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Op een prachtige locatie van het ruim 430 hectare grote landgoed Prattenburg is de 
monumentale Ursulahoeve gelegen op een perceel van circa 2.145 m². Deze wel zeer 
bijzondere hoeve wordt samen met een bijgebouw verkocht, terwijl de riante kavel 
in erfpacht wordt uitgegeven. Een ultieme buitenkans om te komen wonen op dit 
prachtige landgoed en te genieten van de rust en prachtige omringende natuur. 

De Ursulahoeve is gelegen aan een slingerende verkeersluwe laan die langs kasteel 
Prattenburg voert. In dit oude cultuurlandschap wisselen bos, lanen, akker- en 
weideland elkaar naadloos af. 
Al eeuwenlang is het hier goed toeven, al eeuwenlang zoekt men hier rust en 
ontspanning. In deze rijksmonumentale boerderij, welke gebouwd is rond 1900, voelt 
u letterlijk de rijke historie van landgoed Prattenburg. 
 
De landgoedeigenaar is in 2011 aangevangen met de restauratie van het casco van de 
boerderij. Deze renovatie is gerealiseerd met hout dat enkele jaren geleden gewonnen 
is uit de bossen op het landgoed. De binnenzijde van de boerderij dient nog te 
worden ingedeeld zodat u geheel naar eigen inzicht en smaak het afwerkingsniveau 
kunt kiezen. De Ursulahoeve heeft een afmeting van 11,8 m x 19,5 m met een inhoud 
van ca. 1.288 m³.

De boerderij is gelegen nabij de bebouwde kom van Veenendaal. Tevens zijn 
uitvalswegen (A12 op 10 autominuten, A15 op 15 autominuten) en station Veenendaal. 
Centraal ( op ca. 10 fietsminuten) met rechtstreekse verbinding naar Utrecht Centraal 
binnen handbereik.  

Voor meer informatie: www.prattenburg.nl 

“Wonen op een uniek landgoed”









Rhenen en omgeving

De historie van de gemeente Rhenen is voor een belangrijk deel bepaald door de 
nabijheid van de Rijn, de Gelderse Vallei en uiteraard de ligging tegen de helling 
van de Utrechtse Heuvelrug. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rhenen al in 
het jaar 855 in de archieven wordt genoemd. De monumentale Cuneratoren met de 
bijbehorende kerk liggen beeldbepalend in het oude stadscentrum. De gemeente 
Rhenen telt ruim 19.000 inwoners.

De gemeente ligt temidden van een ongekend prachtige natuur waar u al 
wandelend, fietsend, per paard of op welke andere manier dan ook van kunt 
genieten. Bekende natuurgebieden zoals de Blauwe Kamer, De Laarsenberg, Elster 
Uiterwaarden en natuurlijk landgoed Prattenburg liggen allemaal binnen de 
gemeentegrenzen. Er zijn diverse organisaties die tal van activiteiten organiseren in 
deze natuurgebieden. 

Op een steenworp afstand van Rhenen ligt Veenendaal met ruime voorzieningen 
waaronder een theater en een NS station. Op afzienbare afstand liggen plaatsen als 
Utrecht en Arnhem welke te bereiken zijn per trein of over de snelweg A12. 

De boerderij is gelegen nabij de bebouwde kom van Veenendaal. Tevens zijn 
uitvalswegen (A12 op 10 autominuten, A15 op 15 autominuten) en station 
Veenendaal Centraal ( op ca. 10 fietsminuten) met rechtstreekse verbinding naar 
Utrecht Centraal binnen handbereik. 





Mogelijke indeling

Begane grond
Het pand is bereikbaar via een ruime hal aan de zijkant van de boerderij welke 
doorgang biedt naar een ruime woonkeuken, gelegen aan de voorkant van de boerderij, 
met aansluitende bijkeuken. Tevens biedt de hal toegang tot de woonkamer met 
annex een tv- of speelkamer. Een mogelijkheid om een werkkamer te realiseren op de 
begane grond welke een directe toegang heeft via de hal behoort tot de mogelijkheden.

Eerste verdieping 
Via de vaste trap in de hal is de eerste verdieping te bereiken. De hal met vide gelegen 
op de eerste verdieping geeft toegang tot de ruime slaapvertrekken met annex 
badkamer. De eerste verdieping biedt ook mogelijkheden tot het creëren van extra 
bergruimtes. 

Mogelijkheden
Aan de westzijde van de woonboerderij mag een dakkapel aangebracht worden. Ook 
is het toegestaan om in het dakvlak dakramen aan te brengen. 

