin gaat op
de schop, die is een stukje kleiner geworden. We willen centrale
verwarming installeren en de rieten kap is met een aantal jaar
ook aan vervanging toe. Het wordt gewoon een tienjarenplan,”
lacht Erwin. “In de toekomst willen we wat geiten of schapen en
misschien wel een paar koetjes. We wonen hier helemaal geweldig
op een prachtige plek. Eigenlijk hadden we niet durven dromen dat
we zoiets zouden vinden.”
B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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WONINGAANBOD

WONINGAANBOD
Bosrand 31 • Putten

Bekestere 34 • Putten

Vrijstaand wonen vrijwel direct aan de rand van

Op een prachtig vrije locatie in Bijsteren treft u

het bos… droomt u daarvan? Dan hebben wij

aan een rustig straatje met uitsluitend vrijstaande

wellicht de perfecte woning voor u gevonden!

woningen deze beeldbepalende vrijstaande villa

Op een mooie plek aan de Bosrand, op slechts

met ruime oprit en dubbele carport gesitueerd

een steenworp afstand van de uitgestrekte

op een fraai aangelegd perceel van 674 m².

bossen staat deze karakteristieke vrijstaande

De bijzonder grote hoeveelheid ruimte op de

30’er jaren woning met oprit, garage en zonnige

begane grond in combinatie met de praktische

tuin gesitueerd op een perceel van 524 m².

indeling maakt deze woning bijzonder geschikt

Deze typische 30’er jaren woning is gebouwd in

voor gezinnen. De riante woonkamer beschikt

1936 en in de loop der jaren op diverse punten

over een sfeervolle schouw met gashaard en

gemoderniseerd en uitgebreid met behoud van

de riante woonkeuken met aansluitend een

de typische stijlkenmerken uit die tijd. De extra

ruime eetkamer bieden genoeg ruimte om

brede overstekken, de overdekte entree met

uitgebreid te tafelen. En dan is er ook nog de

opgemetselde bloembakken, de paneeldeuren en

tv-kamer welke uiteraard ook dienst kan doen

het glas in lood doen de sfeer van toen herleven.

als speelkamer voor de kinderen. De tuin is fraai

De tuin van de woning is grotendeels aan de

aangelegd met borders welke worden omzoomd

zijkant gelegen. Een heerlijke, zonovergoten tuin

door fraaie buxushagen en beschikt verder

want deze zij-tuin is gesitueerd op het zuiden.

over diverse terrassen waaronder een overdekt
terras aan de achterzijde van de woning.

Vraagprijs € 539.000,-- k.k.

Vraagprijs € 749.000,-- k.k.

Aaltsengoed 106 • Putten

Beukenlaan 4 • Garderen

Bijsterense Slagen 36 • Putten

Hellerweg 3 • Putten

Het comfort van een instapklare nieuwbouwwoning. Deze uitgebouwde

Op een bijzonder mooie en vrij gelegen locatie in het gezellig dorp

Op één van de mooiste plekjes in de geliefde woonwijk Bijsteren staat

Op een fantastische locatie in het buitengebied van Putten met vrij

tussenwoning met vrijstaande berging bevindt zich op een leuke en

Garderen staat in een rustige, kindvriendelijke woonomgeving deze goed

deze goed onderhouden en brede tussenwoning met achtertuin en

uitzicht rondom én op korte afstand van centrumvoorzieningen, mane-

rustige plek aan de Aaltsengoed. De gezinswoning is uitgerust met diverse

onderhouden en uitgebouwde tussenwoning met vier ruime slaapkamers,

berging gesitueerd op een perceel van 132 m². U treft hier een instapklare

ge en de sportvelden treft u deze bijzonder karakteristieke vrijstaande

extra’s die de woning nét even anders maken dan standaard. Om een paar

berging en zonnige tuin, gesitueerd op een ruim perceel van 172 m².

gezinswoning die zonder grote klussen direct te betrekken is!

woonboerderij met authentiek bakhuis, diverse opstallen en een perceel

voorbeelden te noemen: de riante uitgebouwde woonkamer met heerlijk

Wat direct opvalt zodra je de straat in rijdt, is de brede opzet van de

De ligging van deze woning is perfect te noemen: aan de rand van een

grasland. De woonboerderij is gelegen op een royaal perceel van 3,8 ha be-

veel lichtinval, de wand- en plafondafwerking met, ook op de verdieping,

straat met aan de voorzijde van de woning parkeergelegenheid. Hierdoor

kindvriendelijke woonwijk met bijzonder vrij zicht aan de voorzijde,

staande uit erf tuin en weiland. Dit is echt een authentieke woonboerderij

strak gestuukte plafonds met fraaie sierlijsten, de stijlvolle landelijke

is er geen sprake van inkijk van overburen of passerend verkeer. Aan de

diverse speeltuintjes in de directe omgeving en zelfs basisscholen en

zoals we ze zo graag zien maar slechts zelden tegenkomen. Een plaatje!

keuken met alle wenselijke inbouwapparatuur én natuurlijk de bijzondere

achterzijde grenst de woning aan openbaar groen waardoor je ook in de

een kinderdagverblijf in de woonwijk!

badkamer met een knipoog naar het verleden.

ruim opgezette achtertuin heel veel privacy vindt.

Vraagprijs € 298.000,-- k.k.

Vraagprijs € 279.000,-- k.k.
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Vraagprijs € 309.000,-- k.k.

Vraagprijs € 995.000,-- k.k.
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WONINGAANBOD

WONINGAANBOD
Bollengoed 4 • Putten

Engweg 2a • Putten

Rustig gelegen aan een ruim opgezette straat in

Woont u buitenaf en bent u op zoek naar een

de geliefde en kindvriendelijke woonwijk Bijsteren

woning in het dorpscentrum met een wat

staat deze goed onderhouden middenwoning

minder grote tuin maar wilt u niet inleveren op

met vrijstaande berging op een perceel van

wooncomfort en ruimte binnenshuis? Of bent u

127 m². De woning is in 2006 gebouwd in een

op zoek naar een heerlijk ruime gezinswoning

leuke bouwstijl met een knipoog naar de 30’er

op korte afstand van alle voorzieningen? Wat

jaren. Dit zorgt voor een sfeervolle uitstraling

uw beweegredenen voor wonen in het dorps-

en maakt dat een ieder zich hier direct thuis

centrum ook zijn… dit is een woning die absoluut

zal voelen! De besloten achtertuin is onder-

aan al uw wensen zal beantwoorden! Deze

houdsvriendelijk aangelegd, geheel ommuurd en

bijzonder ruime en goed onderhouden vrijstaande

beschikt over een vrijstaande stenen fietsen-

woning is gebouwd in 2002 wat betekent dat

berging en is middels een achterom bereikbaar.

de woning optimaal is geïsoleerd en volledig

De brede straat heeft aan weerszijden veel

beantwoord aan de huidige eisen van wooncom-

parkeerruimte waardoor je de auto vrijwel altijd

fort. Bovendien is de woning bijzonder praktisch

voor de deur kunt parkeren en je hier veel

ingedeeld en voorzien van een ruime bijkeuken

privacy zult ervaren. In de directe omgeving van

én een slaap- en badkamer op de begane grond!

de woning zijn veel speeltuintjes aanwezig waar

Ook de woonkamer en keukenruimte zijn ruim

de kinderen zich uitstekend zullen vermaken.

opgezet. De totale gebruiksoppervlakte wonen
bedraagt maar liefst ca. 156 m²!

Vraagprijs: € 269.000,-- k.k.

Vraagprijs € 545.000,-- k.k.

Driestweg 7 • Putten

Ouwendorperweg 35 •
Garderen

Bent u liefhebber van het buitenleven en op zoek

18
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naar een ruime vrijstaande woning met royaal

Bent u liefhebber van het buitenleven en op

bijgebouw (ca. 113 m²) maar is het onderhouden

zoek naar een locatie waar u optimaal kunt

van een groot perceel of grote tuin geen optie

onthaasten en hobbymatig paarden of ander

voor u? Dan is dit een woning die u absoluut

(klein)vee kunt houden? Dan is dit voor u een

gezien moet hebben! Op een prachtige locatie in

buitenkansje! Op een fantastische vrije locatie

het uitgestrekte buitengebied van Putten staat

in het uitgestrekte buitengebied van Garderen

deze goed onderhouden vrijstaande woning met

en op korte afstand van het Veluws massief

riant bijgebouw, diverse terrassen en onder-

treft u aan een rustig landweggetje deze

houdsvriendelijk aangelegde tuin op een perceel

bijzondere charmante vrijstaande riet gedekte

van 470 m². Het perceel bereikt u over de oprit

woonboerderij anno 1936 met bakhuis, een groot

van het naastgelegen perceel en is groot genoeg

perceel agrarische grond en diverse opstallen

om auto’s op eigen terrein te parkeren. Bijzonder

gesitueerd op een bijzonder royaal perceel van

pluspunt is dat de tuin onderhoudsvriendelijk is

in totaal 16.250 m²! De ligging van deze woon-

aangelegd en voorzien is van diverse (overdekte)

boerderij is écht uitstekend te noemen. Tussen

terrassen zodat u hier in alle rust van deze

de weilanden met aan vrijwel alle zijden vrij

bijzondere locatie kunt genieten. Het vrije uitzicht

uitzicht en op korte afstand van de bossen met

over de landerijen rondom de woning zullen u

uitstekende uitrijmogelijkheden, maar ook op

hier iedere dag een ultiem vakantiegevoel geven.

korte afstand van het Garderense dorpscentrum.

Vraagprijs € 569.000,-- k.k.

