
De Koning makelaars 
presenteren
Woongenot, weinig energielasten 

en een uitzicht om van te smullen!

De  Ko n i n g  n i e u w b o u w

Laan van Moskou 109

Vraagprijs € 950.000,= vrij op naam



Nieuwbouw met de uitstraling van een krachtig 

en toch elegant herenhuis! Maar liefst 192m2 

woonoppervlakte, een heerlijk zonnige terrastuin 

op het zuiden en een grote binnentuin waar je geen 

onderhoud aan hebt. Dit zijn slechts een paar van de 

kwaliteiten van dit bijzondere herenhuis. 

Tel daarbij op dat de woning voorzien is van een 

mooie PVC vloer en een prachtige KVIK keuken, 

alsmede een complete warmtepompinstallatie welke 

zorgt voor heerlijke verwarming in de winter en 

verkoeling in de zomer. 

En dat allemaal gecombineerd met (nagenoeg) geen 

energielasten, doordat de woning dankzij de vele 

zonnepanelen meer energie opwekt dan een normaal 

huishouden verbruikt .

Je hebt nog even tijd om de puntjes op de i te zetten 

en de totale aankleding van je woning te kiezen, 

want de oplevering staat nu gepland in de zomer van 

2023.

Veel woongenot, weinig energielasten 

en een uitzicht om van te smullen! 

Dat is wonen aan de Laan van Moskou in 

Nieuw-Oost.



Vanaf de straat en vanuit de vallei valt direct 

de grote erker van ruim 6 meter hoog op. De 

mooie entree en de grote raampartijen aan 

de voorzijde van de erker geven je gelijk het 

antwoord op de vraag waarom je verliefd bent 

geworden op dit bijzondere herenhuis. 

Bij binnenkomst in de ontvangstruimte wordt 

je meegenomen in de ruimtebeleving door 

de hoge plafonds van ruim 4,80m hoog. Deze 

ruimte is perfect te gebruiken als bibliotheek, 

speelkamer, werkruimte of zelfs als kantoor. 

We nemen de trap en komen aan in de 

woonkeuken.

Entree en ontvangst



Wonen en koken
We nodigen je uit om vanaf de vide te gaan genieten van 

het uitzicht. Kijkend door de grote raampartij van de erker 

heb je namelijk zicht op het groen van de vallei 

(en in de toekomst het plan Bellevue). Loop je vanaf 

dit punt naar de achterzijde van de woning, dan sta je 

eigenlijk direct in de grote woonkeuken. De woning is 

compleet uitgerust met een mooie KVIK keuken, welke 

van alle gemakken voorzien is. Op het aansluitende 

priveterras, aan de grote collectieve tuin, kun je met 

gasten lekker samen borrelen onder het genot van de zon.    

Riante living
Een verdieping hoger, komen we in alle rust , in de living. 

Ruim 47m² compleet relaxen. Hier kun je je ’s avonds 

heerlijk terugtrekken en op de bank genieten van een 

goed boek of een heerlijke film. Leuk detail is dat je aan 

de voorzijde van de living, op de erker, een leuk balkon 

hebt met vrij uitzicht richting het Amsterdam Rijnkanaal 

en de oude stad. 



Slapen en baden 
Op de eerste slaapverdieping wordt het comfort 

doorgezet door twee mooie slaapkamers, een 

separaat toilet en een badkamer voor deze twee 

slaapkamers. De badkamer en het toilet zijn nog 

casco.

Tieners of opgroeiende kinderen in huis? Dan is de 

bovenste verdieping optimaal , want hier zijn nog 

eens twee slaapkamers en een badkamer terug te 

vinden. Kwaliteit en ruimte genoeg!

Parkeren en berging 
In de parkeergarage beschikt de woning over een 

eigen parkeerplaats en een eigen fietsenberging. 

Welkom in je nieuwe woning!



Resume, dus zoek je:
• Nieuwbouw 

• Inclusief keuken en vloeren

• 192m² woonoppervlakte

• 5 woonlagen

• Ruim 70 m² living/woonkeuken 

• Woonkeuken aan de binnentuin

• Vloerverwarming en -koeling

• Een privéterras op het zuiden

• Vier royale (slaap) kamers

• Badkamers en toiletten nog naar eigen wens in  

 te richten (casco)

• Weinig tot geen energielasten door veel  

 zonnepanelen en eigen warmtepomp-  

 installatie

• Optimale ruimtebeleving en uitzicht!