 
Voorzieningen
De Ursulahoeve heeft in 2011 een totale cascorenovatie ondergaan. Daarbij zijn 
authentieke technieken gecombineerd met hedendaags comfort. Bij de renovatie zijn 
onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- isolatieglas;
- draai-/kiepramen;   
- totale gevelrenovatie;  
- volledige kapvernieuwing inclusief kapisolatie.

Het totaal gerenoveerde casco van de boerderij biedt de toekomstige koper de kans 
een eigen afwerkingsgraad te kiezen bij de inrichting.

















.





Aanvaarding
Aanvaarding is per direct mogelijk. 

Erfpacht
De koper van de boerderij en de bijbehorende opstal krijgt het object in erfpacht 
met een opstalrecht voor de bebouwing voor tenminste een periode van 30 jaar. De 
erfpachter wordt eigenaar van de opstallen boven de grond en betaalt een 
erfpachtcanon van € 15.000,= per jaar. 
 

Natuurschoonwet
De boerderij is gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Bij verkoop van de 
Ursulahoeve en uitgifte van de grond in erfpacht zal de toekomstige koper 
verplicht worden het object weer opnieuw te rangschikken onder de 
Natuurschoonwet 1928. De koper kan dan in ieder geval een beroep doen op de 
vrijstelling van 2% overdrachtsbelasting. Een en ander wordt middels een clausule 
in de erfpachtovereenkomst geregeld.  

Opstal en extra weidegrond
De Ursulahoeve zal met één opstal (schuur) worden verkocht. Het behoort tot de 
mogelijkheden om optioneel een extra opstal (schuur) te verwerven op basis van 
erfpacht. Aan de voorzijde van de boerderij is een perceel weidegrond gelegen van 
circa 11.300 m² welke via een apart contract kan worden gepacht.

Rijksmonument 
De Ursulahoeve heeft de status van rijksmonument. De gepleegde renovatie is 
bekostigd door middel van een laagrentende lening van de Stichting Nationaal 
Restauratiefonds. Er bestaat een mogelijkheid om de bestaande hypoheek met een 
rentepercentage van 1,5% over te nemen van de huidige eigenaar. 
Voor de inbouw van de boerderij bestaan er verdere mogelijkheden voor 
financiering middels de Stichting Nationaal Restauratiefonds. Daarnaast is een deel 
van de restauratiekosten fiscaal aftrekbaar. 

Juridische aspecten







Historie boerderij “De Ursulahoeve”

Passanten die de verkeersluwe Cuneraweg in Rhenen te voet, per fiets, per paard of 
per motorvoertuig doorkruisen zien aan een prachtige laan op het landgoed 
Prattenburg een monumentale boerderij. Dat is boerderij “De Ursulahoeve”. 

De Ursulahoeve is een van de boerderijen op landgoed Prattenburg. Deze naast de 
tuinmanswoning gelegen langhuisboerderij stamt uit circa 1900. De in baksteen 
opgetrokken boerderij op rechthoekige grondslag heeft een gepleisterde plint en 
wordt overkapt door een met rode en blauwe Hollandse pannen gedekt zadeldak 
met overstek en gesneden windveer. De voorgevel (zuid) heeft een symmetrische 
indeling. Vermoedelijk is deze boerderij genoemd naar Ursula van Asch van Wijck, 
op Prattenburg geboren in 1892. Het pand is vanaf de bouw rond het jaar 1900 door 
de jaren heen gebruikt als pachtboerderij van het landgoed. Gedurende een eeuw 
gebruik was de Ursulahoeve echter in een dusdanige staat van onderhoud geraakt, 
dat grootschalige renovatie en herbestemming onontkoombaar waren. 

De landgoedeigenaar is in 2011 aangevangen met de totaalrestauratie van het casco 
van de boerderij. Het bijzonder karakter van de Ursulahoeve werd in 1997 ook 
onderkend, wat resulteerde in opname van de boerderij in het 
Rijksmonumentenregister. 

De historie van landgoed Prattenburg gaat verder terug. Het huis Prattenburg was 
als boerderij al in de late middeleeuwen bekend en moet toen aanvankelijk 
“Grootveld” geheten hebben. De naam “Prattenburg” duikt voor het eerst op in 
oude akten in 1502, wanneer een stokoude Ludolf Quynt verklaart dat hij als kind 
bij zijn ouders op de hoeve “Prattenborch” woonde en daar schapen hoedde. Het 
huis wordt in die tijd beschreven als “de huijsinge, schuer off aghterhys, bergh, 
schaepschot met den moesschhoff en het landt voor desen tot bogaert gelegen”, 
terwijl ook “het Bosch, gelegen op den Bergh”genoemd wordt.