Vraagprijs € 889.000,-- k.k.
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THUIS KIJKEN BIJ

Prachtplek
OP EEN PRACHTPLEK AAN DE
WATERWEG, IN DE LANDERIJEN OP
DE GRENS VAN PUTTEN EN ERMELO,
LIGT DE FRAAIE RIETGEDEKTE
WOONBOERDERIJ ‘KLEIN DASSELAAR’
VAN KLAAS EN JET VAN VELUW.
HOND ABEL HEET DE BEZOEKERS
MET VRIENDELIJK GEBLAF VAN
HAR TE WELKOM.
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Dieren spelen een
belangrijke rol in hun leven

Stropdas

O N D E R D E K A S TA N J E B O O M

badkamer op de eerste verdieping. Beneden is een kantoorruimte

problemen gestopt met werken, zijn gezondheid is ook de

‘Klein Dasselaar’ is met recht een woonboerderij.

en een wasruimte. Ondanks de zeer grote, sfeervolle woonkamer, is

voornaamste aanleiding om naar een ander huis om te kijken. “We

Buiten staat een enorme schuur en er is een

de woonkeuken echt de centrale plek in huis.

willen bij ons nieuwe huis wel voldoende ruimte buiten. Ik reisde

verhoogde moestuin die het domein is van Klaas.

altijd veel voor mijn werk. Dan reed ik naar huis en deed ik op de

De fruitbomen zijn goed vertegenwoordigd met

snelweg mijn stropdas al af, blij met het vooruitzicht weer snel thuis

appel-, pruimen-, kersen- en perenbomen. Naast het

Ruim twintig jaar wonen ze hier en met heel veel genoegen. De drie

De plannen voor renovatie werden gemaakt. Met als resultaat een

kinderen van Klaas en Jet zijn hier deels opgegroeid. “Ik zag een

uiterst comfortabel huis met vier ruime slaapkamers en een grote

kleine advertentie in de krant”, vertelt Jet over de aankoop van het
huis. “Klaas is toen langs gereden. Het was op een veiling gekocht
en weer in de verkoop gekomen. We zijn toen met een aannemer
gaan kijken.” Het huis had wel een stevige renovatie nodig. Er was

Beiden genieten van het buitenleven. Klaas is door gezondheids-

geen riolering, geen gas, geen water en geen isolatie en bleek

De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en Jet en Klaas zijn intussen

bovendien aan de binnenkant grotendeels verrot. “Daar moesten

voor het eerst opa en oma geworden. Dieren spelen een belangrijke

huis staat een grote kastanjeboom, die op zonnige

we doorheen kijken”, zegt Jet met veel gevoel voor understatement.

rol in hun leven. Het huis staat op een kavel van een kleine

dagen voor verkoelende schaduw zorgt.

hectare. Dat biedt ruimte aan onder andere een kippenhok en een
De Van Veluws wisten dat het een behoorlijk project zou zijn, toch

paardenbak. Er lopen een hond, katten, geiten, kippen en pony’s

gingen ze tot aankoop over. “We hadden al vijf jaar gezocht en

rond, van het varken is onlangs afscheid genomen. Binnen treffen

waren direct helemaal verliefd op deze plek. De kinderen konden in

we nog een verweesd rood katertje aan. “De kippen nemen we in

Nijkerk op school blijven. We beloofden een pony als we er eenmaal

ieder geval mee,” zegt Jet, “en als ik geen geschikt adres voor het

woonden, zo vonden ze verhuizen een stuk leuker.”

kleine katje vind, gaat die ook maar mee.” Klaas knikt instemmend.

Als ik naar huis reed, deed ik
op de snelweg mijn stropdas al af.

Jet: “We gebruiken al jaren geen parasols meer.
Die boom hebben we meegenomen van ons vorige
huis in Nijkerk, hij was geplant door onze zoon.
We hebben onder de kastanje veel mooie momenten
meegemaakt, veel feestjes ook.

te zijn en naar buiten te kunnen. Eigenlijk hopen we dat de mensen
die ons huis kopen ook zo zijn en van dieren houden.” Waarom

Elk jaar geven we met Pinksteren een wijnfeest mét

hebben ze hun woning bij Boerstaete Makelaardij in de verkoop?

barbecue voor familie en vrienden. En weet je, het

“We waren Johan al eens tegengekomen bij een bezichtiging. Hij

is dan altijd mooi weer. Tja, die boom kunnen we nu

maakte een heel goede indruk op ons. Ook van anderen kregen we

niet meer meenemen. Misschien moeten we in ons

goede berichten over Boerstaete. Ook Gertjan en de mensen van de

nieuwe huis een kastanjeboompje laten planten door

binnendienst zijn prettig om mee te werken. Nee hoor, we hebben

onze kleinzoon, dat is een mooie gedachte!”

geen andere makelaars gevraagd, dat vonden we absoluut niet
nodig,” zegt Klaas resoluut.
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Handen
uit de mouwen

THEO EN TINEKE MARISSINK VERKOCHTEN NA
34 JAAR HUN HUIS AAN DE BERKENLAAN 1.
AL DIE JAREN HEBBEN ZE ER HARD AAN GEWERKT
EN ER MET VEEL PLEZIER GEWOOND. ZE ZIJN BLIJ
DAT TON EN HELMA HET HUIS HEBBEN GEKOCHT.
“ZE HEBBEN HET GIGANTISCH MOOI VERBOUWD,”
ZEGT THEO BEWONDEREND.

“Toen wij in 1976 in Putten gingen wonen, kochten we een nieuwe

“We zagen een bungalow waar we helemaal verliefd op werden.

twee-onder-een-kap. Toen dit huis helemaal af was, miste ik het

We hebben contact gelegd met Boerstaete over de verkoop van

klussen. In mijn vrije tijd steek ik graag de handen uit de mouwen,

ons boshuis. Waarom Boerstaete? We hadden goede berichten

dus ik ging rondkijken naar een ander huis. De woning aan de

over ze gehoord en inderdaad, onze contacten met Gertjan waren

Berkenlaan stond al even te koop. De eigenaar wilde verhuizen

erg plezierig. Ons huis is boven verwachting heel snel verkocht.

omdat zijn vrouw niet kon wennen aan wonen in het bos. Iedereen

Er waren binnen twee dagen al meerdere gegadigden. Toen we

raadde me af om dit huis te kopen, er moest zoveel aan gebeuren.

hoorden dat Ton en Helma het wilden kopen, was de deal snel rond.

Bovendien was de vraagprijs aan de hoge kant. Enfin, ik ging toch

Helma groeide hier in de buurt op, haar moeder liep vroeger altijd

weer naar de Berkenlaan toe, samen met de makelaar die ook ons

langs met haar twee geitjes. Ja, er was ook iemand uit Amsterdam

huis taxeerde. Toen vonden we een mooie oplossing: huizenruil.”

die meer bood, maar wij verkochten het liever aan Ton en Helma.
We wisten hoe graag Helma in het bos wilde wonen. De verbouwing

Theo kluste aan het boshuis, nét zo lang tot het paleisje ontstond

hebben we gevolgd en we komen er nog wel eens. Fijn dat zij er met

dat hem en zijn vrouw voor ogen stond. Ze genoten van wonen in de

zoveel plezier wonen en wij zitten ook helemaal op onze plek!”

natuur, maar met het ouder worden trok de bewoonde wereld ook.
Lees verder op pagina 27
B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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MAATWERK
IN HOUT

BOUWKAMP
MAATWERK IN HOUT

KOZIJNEN
PUIEN
LICHTSTRATEN
DEUREN
KASTEN

In de afgelopen jaren hebben wij onszelf ontwikkelt tot een
ervaren specialist in maatwerk van hoogwaardige houten
producten. Wij maken en leveren maatwerk in hout aan
aannemers en particulieren vanuit onze eigen werkplaats.
Perfectie tot in de kleinste details, daar streven we naar!

KOZIJNEN MET DE BESTE
ISOLERENDE BEGLAZING
HR+++

ADVIES - INMETEN - PRODUCTIE - MONTAGE

INFO@BOUWKAMP-PUTTEN.NL | TEL 06 - 111 65 250

WWW.BOUWKAMP-PUTTEN.NL

ZE HADDEN GEEN ENKELE BEHOEFTE OM TE
VERHUIZEN, HELMA EN TON VAN DER HOEVEN.
ZE WOONDEN IMMERS MET VEEL PLEZIER IN EEN
PRACHTIG HUIS IN PUTTEN. MAAR TOEN KWAM
DE BERKENLAAN 1 IN DE VERKOOP EN DAT ZETTE
MET NAME HELMA AAN HET DENKEN.

Elegant B.V. in Putten levert waardevolle dienstverlening in beveiliging, elektra, domotica en toegangstechniek. En dat
doen we al vele jaren! Techniek is wat ons drijft, onze maatwerkoplossingen zijn hiervan het resultaat. Elegant B.V. heeft
een praktische instelling en levert keurig werk, precies zoals u dat wenst.

Zij is vlakbij de Berkenlaan geboren en kent de bosrijke omgeving

het regent zitten we buiten. In de zomer zijn we altijd buiten. We

op haar duimpje. Het vrijstaande huis van de verkopers, Theo en

wachten tot de vogels stilvallen en het lopen van de zwijnen stopt.

Tineke, kenden ze wel. Helma: “De locatie is geweldig. We wilden

Dan gaan we pas naar binnen.”

het huis kopen voor de verhuur. Gelukkig gunden Theo en Tineke
het ons.” Ze begonnen voortvarend met de aanpassing van het huis
en werkten veel met natuurlijke materialen zoals boomstammen.

Heeft u een vraag, probleem of wens op het gebied van beveiliging, elektra, domotica en/of toegangstechniek?
Aarzel dan niet ons te bellen.

E

B

D

T

ELEKTRA

BEVEILIGING

DOMOTICA

TOEGANGS TECHNIEK

geluk
D AT IS ECHT

Bosgeur

Hun eigen huis aan de Nepveulaan is inmiddels verkocht. “Jazeker,

“Ik ben een kind van het bos, ben hier opgegroeid. Voor Ton ligt

ook via Boerstaete. Dat is een fijn bedrijf met fijne mensen. Gertjan

dat anders, die kwam pas op zijn 15e in Putten wonen. Ik vond ons

komt nog wel eens een bakkie doen als hij in de buurt is. Onze zoon

boshuis aan de Berkenlaan zo fijn worden, dat ik Ton voorstelde er

heeft de verkoop van ons oude huis afgehandeld, ook hij is heel

een half jaar te gaan wonen. Gewoon om te zien of ook hij aan

positief over Boerstaete. Maar dit huis gaat nooit in de verkoop! Ik

het bosleven kon wennen. Nou, dat lukte, hij wil er niet meer weg.

word hier ‘s morgens wakker onder een kroonluchter van geweien,

Het is de ligging in de bossen, die is gewoon perfect. Een favoriete

loop via mijn houten keukentje in nachtpon de tuin in en snuif de

plek hebben we niet, gewoon omdat de hele omgeving zo mooi is.

bosgeur op. Dat is echt geluk.”

Er zijn veel zitjes in de tuin, met zowel schaduw als zon. Zelfs als
Zien waar Helma en Ton van der Hoeven wonen? Zoek dan op google: binnenstebuiten Helma en Ton van der Hoeven.

Roosendaalseweg 194 - 3882 MP Putten - T 0341 492 612 - F 0341 492 653 - E info@elegantbv.nl - I www.elegantbv.nl
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KAART MET VERHAAL

MARKANT PUNT

KA STEEL O LD EN A L L E R
HET GEBIED ROND KASTEEL OLDENALLER IS
EEN GELIEFDE WANDELROUTE. OVER DE BOUW
VAN HET OORSPRONKELIJKE KASTEEL IN HET
BUITENGEBIED VAN PUTTEN IS ECHTER NIET VEEL
BEKEND. INFORMATIE OVER DE MIDDELEEUWSE
BOUWFASEN IS NIETS BEWAARD GEBLEVEN.
WEL IS BEKEND DAT HET KASTEEL OOIT
TOEBEHOORDE AAN DE FAMILIE VAN ALLER.

In 1655 laat Johan van Wijnbergen op deze plek een nieuw huis

Ook de tuinaanleg heeft deze status. Het kasteel is niet toegankelijk

bouwen, hij zou Jacob van Campen hiertoe opdracht hebben

voor bezoekers, maar het fraaie landgoed wél. Hier huist een kolonie

gegeven. Deze Van Campen is bekend van het Paleis op de Dam

blauwreigers en er leven veel vleermuizen. Wie landgoed en de

in Amsterdam. Het huis is in classicistische stijl opgetrokken

omliggende landerijen te voet wil ontdekken, kan het zogenaamde

uit baksteen en heeft vier symmetrische gevels. Opvallend is de

‘Klompenpad’ volgen. De 8 kilometer lange route voert door het

schoorsteen met uitkijkterras.

kasteelbos, over boerenland, langs houtwallen en over de heide.

In 1848 komt het kasteel in handen van baron Van Goltstein die het
moderniseert. Hij geeft Karel Georg Zocher de opdracht. Het complex
wordt omgetoverd in een buitenverblijf met een witte pleisterlaag.
De schoorsteen maakt plaats voor een karakteristieke middentoren,
het strakke park wordt een weelderige Engelse tuin met slingerende
paadjes en waterpartijen.
In 1972 krijgt de vereniging Natuurmonumenten Oldenaller in
handen. De witte pleisterlaag wordt tijdens een restauratie weer
verwijderd, samen met een aantal 19e eeuwse versieringen. Het
interieur ondergaat een restauratie. Alle ingrepen in de loop der

Adres:
Oldenallerallee 5
3882 RW Putten
Startpunt Klompenpad:
De Zoete Inval
Broekermolenweg 5
3882 MG Putten

eeuwen geven het kasteel een interessante mengeling van de
bouwstijlen. Kasteel Oldenaller heeft de status van rijksmonument
vanwege zijn architectuurhistorische waarde.

Afbeeldingen met dank aan René van Stormbroek.
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“MIJN SCHOONMOEDER IS AL BEHOORLIJK OP LEEFTIJD
EN WOONDE IN EEN LUXE APPAR TEMENT AAN DE HENRIËTTE
VAN HEEMSTRALAAN IN ERMELO. VOOR DE TOEKOMST

Huismakelaar
WILDEN WE TOCH EEN ANDERE OPLOSSING:

EEN MANTELZORGWONING IN ONZE TUIN LEEK ONS IDEAAL.”

Aan het woord is Auko Staal uit Putten. “Ik kende Johan de Boer
van Boerstaete al goed, hij heeft ons verschillende malen begeleid

Sinds 1932

Luisteren

Mevrouw Vergeer-Visser woont inmiddels naar volle tevredenheid

bij aankoop en verkoop van woningen. Ondanks dat wilde ik toch

in de mantelzorg-woning: “Voor ons allemaal een goede

een objectief beeld en heb naast Boerstaete ook een makelaar uit

oplossing, gelukkig hebben we de ruimte. Er staat nu een mooie

Ermelo uitgenodigd. Beide heren heb ik laten kennismaken met

eyecatcher in onze boomgaard!” Auko benadrukt dat Boerstaete

mijn schoonmoeder. Daarbij heb ik haar gevraagd: als u zelf een

een nuchtere makelaar is: “Johan de Boer kan heel goed luisteren,

woning zou zoeken, bij welke makelaar zou u dan liever willen

dat valt me elke keer weer op. Ze doen geen gekke beloftes wat

kopen? Haar antwoord was duidelijk: Johan de Boer. Zijn aanpak en

verkoopkansen betreft om de opdracht binnen te krijgen. Ik vond

manier van luisteren, in feite zijn hele persoon, sprak haar aan. Hij

een makelaar uit Putten best wel spannend voor een object in

had een vraagprijs in gedachten die wij aan de stevige kant vonden.

Ermelo, maar uiteindelijk leken zij de markt beter te kennen dan

Hij was er echter van overtuigd dat het ging lukken. En inderdaad,

hun collega in Ermelo. Mijn dochter heeft haar woning nu ook

het appartement is verkocht voor een hogere prijs dan de andere

in de verkoop bij Boerstaete. Je kunt bijna stellen dat Boerstaete

makelaar als vraagprijs had.”

onze huismakelaar is.”

B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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THUIS VAN DE STREEK
BOSBESSENKWEKERIJ

er was woonruimte voor zowel de ouders als

we het zijn blijven doen. Op drukke dagen

DE POLLEKAMP ERMELO

voor het jonge paar. Marina: “De kwekerij

lopen er honderden mensen in de velden te

leek ons wel leuk als hobby, iets om erbij

plukken, dan zie je hier zelfs scootmobiels

te doen. Nou, dat bleek een vergissing, de

langs de struiken gaan.” Mensen die willen

hoeveelheid werk viel enorm tegen. De

plukken melden zich in het winkeltje, krijgen

eerste jaren waren we nog drukker dan

een emmer mee en een veld toegewezen

voorheen op de boerderij! Jazeker, ook mijn

waar ze mogen plukken. Is de gewenste

schoonouders.”

hoeveelheid geplukt, dan worden de bessen

Opperbes(t)

gewogen en afgerekend. Elbert: “Mensen
komen uit hele land, soms met families

Je werkt het hele jaar toe
naar tien weken oogsten

DE NAAM VAN BOSBESSENKWEKERIJ DE POLLEKAMP
IN ERMELO ZET DE ARGELOZE BEZOEKER EVEN OP
HET VERKEERDE BEEN. WAAR JE OOK KIJKT OP HET
TERREIN, GEEN BOSBES TE ZIEN. WÉL DUIZENDEN
BLAUWBESSENSTRUIKEN. “TJA”, VER TELT ELBER T DE

De Graaf is samen met zijn vrouw Marina
eigenaar

van

de

blauwbessenkwekerij.

Op het landelijke terrein vlakbij Oud

geen uitzondering. Die klanten vriezen de
bessen vaak in voor de winter.”

Met de hand

SUPERGEZOND

oogstmaanden hard gewerkt wordt, heeft

De blauwe bes is een superfood. Het

Wie denkt dat er alleen tijdens de

Pluk-het-zelf

het mis. Elbert: “Marina is verantwoordelijk

vruchtje bevat voedingsstoffen die het

In die beginjaren vonden vele scholieren

voor de winkel en onze medewerkers, zij is

genezend vermogen van het lichaam

het gelid. Er zijn acht verschillende rassen

een vakantiebaan met het plukken van de

in de zomer het drukst. Voor mij valt het dan

versterken. Bovendien levert de blauwe

aangeplant. “Je werkt het hele jaar toe naar

bessen. Toen echter na een aantal jaren

wel mee, ik ben juist in de wintermaanden

bes veel vitamines, mineralen en

tien weken oogsten,” vertelt Elbert de Graaf.

de

weersomstandigheden

heel druk. Want al die duizenden struiken

antioxidanten. De vrucht bevat weinig

Tijdens het oogstseizoen werken ook hun

laat viel en alle scholieren allang weer op

moeten met de hand gesnoeid worden

calorieën en is dus ook een aanrader

drie dochters mee: Emma, Tessa en Rebecca

school zaten, pasten de eigenaren nood-

tussen eind oktober en maart. M’n pa neemt

bij een vermageringsdieet. Het weken-

helpen in de winkel en op het terras. Zoon

gedwongen het concept ‘pluk-het-zelf’ toe.

hiervan nog steeds een groot deel voor zijn

lang dagelijks eten van een portie

Elbert (10 jaar) steekt ook wel eens zijn

Kopers mogen zelf hun bessen plukken. “Dat

rekening, maar je begrijpt dat ik blij ben als

blauwe bessen helpt naar verluidt ook

handen uit de mouwen, het is met recht een

ging boven verwachting, zo goed zelfs dat

het tijd is om te oogsten!”

tegen hardnekkige huiduitslag.