Na in verschillende handen te zijn geweest komt Prattenburg, in 1694 in het bezit 
van Jacob van Wijck, kanunnik van St. Marie te Utrecht. Hij laat het twee jaar later 
achter aan zijn neef mr. Anthony van Asch van Wijck, raad, schepen en 
burgemeester van Utrecht. Enkele decennia eerder waren in dit gebied al terreinen 
in handen van de familie.



De oudste bekende afbeelding van het huis maakte de tekenaar Cornelis Pronk 
in 1731. Op deze schets toont het huis zich, als restant van een groter huis, als een 
eenvoudig, rechthoekig of vierkant gebouw met een torenachtige allure met een 
zadeldak met een restant van de slotgracht. In deze tijd, begin achttiende eeuw, 
wordt Prattenburg een vervallen jachthuis genoemd. Naast boerderij, herenkamer 
of middeleeuws versterkte woning is ook het jachthuis soms de oorsprong van de 
buitenplaats zoals wij die nu kennen. In de loop der eeuwen zou Prattenburg 
uitgebreid worden tot een uitgestrekt landgoed met gronden ten westen en ten 
oosten van de weg naar Elst.

Aan het eind van de negentiende eeuw (1887) liet jhr. mr. Van Asch van Wijck het 
huis geheel herbouwen waarbij het grotendeels zijn huidige neogotisch uiterlijk 
kreeg. De toren, gebouwd op de oude fundamenten, kreeg een piramidevormig dak 
en werd opgenomen in een veel groter bakstenen complex met verscheidene 
zijtorentjes. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw is het huis verbouwd en 
aangepast aan de eisen van deze tijd. Het park is direct rond het huis in of rond 
1896 ontworpen door de tuinarchitect Otto Schultz met handhaving van het 
eeuwenoude lanenstelsel, terwijl Leonard Springer zich in de jaren daarna met 
het park van Prattenburg heeft bezig gehouden.  De vijverpartij werd door Copijn 
aangelegd. In de laatste jaren is door de familie 
Van Asch van Wijck veel tijd en energie aan 
het onderhoud en herstel van het 
park besteed. En zeker niet onverdienstelijk, 
in 2012 was Prattenburg landgoed van het jaar.

Anno 2015 zoekt dit historievolle landgoed een 
nieuwe bewoner. 

Wilt u deel uitmaken van dit stukje geschiedenis? 
Neem dan contact op met Witte Rentmeesters 
en Makelaars 0314-38 21 21. 















Schetsplan 1 inrichting - woonhuis



Schetsplan 2 inrichting - mantelzorgwoning







Feiten & Cijfers
In kort bestek

Monumentale boerderij “De Ursulahoeve”
Cuneraweg 428, 3911 RW te Rhenen

Kadastraal bekend  : Gemeente Rhenen, sectie A, nummers 1280,
      Gemeente Rhenen, sectie A, nummers 1282,
      Gemeente Rhenen, sectie A, nummers 1279, ged.
Perceelsoppervlakte  : circa 2.145 m²
Bouwjaar   : circa 1900  (rijksmonument)
Bruto vloeroppervlak  : 230 m² begane grond

Mogelijke indeling 
Begane grond
Hal - toilet -Woonkeuken - Bijkeuken - Woonkamer - Speelkamer/tvkamer - Werkkamer

Eerste verdieping
Hal met vide - Slaapkamers - Badkamers - Bergruimte

Voorzieningen
Kapisolatie, draai- kiepramen, isolatieglas. 

Vraagprijs:   € 395.000,- k.k.
       
Erfpachtcanon:    € 15.000,- per jaar

  





Witte Rentmeesters en Makelaars is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de 
werkzaamheden ligt op het beheer van particuliere landgoederen en de advisering bij aan- en 
verkoop van agrarisch onroerend goed. De makelaardij vormt een logisch vervolg op deze 
activiteiten. Het betreft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen en monumenten.
Witte Rentmeesters en Makelaars is uitstekend ingevoerd op het gebied van landelijke objecten. 
Bij de begeleiding, het adviseren, onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt 
Witte Rentmeesters en Makelaars gebruik van de ruime ervaring die gedurende vele jaren is 
opgebouwd.

Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC  Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl

Witte Rentmeesters en Makelaars