GRAAF, “DE KWEKERIJ HEETTE AL ZO TOEN WIJ HEM

Groevenbeek staan de struiken strak in

OVERNAMEN. WE HEBBEN HET MAAR ZO GELATEN,
OOK AL TELEN WE ALLEEN BLAUWE BESSEN.”

tegelijk. Twintig of dertig kilo plukken is

oogst

door

familiebedrijf.
Om maar meteen een misverstand uit de
wereld te helpen: bosbessen en blauwe
bessen zijn niet hetzelfde. Bosbessen
groeien in het wild, blauwe bessen zijn
gecultiveerd en komen van oorsprong uit
Noord-Amerika. De blauwe bessen zijn
groter en groeien in trossen, het vruchtvlees
is wit. Bosbessen zijn klein, hebben geen
trosvorming en rood vruchtvlees. Blauwe
bessen staan tegenwoordig bekend als

À LA ELBER T
EN MARINA

Vries de blauwe bessen ongewassen
in, dan blijven ze mooi droog. Haal

halfschaduw, de blauwe bessen willen juist

naar behoefte een aantal zakjes fruit

overdadig van het zonnetje genieten.

(blauwe bessen, eventueel samen met

Twintig

B O E R S TA E T E M A G A Z I N E

DESSER TPRUTJE

‘superfood’. De wilde bosbes groeit in

Hobby
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Recepttip
bramen, aardbeien en/of frambozen)
uit de diepvries (eventueel even

jaar

geleden

is

de

kwekerij

afspoelen) en leeg ze in een pan.

aangekocht, samen met de ouders van

Kook de bessen en roer ze goed door

Elbert die net hun boerderij hadden

elkaar. Laat het ‘prutje’ vervolgens

verkocht. Ze wilden het rustig aan gaan

afkoelen in de koelkast. Heerlijk over

doen. Elbert en Marina waren net getrouwd,

yoghurt of ijs!

B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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NATUURLIJK

Passie voor

techniek?

Specialist
in duurzame
energie.
Door heel Nederland bedienen wĳ
opdrachtgevers met integrale,
efﬁciënte en effectieve installaties.

Dan zĳn we op zoek naar jou!
Ervaring niet vereist.
Neem contact op met
Gĳs-Hendrik:
06 -36 18 70 20

Sanitair

Deachter
mande camera
René van Stormbroek, in het dagelijks leven kwaliteitscontroleur bij
een metaalbedrijf, is een enthousiast hobby-fotograaf. Hij woont in

Loodgieterswerk

Putten en fotografeert meestal in de directe omgeving. Hij deelt

Dakbedekking

hele leven al een liefde voor fotografie. Stilstaande plaatjes zijn

C.V. Onderhoud & Service
Airconditioning & luchtbehandeling
Warmtepomp installaties

zijn passie voor fotografie via verschillende websites. “Ik heb mijn
fascinerend, je ziet zoveel meer. Macro-foto’s van insecten zijn daar
een goed voorbeeld van, bijvoorbeeld van een HOMMEL.”
Het Werk van René is onder meer te zien op Flickr. Ook is hij beheerder
bij de Facebookpagina Herinner je je Putten en actief bij de Stichting
Milieu Putten. In het verleden zette hij zich in als journalist voor
Project 52 van het Puttens Weekblad en voor SV Putten Triathlon.

Adres: Midden Engweg 15, 3882 TS Putten
Mail: info@gĳsbertsenbv.nl Website: www.gĳsbertsenbv.nl Telefoon: 0341-351308

“Mijn probleem is dat ik meer leuk vind, dan dat ik aankan.”
Op de volgende pagina’s ziet u een aantal macro-foto’s gemaakt door René.

B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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Beelden van de Veluwe
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WONINGAANBOD
Drieseweg 51 • Putten
Een droomplek op de Veluwe!
Op één van de mooiste en meest lommerrijke
locaties van villawijk “het Putterbosch”, aan de
achterzijde direct grenzend aan de uitgestrekte
Puttense bosgebieden, staat deze bijzonder
riante vrijstaande villa met een inhoud van ruim
1400 m3! De villa is gebouwd in 1989 en voorzien
van 4 slaapkamers, 2 badkamers, een groot
verwarmd (inpandig) zwembad én een riant
souterrain met sauna, doucheruimte,
ontspanningsruimte en dubbele garage
gesitueerd op een bijzonder royaal perceel van
maar liefst 4300 m². Een locatie zoals deze
komen we slechts zelden tegen en is met recht
een droom voor natuurliefhebbers! Vanuit de
woning kunt u de vele diersoorten die leven in
het achtergelegen bos dagelijks waarnemen
en loopt u zo de bossen in voor een urenlange
wandeling.

Vraagprijs € 895.000,-- k.k.

Hellerweg 14 • Putten
Fantastisch vrij gelegen op magnifieke locatie in het buitengebied van Putten treft u dit
bijzonder royale en perfect onderhouden riet gedekte landhuis met royaal riet gedekt bijgebouw
en hooiberg gesitueerd op een geheel omheind en fraai aangelegd perceel van circa 12.101 m2.
Vanuit het landhuis heeft u vrij uitzicht over de tuin, de natuurvijver met de vele
watervogels en de omliggende landerijen. Hier ervaart u optimale rust en privacy terwijl
uitvalswegen en het dorpscentrum op slechts enkele autominuten verwijderd zijn.
Landelijk wonen met een goede bereikbaarheid én de gemakken van het dorpscentrum dichtbij!
Het landhuis is gebouwd in 1978 en in 2010 volledig gerenoveerd waarbij de gehele geïsoleerde
rieten kap is vernieuwd. Ook recent zijn er diverse zaken aan aangepakt. De woning is

Krachtighuizerweg 35b • Putten

Knardersteeg 4 • Putten

Op een mooie en rustige locatie in het buurtschap Krachtighuizen treft u

Aan een doodlopend landweggetje in het fraaie buitengebied van Putten

geïsoleerd, verwarmd (eigen cv-installatie) en voorzien van water en elektra, waardoor het

aan het einde van een lange oprit deze vrijstaande woning met dubbele

treft u deze vrijstaande rietgedekte woonboerderij, welke is gebouwd

zeer geschikt is als gastenverblijf of kantoor c.q. praktijk aan huis. Voor een goede indruk van

garage en diverse opstallen gesitueerd op een ruim perceel van 2.224 m².

omstreeks 1895 met diverse bijgebouwen gesitueerd op een bijzonder

de prachtige locatie, het fraaie landhuis, de prachtige natuurrijke omgeving en de

De woning is bijzonder fraai gelegen en grenst aan de achterzijde bijna

royaal perceel van maar liefst 10.150 m². Hier kunt u volop genieten van

multifunctionele bijgebouwen is een bezichtiging aan te bevelen! De omschrijving, de foto’s,

direct aan het uitgestrekte Sprielderbos waardoor dit met name voor

het buitenleven met alle wenselijke voorzieningen dichtbij. De charmante

video en plattegronden geven slechts een eerste indruk. De werkelijke beleving laat zich niet

paardenliefhebbers een droomlocatie is. Deze vrijstaande woning is

woonboerderij heeft nog diverse details zoals de raamverdeling aan de

gemakkelijk in woorden of beelden vangen maar moet u écht zelf komen ervaren!

gebouwd in 1977 en bijzonder praktisch ingedeeld waardoor het gehele

voorzijde, de luiken, het metselverband en fraaie sierlijke overstekken die

woonprogramma gelijkvloers aanwezig is.

deze woonboerderij de bijzondere authentieke uitstraling geven.

Vraagprijs € 539.000,-- k.k.

Vraagprijs € 625.000,-- k.k.
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vanzelfsprekend volledig geïsoleerd (definitief energielabel C) en verkeert in zeer goede staat
van onderhoud! Het vrijstaande rietgedekte bijgebouw is gerealiseerd in 2004, volledig

Vraagprijs: € 995.000,-- k.k.
B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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Waterweg 103 • Putten

Weverstraat 9 • Putten

Wat een plaatje! Deze authentieke woonboerderij

Een uniek object met mogelijkheden! Aan een

combineert de sfeer en historie van het verleden

rustige straat midden in het gezellige dorps-

met optimaal wooncomfort! Bij de boerderij treft

centrum van Putten met werkelijk alle wenselijke

u een schaapskooi, royale kapschuur met daarin

voorzieningen op loopafstand, treft u dit

de paardenstallen en een rijbak gesitueerd op een

karakteristieke vrijstaande woonhuis met diverse

fraai aangelegd perceel van maar liefst 9.875 m².

bijgebouwen gesitueerd op een ruim perceel van

De woonboerderij dateert van omstreeks 1900

1.052 m². Het oorspronkelijke woon-/winkelpand

en kent een rijke historie. De originele boerderij

aan de Weverstraat 9, is in de loop der jaren

dateert naar alle waarschijnlijkheid al van voor

volledig als woning in gebruik genomen en

het jaar 1400. Deze oorspronkelijke boerderij is

aan de achterzijde fors uitgebouwd waarbij de

rond 1900 afgebroken en herbouwd op de locatie

wooneenheden 9a en 9b zijn gerealiseerd.

waar hij nu staat. De huidige bewoners hebben

Het geheel heeft conform het geldende

de woonboerderij voor hun intrek in 1996/1997

bestemmingsplan echter één woonbestemming,

volledig gemoderniseerd en aangepast aan de

waarbij bewoning door één huishouden is toe-

huidige eisen van wooncomfort waarbij veel

gestaan. Een mantelzorg of inwoningssituatie

van de authentieke stijlkenmerken in tact zijn

behoort hier overigens wel tot de mogelijkheden.

gebleven. Een bijzonder riante en karakteristieke

Door de riante uitbouw aan de achterzijde is

woonboerderij gesitueerd op een fantastische

een woonoppervlakte gerealiseerd van maar

locatie in het buitengebied van Putten!

liefst 217 m². Aan ruimte geen gebrek!

Vraagprijs € 925.000,-- k.k.

Vraagprijs € 460.000,-- k.k.

Mennestraat 82 • Putten

Mennestraat 84 • Putten

Prins Hendrikweg 35 • Putten

Klaproosstraat 7 • Putten

Bent u niet op zoek naar bijzonder veel leefruimte in een woning maar

Gaat uw hart sneller kloppen bij het zien van deze karakteristieke en zeer

Aan een rustige straat, op korte afstand van de bossen en het gezellige

Rustig gelegen in een kindvriendelijke woonwijk, op korte afstand van

wilt u wel graag vrijstaand wonen? Midden in de geliefde woonwijk

royale woonboerderij maar kunt u de gemakken én de gezelligheid van het

dorpscentrum, treft u deze geheel gerenoveerde twee-onder-één kap

het dorpscentrum en het openbaar vervoer (bushalte en NS-station) treft

Bijsteren treft u op een ruim perceel van ca. 285 m² deze kleine vrijstaande

wonen in een kindvriendelijke woonwijk met alle wenselijke voorzieningen

woning met ruime oprit en garage gesitueerd op een perceel van 271 m².

u deze bijzonder ruime vrijstaande woning (type semi-bungalow) met

woning met ruime tuin en het gehele woonprogramma op de begane

in de buurt niet missen? Dan hebben wij voor u dé perfecte woonboerderij

De woning is in 1927 gebouwd, en sindsdien gebruikt als vrijstaande

slaap- en badkamer op de begane grond, nog eens drie slaapkamers en

grond. Deze woning betreft het voormalig bakhuis van de naastgelegen

gevonden! Midden in de geliefde woonwijk Bijsteren treft u op een ruim

woning. In 1948 is door de gemeente vergunning afgegeven tot splitsing

een tweede badkamer op de eerste etage en een ruime oprit met garage,

woonboerderij (Mennestraat 84) en is in 1981 verbouwd tot een volwaardig

perceel van ca. 970 m² deze historische vrijstaande woonboerderij met

van de woning in twee wooneenheden, maar de laatste jaren is de woning

gesitueerd op een zonnig perceel van 462 m². Verrassend is de bijzonder

woonhuis met een slaap- en badkamer op de begane grond.

vrijstaande garage en ruime tuin. Een uniek object met een rijke historie

in gebruik gebleven als vrijstaande woning. In het afgelopen jaar is de

grote hoeveelheid ruimte die de woning te bieden heeft, véél meer dan

gelegen midden in een geliefde woonwijk. Een unicum!

woning opgesplitst in twee woonéénheden zodat het nu weer als

u in eerste instantie wellicht zou denken. De totale gebruiksoppervlakte

twee-onder-één kap woning bewoond kan gaan worden.

wonen bedraagt ruim 160 m²!

Vraagprijs: € 259.500,-- k.k.

Vraagprijs: € 530.000,- k.k.

Vraagprijs € 275.000,-- k.k.
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Vraagprijs € 449.000,-- k.k.
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VERENIGING IN BEELD
Bruno Fabriciusstraat 24 •
Putten
Op gewilde locatie, aan brede straat in één van
de meest geliefde woonwijken van Putten én
op loopafstand van het gezellige dorpscentrum,
treft u deze keurig onderhouden twee-onder-één
kap woning met ruime oprit, carport, garage en
zonnige fraai aangelegde tuin gesitueerd op
een ruim perceel van 368 m². De ligging in een
rustige woonwijk met diverse speeltuintjes, de
aanwezigheid van een peuterspeelzaal en een
bassischool in de directe omgeving, de fijne
centrale ligging op loopafstand van het centrum
én niet te vergeten de heerlijk ruime opzet van de
woning maken dit tot een perfecte gezinswoning.

Bezige bijen
DIE IMKERS

De tuin is uitgerust met een tweetal terrassen,
een groot gazon en een grote diversiteit aan
vaste beplanting. Door de oostelijke zonligging

HET IS EEN GEMÊLEERD GEZELSCHAP, DE

kunt u hier van vroeg in de ochtend tot ver in de

VERENIGING VOOR BIJENHOUDERS AFDELING

middag van de zon genieten.

PUTTEN. RUIM 30 LEDEN (25 MANNEN EN 5

Vraagprijs € 429.000,-- k.k.

VROUWEN) ONDER WIE EEN DIERENAR TS, TWEE
PILOTEN EN EEN SLAGER. EÉN DING HEBBEN ZE
GEMEEN: ZE HEBBEN OOG ÉN HAR T VOOR DE
NATUUR. BOERSTAETE MAGAZINE BEZOEKT DE
IMKERS OP EEN REGENACHTIGE DAG. WAAR? OP
BEGRAAFPLAATS SCHOOTMANSHOF IN PUTTEN.

Bouwmeestersgoed 15 • Putten

Folckerusstraat 20 • Putten

Op een fantastische locatie in de geliefde en kindvriendelijke woonwijk

Bent u op zoek naar een fijne gezinswoning in een kindvriendelijke

Bijsteren, met aan de voorzijde zicht op een groenstrook met oude

woonomgeving maar staat een grote tuin ook hoog op uw

eikenbomen staat deze keurig onderhouden tussenwoning op een fraai

woonwensenlijstje? Grote kans dat dit de woning is waar u naar op zoek

aangelegd perceel van 142 m².

bent! Deze ruime hoekwoning met carport staat op een perceel van

De tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd door middel van een gazon

ruim 300 m², in een kindvriendelijke woonomgeving, op korte afstand

en sierbestrating en beschikt over veel privacy. Een leuke woning welke u

van basisscholen, kinderdagverblijf en park de Groene Scheg.

zonder klussen zo kunt betrekken!

Het dorpscentrum van Putten is op loop- of korte fietsafstand van de
woning gelegen. De woning heeft een heerlijke tuin met een perfecte
zonligging (zuid) waar u optimale privacy zult ervaren!

Vraagprijs € 295.000,-- k.k.
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Hier hebben 12 bijenvolken onderdak gevonden, speciaal voor imkers

De vereniging is actief in het geven van voorlichting op scholen

die thuis geen ruimte hebben om een volk te huisvesten. We worden

en verzorgen van lezingen. De aandacht voor bijen is de afgelopen

in het kleine houten gebouwtje opgewacht door drie bestuursleden.

jaren flink toegenomen, van het nut van de diertjes is iedereen

Ze zijn gewapend met een thermosfles koffie en - hoe kan het

inmiddels overtuigd. Veel mensen weten de vereniging te

anders - honingstroopwafels.

vinden via internet en bellen rechtstreeks een lid als ergens een
bijenzwerm is aangetroffen. De imker schept zo’n zwerm en zoekt

B O E R S TA E T E M A G A Z I N E

• Een bijenvolk verbruikt 40 tot
50 kilo stuifmeel (pollen) per
jaar

• Een dar wordt geboren uit een
onbevrucht eitje.
• Een werkster en een koningin

Hoe is hun liefde voor bijen ontstaan? Evert Wolbers (penningmeester,

een onderkomen voor ze. Floor: “Ik neem dan graag een onervaren

met een dik oog door een steek, ‘ik had geen kap op’) vertelt: “Mijn

imker mee, dan kan hij het geleerde in de praktijk brengen.” De

oom had een volk, als klein jongetje mocht ik er mee naartoe. Ik

imkers leggen uit: “Elk volk heeft 1 koningin. Als het tijd is voor een

weet nog goed dat ik wegrende en dat de bijen me achtervolgden.”

nieuwe koningin, vliegt de oude koningin weg en neemt ze de helft

• Een bij moet ongeveer 3 kilo

Voorzitter Ronald Floor: “Ik had altijd al een fascinatie voor insecten.

van het volk mee. Omdat koninginnen niet goed kunnen vliegen,

nectar halen voor het maken

3 dagen gevoerd met

Na het volgen van een cursus bijenhouden ben ik lid van de

landen ze vaak dichtbij. Dat kan bijvoorbeeld onder een brug zijn of

van 1 kilo honing.

koninginnegelei en 3 dagen

vereniging geworden en kreeg ik mijn eerste volk.” Secretaris Kees

ze hangen aan een fiets. Als mensen zo’n volk zien bellen ze ons. Om

Wassink: “Ik heb al jaren bijen, lees er veel over en ben nog steeds

te voorkomen dat je een half volk kwijtraakt, kun je een puntje van

regelmatig verrast hoe sociaal en slim ze zijn.”

één van de vleugels van de koningin kortwieken, dat is pijnloos voor
de bij, maar wel een secuur klusje.”

44

Bijzaken

• Een bijenvolk bestaat uit
50.000 tot 60.000 bijen

• Een bij slaat 200 keer per
seconde met zijn vleugels.
• Een bij vliegt 1 keer de wereld
rond voor 1 kilo honing.

worden uit een bevrucht eitje
geboren.
• Een werksterlarve wordt

met een mengsel van honing
en stuifmeel.
• Een koninginnelarve wordt
6 dagen gevoerd met
koninginnegelei royal jelly.

B O E R S TA E T E M A G A Z I N E

45

AANNEMERSBEDRIJF

Bouwen met zekerheid

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Timmerfabriek

• Woningen • Bedrijfspanden • Agrarische stallen •
(Rijks)monumenten
Aannemersbedrijf G.G. Aalten BV / Putten
(0341) - 35 65 77 / www.ggaalten.nl

STAALTJES PUUR
VAKWERK

Balans

KONINGIN

“Er heerst altijd balans in een kast”, leggen de heren imkers vol
bewondering uit, “elke werkster weet precies wat zij moet doen,

Aan het hoofd van elk volk, bestaande uit tienduizenden

daar is nooit onenigheid of verwarring over. Sommige bijen halen

bijen (werksters), staat een koningin. Elk geboortejaar heeft

alleen water. Darren worden geboren uit onbevruchte eitjes en doen

een eigen kleur, de koningin wordt gemerkt met een stip

niets, zij zijn er uitsluitend om te bevruchten. In september worden

of een plakkertje in die kleur. Een koningin kan zo’n 4 tot

de darren die nog in de kast zitten, verjaagd, de zogenaamde

5 jaar leven, een werkbij zo’n 6 tot 8 weken. Een winterbij

darrenslacht. Bijen herkennen altijd de geur van hun eigen kast, in

(die niet zoveel hoeft te werken) kan vijf maanden worden.

feite van hun koningin, ze zullen nooit per ongeluk een andere kast
invliegen.”

Een koningin wordt in de lucht door meerdere darren
bevrucht, na bevruchting stort de dar telkens ter aarde.

VERZINKEN
SCHOOPEREN
STRALEN
ONTLAKKEN
NATLAKKEN

gh
gh
gh
gh
gh

POEDERCOATEN
GLASPARELEN
RVS BEITSEN
VELGEN POEDERCOATEN
HEKWERKONDERDELEN

Balans is er ook in het maken van honingraat: de zeshoekige cellen

De koningin legt zo’n 1200-1800 eitjes per dag. Als de kast

in een raat zijn allemaal even groot. Wel zijn er twee formaten: de

te vol wordt of de koningin te oud, gaan bijen in mei

cellen voor darren zijn groter dan die voor de werksters. Floor: “Kijk

koninginnedoppen zetten. Deze larven krijgen veel meer

toch eens hoe knap zo’n raat in elkaar zit, elke zeshoek helemaal

voedsel dan andere larven en zijn daarom veel groter. Rond

hetzelfde. Als je een honingraat vult met water en rechtop zet,

de 9e dag gaat de dop dicht en vertrekt de koningin, met

loopt dat water er niet uit. Dat is toch ingenieus?” Uiteraard zijn ze

de helft van het volk in haar gevolg. De eerste moer die uit

allemaal liefhebbers van honing. De honing moet uit de raat gehaald

een dop komt maakt een speciaal geluid, het zogenaamde

worden, dit is het zogenaamde slingeren. De meeste imkers verkopen

tuten. Dit is de nieuwe koningin. De andere doppen worden

de honing thuis of op een markt. Bij het hartelijke afscheid krijgen

verwijderd of weggegeven aan een volk zonder koningin.

we een potje fruithoning mee: “Je zult wel merken hoe heerlijk de

Imkers houden de doppen goed in de gaten; mei is

honing is!” Inderdaad, daar is geen woord aan overdreven.

daarom een spannende maand.

www.borgersconservering.nl | info@borgersconservering.nl | Smitspol 17 | 3861 RS Nijkerk | 0341 - 360296
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TRENDS IN DE WONINGMARKT

dynamische
dynamische
woningmarkt
volvraagstukken
complexe
Een

Dat de markt volop in beweging is, is waarschijnlijk voor iedereen

Voor senioren is het ook regelmatig een hele uitdaging om vanuit

wel duidelijk. De media besteden er vrijwel dagelijks aandacht

de bestaande koopwoning een passend en betaalbaar appartement

aan. Dat heeft te maken met een krapte op de woningmarkt, een

te vinden. In Ermelo is er wat dat betreft de laatste jaren aanzienlijk

toenemend tekort aan betaalbare woningen en een alsmaar dalende

harder aan de weg getimmerd dan in Putten. Op korte termijn start

hypotheekrente. Den Haag overweegt maatregelen om het voor

de verkoop van 17 appartementen met royale buitenruimtes in het

starters toch mogelijk te maken hun eerste woning te kopen. En

centrum van Putten. Dus ook daar wordt deels in de vraag voorzien.

dan spelen ook nog actuele vragen over de effecten van het oordeel

Hypotheek waar u blij mee blijft
Uw hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar. De
adviseurs van Van den Broek Advies beginnen
daarom een hypotheekgesprek niet met cijfers,
maar met vragen. Over úw situatie, uw toekomst
plannen en uw persoonlijke wensen. Zijn die
helder, dan vinden ze vanuit hun onafhankelijke

 ositie samen met u de financiering die helemaal
p
bij u past.
Afspraak maken voor een goed gesprek over
hypotheken en verzekeringen? Bel 0341-358056.

Midden Engweg 29, 3882 TS PUTTEN | T 0341358056 | I www.vandenbroekadvies.nl

van de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd

De markt van de bestaande woningen is in z’n algemeenheid goed

is met Europese natuurwetgeving. Die uitspraak kan ingrijpende

te noemen, waarbij er met name een duidelijk onderscheid is tussen

gevolgen hebben voor de realisatie van onder meer tientallen

de nieuwere instapklare woningen die als ‘warme broodjes over de

woningbouwprojecten.

toonbank gaan’ en de opknappers die gemiddeld aanzienlijk langer
te koop staan. Natuurlijk moet er voor een goede analyse van de

Een aantal landelijke tendensen en vraagstukken zijn ook op de

markt een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende

Veluwe duidelijk waar te nemen. De vraag naar woningen is ook in

prijssegmenten en woningtypes die ieder zo hun specifieke

onze regio groot. De positie van de starters op de woningmarkt heeft

kenmerken hebben.

ook hier bij de politiek de aandacht, maar tot op heden resulteert
dit nog niet in voldoende betaalbare nieuwbouwwoningen op de

Wilt u weten wat de marktontwikkelingen en kansen zijn in het

markt. De oplossing? Geef creatieve marktpartijen de ruimte en stap

prijssegment van uw woning én van de eventuele nieuwe woning

af van traditionele woonvormen! Veel starters zijn alleen of met z’n

in het prijssegment dat u overweegt? Neem dan gerust contact

tweeën en zitten niet te wachten op de traditioneel grote (en dus

met ons op voor het inplannen van een vrijblijvende kennismaking

dure) ééngezinswoningen die in de praktijk grotendeels leeg blijven

met één van onze makelaars. Zij kunnen u dan onder het genot van

staan. We zijn dan ook blij met de plannen voor bijvoorbeeld de

een kop koffie volledig informeren, uw vragen beantwoorden en uw

nieuwe fases van de nieuwbouwwijk Rimpeler met onder andere

woonwensen bespreken.

betaalbare boven- en benedenwoningen.
B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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OVER BOERSTAETE

4x Boerstaete

1

Het begint
bij mensen.

BOERSTAETE IS UITGEGROEID TOT EEN
TOONAANGEVENDE MAKELAAR IN PUTTEN EN
OMSTREKEN. OP DEZE PAGINA VERTELLEN WE

2

Kennis
is kracht.

Altijd.

Reken maar.

Een woning kopen of verkopen is altijd een grote

Bij het verkopen van een woning is in onze tijd naast

beslissing die de nodige emoties met zich meebrengt en

vakkennis en ervaring vooral marktkennis belangrijk. En

die bovendien een grote impact heeft op uw financiële

dat gaat verder dan alleen algemene cijfers over trends

positie. Dat begrijpen wij als geen ander. Daarom nemen

en ontwikkelingen op de woningmarkt. Boerstaete

wij de tijd voor u en luisteren scherp naar uw wensen en

heeft gedetailleerde informatie over zoekcriteria van

plannen. Ja, we vragen dóór, want alleen als we goed

potentiële gegadigden en beschikt over een zeer groot

weten wat u beweegt, kunnen we u echt goed adviseren.

netwerk. Op basis van onze marktkennis geven we niet

Makelaardij gaat over onroerend goed, maar vooral over

alleen een onderbouwd prijsadvies, we presenteren uw

mensen en hun wensen.

woning precies aan de juiste doelgroep. Binnen ons

WIE WE ZIJN, WAT WE DOEN EN VOORAL
HOE WE ONS VAK INHOUD GEVEN.

werkgebied en daarbuiten.

3

Tot uw
dienst.

Op persoonlijke wijze.

4

Gedreven
door resultaat.
Voor u.

Boerstaete is de persoonlijke makelaar die naast alle

De makelaars van Boerstaete zijn gedreven. Dat merkt

moderne communicatiemiddelen veel waarde hecht

u al bij het eerste kennismakingsgesprek. Dan geven

aan “het ouderwetse makelen”. Goed op de hoogte zijn

we een vrijblijvende waardebepaling, bespreken de

van de markt en de wensen van cliënten. Combineren

verkoopstrategie en delen marktinformatie. Gaat u

van vraag en aanbod gaat ook regelmatig buiten Funda

met ons in zee? Dan stellen we een presentatie samen

om. Tijdens het gehele verkooptraject begeleiden wij

met professionele woningfoto’s, een video en een

u persoonlijk, van het eerste gesprek, het bespreken

aantrekkelijke verkoopbrochure. We zetten online-

van de verkoopstrategie, de bezichtigingen en de

marketing in; websites, social media en natuurlijk het

terugkoppeling die u na afloop van iedere bezichtiging

platform Funda. Maar natuurlijk benaderen we eerst

natuurlijk krijgt, tot en met de overdracht staan wij u

actief potentiële kopers uit ons netwerk. Want dat is

terzijde.

waar het in de makelaardij om draait: de juiste koper bij
de juiste woning vinden.
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PUUR VELUWS

Vrij in de natuur
Fotografie: F.M. Schippers

“KIJK, DAAR ZIJN TWEE SCHAPEN MET ELKAAR AAN HET BAKKELEIEN, ZIJN AL DE HELE OCHTEND
BEZIG, IK VERMOED DAT ZE BRONSTIG ZIJN.” AAN HET WOORD IS MARION DERKS, SCHAAPHERDER BIJ
STICHTING SCHAPEDRIFT IN ERMELO. SAMEN MET HOND BENJI, ÉÉN VAN HAAR DRIE BORDER COLLIES,
LEIDT ZE DE KUDDE OVER DE ERMELOSCHE HEIDE, EEN GEBIED VAN 380 HECTARE.

Altijd border collies

Lammetjesdag

schapen en vooral lammetjes zijn vatbaar voor ziektes. Eind maart

De taken van een herder bestaan niet alleen uit het hoeden van

is er echter de Lammetjesdag: dan zijn ze al groter en laten we voor

240 schapen, honderd schapen zijn verkocht, alleen de mooiste en

Haar vader had een boerderij, daar zorgde ze al voor de schapen.

de schapen. In de winter moeten de dieren worden bijgevoerd,

één dag bezoekers toe.”

gezonde schapen blijven over. De kudde wordt aangevuld met jonge

“Ik had er altijd al een voorliefde voor.” Ze volgde een opleiding

ontwormd en geschoren. Ook de schaapskooi en de weilanden

dieren, in het groeiseizoen zijn er zo’n 400 schapen die volgens een

aan de Hogere Agrarische School. Banen in de agrarische sector

krijgen dan onderhoud. Dit hoeft Derks niet allemaal alleen te doen,

De kudde met lammeren is in april en mei makkelijk te bezoeken als

plan de heide afgrazen. Derks: “De schapen komen zo’n dag of drie

waren echter moeilijk te vinden, noodgedwongen vervulde ze

ze heeft hulp van zeven vrijwilligers. Die nemen haar herderstaken

ze de hei op gaan. “Belangstellenden kunnen naar het bezoekers-

op dezelfde plek, zodat het gras goed kort gegeten wordt. Sommige

administratieve functies. Op haar 20 werd ze vrijwilligster bij een

in het weekend over met eigen getrainde honden.

centrum bellen om te vragen waar ik die dag ben. Vaak komen

gebieden kunnen we in bepaalde periodes niet begrazen in verband

schaapskudde en vond een tijdelijke baan als hulpherder in Zuid-

met broedvogels. In de winter gaan we de hele hei over om nog iets

Beveland. “Na dat jaar wist ik het zeker: schapen hoeden is echt

In september komen er gedurende vijf weken elf rammen bij de

verschil maakt of het mooi of slecht weer is: “Als het te warm is

te eten te vinden. De kudde loopt 6 à 7 uur per dag, op warme dagen

mijn vak. Toen ik de advertentie zag voor herder in Ermelo, heb ik

kudde. Vrijwel alle ooien die de geslachtsrijpe leeftijd hebben zijn

willen de schapen niet eten, ook de hond heeft het dan zwaar en

blijven ze op stal of gaan we vroeger weg en zijn we eerder weer

gesolliciteerd en werd gelukkig aangenomen. De combinatie met

daarna drachtig. “We zorgen elk jaar voor rammen van een andere

voor mezelf is het ook niet prettig. Bij slecht weer is het veel rustiger

terug. Per dag leg ik zo’n 10 tot 15 kilometer af, maar ik loop wel meer

honden vind ik erg leuk, meestal train ik ze zelf, altijd border collies.

kudde. Als de rammen hun werk hebben gedaan, verdwijnen ze

op de hei. Dan sta ik de hele dag alleen, dat hoort erbij. Vrij in de

dan de schapen hoor! Rond vier uur zijn we terug bij de schaapskooi

Ik heb er drie en ben op zoek naar een nieuwe.” De honden vervullen

richting horeca,” vertelt Derks. In februari blijft de kudde op stal,

natuur met de beesten bezig zijn, daar gaat het mij om.”

waar de kudde overnacht, dat is vaak een toeristische attractie.”

een belangrijke functie: als een schaap afdwaalt, is het de taak van

dan worden de lammetjes geboren. Dat zijn hoogtijdagen voor Derks

de hond om te zorgen dat het schaap weer bij de kudde komt.

en haar vrijwilligers. “Nee, er mogen geen bezoekers in de kooi,

De schapen begrazen de heide om te voorkomen dat deze dichtgroeit
met gras en op termijn bosgebied wordt. Momenteel telt de kudde
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Derks is sinds 2002, vanaf de start, de vaste herder van Schapedrift.

e

toeristen even kijken, zeker bij mooi weer.” Op de vraag of het veel

Op www.schapedrift.nl vindt u de actuele openingstijden en meer informatie.
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ONZE WERKPLAATS

ADVERTORIAL

Vogelhuisjes

Broekhuis, dé specialist
op het gebied van mobiliteit
Broekhuis is een dealerholding
die sinds 1932 in Midden-,
Oost- en Noord-Nederland actief
is als partner in mobiliteit.
Verspreid over circa 50
vestigingen vertegenwoordigen
wij 13 automerken in het volumeen premium segment. Het betreft
de merken: Audi, BMW (motoren),
Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover,
MINI, Opel, Peugeot, SEAT,
ŠKODA, Volkswagen en Volvo.

van Onze Werkplaats

OVERAL IN PUTTEN EN OMGEVING ZIE JE ZE HANGEN:
DE VOGELHUISJES DIE EEN KOPER OF VERKOPER NA EEN SUCCESVOLLE TRANSACTIE KRIJGT VAN BOERSTAETE MAKELAARDIJ.
BOERSTAETE MAGAZINE NAM EEN KIJKJE BIJ DE MAKERS ERVAN:
ONZE WERKPLAATS AAN DE WEVERSTRAAT IN PUTTEN.

Uitgebreid dienstverleningspakket

mensen. Ons motto is dan ook ‘alles

en de maatschappij besteden wij ook

Op de eerste verdieping is het een drukte van belang: Jamie, Jaap,

Naast deze dealervestigingen bieden wij

voor een enthousiaste klant’. Met deze

veel aandacht aan het milieu. Door onze

Lando en Raymond zijn druk bezig met een nieuwe serie van vijftig

een uitgebreid dienstverleningspakket voor

klantbelofte halen wij het beste uit onszelf

gerichte maatregelen en beleidskeuzes

vogelhuisjes. Daarvoor moeten ze schuren, beitsen en aflakken.

zowel particuliere als zakelijke klanten.

naar boven zodat u onbezorgd mobiel blijft.

op

maatschappelijk

Dat zijn heel wat plankjes die door verschillende handen gaan!

Met

Lease,

Dit alles doen wij niet met een klein team,

verantwoord ondernemen, beschikken wij

Henriet van der Hulst (begeleidster) vertelt: “In totaal hebben we

Broekhuis Autoverhuur, Broekhuis Business

inmiddels bestaat het team van Broekhuis

over het certificaat ‘Erkend Duurzaam’ van

18 deelnemers voor een of meerdere dagen per week. We werken

Services,

uit meer dan 1400 medewerkers die samen

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit.

veel en graag met hout. In onze winkel verkopen we bijvoorbeeld

zeer betrokken zijn en willen blijven.

Vandaag ondernemen en investeren in

veel broodplanken, ook de kinderstoeltjes gaan hard. We werken

morgen; dat verstaat Broekhuis onder

op maat en hebben bijvoorbeeld 3000 snoepkettingen voor de

duurzaam ondernemen.

avondvierdaagse gemaakt.”

onder

andere

Broekhuis

Broekhuis
Carplus,

Broekhuis

Financieringen en Broekhuis Verzekeringen
is Broekhuis dé specialist op het gebied van
mobiliteit.

Mobiliteit is en blijft mensenwerk, daarom

het

gebied

van

werken wij keihard voor enthousiaste
U kunt bij ons terecht voor onder andere de

relaties. Om dit doel na te streven

Niet alleen de toekomst is belangrijk, ook

Jamie is een kanjer op het gebied van verven en beitsen. Nu is hij

aanschaf van een auto, onderhoud, reparatie,

werken

medewerkers

het hier en nu en de maatschappij om ons

bezig met plankjes in de was zetten. Ook kan hij zorgvuldig met de

bedrijfswagens,

vanuit de kernwaarden ‘mensgericht’ en

heen. Daarom willen wij maatschappelijk

hand schuren en is hij goed in meten. Voor zaken als stickers van

‘oplossingsgericht’. Wij beloven dan ook

in verbinding staan. Onze focus ligt op de

verhuisdozen halen, draait hij zijn hand niet om.

bedrijfswageninrichting,

autoverhuur

&

&

lease,

zakelijke

shortlease,

private

financieringen

de

Broekhuis

&

mensen hoe dan ook te helpen, mensen

ontwikkeling van talent en mensen fysiek

verzekeringen, schadeherstel, fleet sales en

recht in de ogen te kijken en mensen thuis

in beweging brengen. Met Broekhuis Helpt

Jaap is een topper op het gebied van schuren. Hij doet het goed en

motoren. Door onze schaalgrootte kunnen

te laten komen. Deze drie merkbeloften

sponsoren wij verschillende goede doelen

graag, dan zet hij zijn mondkap en gehoorbeschermers op. Ook het

wij snel schakelen, hebben we de scherpste

zijn de bouwstenen van onze organisatie,

rondom dit thema. Daarnaast vinden wij

plakken van adresstickers vindt hij leuk, net als flyers rondbrengen.

acties en altijd een ruim aanbod van meer

daarmee zijn we groot geworden en blijven

sportsponsoring belangrijk als instrument

Hij houdt van afwisseling in zijn werk.

dan 3.000 occasions.

wij ons in ontwikkelen.

om mensen in beweging te brengen.

Broekhuis beweegt mensen

Broekhuis in de maatschappij

Kortom, Broekhuis is de specialist op het

auto, maar veel meer de mens! Daarom

werken daar dan ook hard voor. Naast

mens in en achter de auto.

staat achter de naam Broekhuis: beweegt

aandacht voor onze klanten, personeel

De dagelijkse drijfveer is niet alleen de

Wij geloven in een mooie toekomst en

gebied van mobiliteit met oog voor de

Lando is de plankjes aan het aflakken. Eerst heeft hij ze in de witte
grondverf gezet. Heel zorgvuldig, zodat er geen druipers ontstaan.
Hij werkt ook regelmatig in de lunchroom, het contact met mensen
vindt hij heel leuk.
Raymond werkt twee dagen per week in Onze Werkplaats. Verven en
lakken is zijn favoriete klus. Voorzichtig legt hij de plankjes neer om
te drogen. Hij vindt het mooi om te zien als iets helemaal klaar is.

www.broekhuis.nl

En tenslotte: logistiek medewerkers Jessica en Lammert leggen de
vogelhuisjes voorzichtig in de bolderkar en brengen ze lopend naar
Boerstaete Makelaardij!
B O E R S TA E T E M A G A Z I N E
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PARTNER IN WONEN

NIEUWBOUW

Hypotheek

O P M A AT

“Om een zo passend mogelijk advies

Het team van Van den Broek Advies

fijn team, dat enthousiast en betrokken is.

te kunnen geven, beginnen we met

bestaat naast Henry en Willem uit Bea,

Samen willen we de zaken perfect regelen

het luisteren naar de wensen van onze

Alicia en Sonja (interne ondersteuning) en

voor onze klanten.”

klanten. Wie zitten er bij ons aan tafel?

schadeadviseur Johan. “We hebben een

DORPS, GROEN EN SFEERVOL...
PUTTEN IS VANAF DE JAREN`90 UITGEBREID MET DE WIJKEN HUSSELERVELD EN BIJSTEREN. RIMPELER IS EEN
VAN DE LAATSTE SCHAKELS VAN UITBREIDING RICHTING HET STATION. EEN NIEUWE WIJK WAARIN MEN KAN
GENIETEN VAN ZOWEL DE NABIJHEID VAN HET CENTRUM VAN PUTTEN, ALS VAN DE GOEDE BEREIKBAARHEID DIE
HET TREINSPOOR BIEDT MET DE REST VAN NEDERLAND. HET PLANGEBIED RIMPELER LIGT AAN DE WESTZIJDE
VAN DE BEBOUWDE KOM VAN PUTTEN. IN FASE 2 IS NOG EEN AANTAL WONINGEN EN KAVELS TE KOOP.

Er is nog een beperkt aantal woningen en kavels te koop. De woningen hebben wij in collegiale verkoop
met Het Geldersch Huys Makelaars en de kavels met Het Geldersch Huys Makelaars en Zielman Makelaardij.

Wat is de huidige situatie en wat zijn
hun verwachtingen en plannen voor de
toekomst? Hierbij komen onderwerpen als
inkomensperspectief, een kinderwens en
balans tussen werk en privé aan bod. Met
de antwoorden kunnen wij een hypotheek
aanbieden die past bij het leven dat
klanten graag willen leiden. Nu en straks.”

Bouwnummer 201

Bouwnummer 233

Bouwnummer 209

Van den Broek Advies in Putten. Beide

• Inhoud: 423 m³

• Inhoud: 408 m³

• Inhoud: 480 m³

hypotheekadviseurs zijn ervan overtuigd

• Aantal kamers: 5 kamers

• Aantal kamers: 5 kamers

• Aantal kamers: 5 kamers

dat een standaardoplossing niet bestaat.

• Woonoppervlakte: 141 m²

• Woonoppervlakte: 136 m²

• Woonoppervlakte: 160 m²

“Elk advies is maatwerk en daarom nemen

• Perceeloppervlakte : 310 m²

• Perceeloppervlakte: 215 m²

• Perceeloppervlakte: 315 m²

precies weten waar ze aan toe zijn. Als een

Hoekwoning met aangebouwde garage

Eindwoning met een heel eigen

Twee-onder-één-kapwoning met

woning niet haalbaar is of niet past, geven

en parkeerplaats op eigen terrein.

uitstraling.

aangebouwde garage en parkeerplaats.

Aan het woord is Henry van den Broek,

Hoekwoning

Eindwoning

Twee-onder-één-kapwoning

samen met Willem Evers eigenaar van

we klanten mee in de vele mogelijkheden

• Koopsom: € 399.000 v.o.n.

• Koopsom: € 349.000 v.o.n.

• Koopsom: € 445.000 v.o.n.

die er zijn. Het is belangrijk dat huizenkopers

we dat eerlijk en duidelijk aan.”
Henry van den Broek vindt een langdurige

Kavels,

relatie belangrijk en investeert daarom
graag tijd in zijn klanten. “Door onze
combinatie van persoonlijke aandacht
en kennis van zaken, geven we een
goed

en

toekomstbestendig

advies.

Wederzijds vertrouwen vinden wij het
allerbelangrijkst en we bieden ook na

bouwnummers 2, 4, 5 en 6

Koopsom kavel bouwnummer 5

€ 221.000 v.o.n.

Koopsom kavel bouwnummer 4

€ 215.000 v.o.n.

Koopsom
kavel bouwnummer 6

€ 275.000 v.o.n.

afsluiting van een hypotheek alle service.
Wil iemand een extra aflossing doen of
zijn er omstandigheden veranderd? We
helpen graag.”

Nog vier kavels te koop, geschikt voor
de bouw van een vrijstaande woning met
bijgebouw. De oppervlakte varieert van
ca. 400 m² tot ca. 525 m². U kunt hier naar

Koopsom kavel bouwnummer 2

€ 263.500 v.o.n.

eigen inzicht een woning laten bouwen
of u kiest één van de vier ontwerpen
van Roordink Architecten.
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PUZZEL

Stel nu uw eigen
borrelplateau samen op
www.domburgputten.nl

diner voor 2!
Win een

DINERBON VAN 75 EURO WINNEN?

Los het onderstaande straatnaamraadsel op en wie weet wint u deze gezellige prijs. Wat is de
bedoeling? Er is iets misgegaan met de straatnaambordjes hieronder, de letters staan niet op de
goede plek. Ziet u welke straatnamen uit Putten, Ermelo en Garderen het moeten zijn? Met de
letters uit de ORANJE kolom maakt u de oplossing: een woord van 8 letters.

Verlengde Dorpsstraat 6a | 3881 BG PUTTEN
0341 35 60 63 | info@domburgputten.nl

1: ASPKERDEMLK

2: RDEGSENEGEWAR
5: NTAOSPALR

3: TOEKERTAMRESTA
6: ARWTSTARTEA

4: RANMESATETN

7: SATOHSOCARTL

8: TRWAGEWE

www.domburgputten.nl
1
3

5
Grondwerk

Sloopwerk en recycling

Bodemsanering

Containerverhuur

Rioolwerk

Afvalbrengstation

Transport

Agrarisch loonbedrijf

Straat- en asfaltwerk

7

2

4
6
8

Naam:
Straat:
Woonplaats:
Telefoon:

Rodeschuurderwegje 26-28 • 3853 LS Ermelo
T (0341) 552025 • F (0341) 562054
www.firmakamphorst.nl • info@firmakamphorst.nl

U kunt uw oplossing uitknippen en voor 1 december 2019 inleveren bij Boerstaete Makelaardij, Dorpsstraat 90 in Putten.
Mailen mag ook: info@boerstaete.nl. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
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ADVERTORIAL

Goed om te weten...
(door Paul Nassing, Retail deskundige)

Op mijn zoektocht naar mooie interieurs ontdekte ik per toeval een
bijzondere winkel in Putten. In het hart van het centrum achter een
smalle gevel trof ik een diepe winkel aan met een sfeervol assortiment.
Ik was zeer verrast om in een klein dorp zo iets moois tegen te komen.
Wat me ook opviel was de gezellige warme sfeer waarmee de klanten
werden begroet. Zo kwam ik in gesprek met de ondernemers Klaas en
Alette Jager van Ko Jager Cigars and Interior. Zij vertelden mij vol
enthousiasme en passie hoe zij samen met hun ervaren team, deze
winkel al vele jaren succesvol draaien. Naast stijlvolle woonaccessoires
ontwerpen zij momenteel hun eigen collectie meubelen onder de naam
Koko Dutch Design. Dat zijn puur Nederlandse producten van hoge
kwaliteit en rechtstreeks van de fabrikant. Waardoor de prijzen uiterst
vriendelijk te noemen zijn. Tevens vertelde hij mij dat dit concept als
maatwerk geleverd kan worden. Daarnaast leveren zij interieuradvies op
maat. Door een kijkje te nemen in deze winkel doe je veel inspiratie op,
een echte aanrader dus!
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