• Overdekte privé parkeerplaats

• Veilige binnentuin

• Wonen op steenworp afstand van het   

 Berlijnplein en Leidsche Rijn Centrum

Dan is dit jouw toekomst.



Deze bijzondere woning maakt deel uit van het 

unieke plan Levels in Nieuw-Oost. Levels is het 

meest duurzame en energiezuinige nieuwbouwplan 

van Utrecht, waarbij het klimaat, de toekomst en 

daarnaast vooral heel veel comfort centraal staan. 

Het nieuwe wonen pur sang!

 

Welkom in LEVELS 



Deze ruime herenhuizen komen straks in Leidsche Rijn Centrum te staan met al zijn bekende kwaliteiten en 

toekomstige kwaliteiten. De lokale brouwerij in boerderij Rood Noot en het nieuwe restaurant Buiten bij de Sluis 

maken dit gebied straks een leuk en levendig geheel .









Alles dichtbij
Levels bevindt zich op loopafstand van Leidsche 

Rijn Centrum en op 10 minuten fietsafstand van 

het centrum van Utrecht. De ontsluiting naar de 

omliggende steden is ook ideaal , met 5 minuten zit 

je met de auto op de snelwegen A2 en A12. Of stap 

op de trein naar Utrecht CS met mogelijkheden om 

naar de rest van Nederland door te reizen. 

Hoe centraal wil je wonen?



Duurzaam 
De energiebehoefte voor de woningen en 

voorzieningen in Levels zal geheel worden 

opgewekt via duurzame energiebronnen. Een 

warmtepomp in combinatie met bodemwisselaars 

staat al een tijdje bekend als hét geijkte alternatief 

voor de aloude cv-ketel . Stadsverwarming wordt 

hierdoor overbodig. Een fijne bijkomstigheid aan 

dit systeem is, dat er in de warme zomermaanden 

gekozen kan worden voor een koelfunctie, zodat 

de woning op warme dagen voorziet in een heerlijk 

binnenklimaat. Zo ben je het hele jaar door 

verzekerd van heerlijk wooncomfort .

Klaar voor de toekomst!



De binnenwereld
Levels wordt een ontwikkeling van contrasten. De straatzijde toont het ‘stadse’ gezicht van een in beweging 

zijnde wereld: statige en voorname bouw in stedelijke straten, ingevuld met fraaie materialen en detailleringen. 

Maar eenmaal in de binnentuin wanen bewoners zich in een volstrekt andere wereld. Een wereld van rust , lucht, 

bomen, bloemen, planten, vogels en vlinders. 

Landschapsarchitect OKRA ontwierp de binnentuinen met een scherp oog voor detail . Niveauverschillen 

houden de tuinen speels, waardoor ze niet kunnen vervallen in eenvormigheid. Er komen trappetjes, banken en 

plantenbakken. Alle onderdelen zullen worden uitgevoerd in een hoogwaardige kwaliteit . 

De binnengevels voegen zich naadloos in de 

natuurlijke omgeving. De gevelbekleding bestaat 

uit duurzame houten delen in verticale patronen. 

Het klimmend groen maakt de omgeving nog 

groener. De binnenwereld van ca. 1.000 m² zal 

aanvoelen als oase binnen een verder stedelijke 

wereld. Iedere bewoner zal zich er thuis kunnen 

voelen.

Klaar voor de toekomst!



Badkamers en toiletten

De badkamers en toiletten in de woning zijn zelf 

nog naar eigen wens en smaak te verwezenlijken. 

Het is goed mogelijk dat je hiervoor de showroom 

van De Knikker gaat bezoeken en de installateurs 

van De Knikker je badkamer gaan installeren. 

De installatietekeningen en de bouwkundige 

aanpassingen voor de badkamers en toiletten zijn 

reeds gemaakt en gedaan, zodat de adviseurs je 

optimaal kunnen adviseren over de invulling van 

de ruimtes.

Veel plezier bij het invullen van je Wellness 

droom!



Ontvangst en entree



Koken en genieten



Living en relaxen



Slapen en baden



Slapen en baden



Kenmerken

Vraagprijs

Aanvaarding

Bouw

Type object

Bouwjaar

Oppervlaktes en indeling

Gebruiksoppervlakte wonen

Inhoud

Oppervlakte privé terras

Aantal bouwlagen

Aantal kamers

Energie

Warm water

Verwarmingssysteem

Tuin

Type

Soort berging

Parkeergelegenheid

Soort parkeren

€ 950.000 vrij op naam

in overleg

Herenhuis onderdeel van Levels (appartement)

2022/2023

192 m²

690 m³

17 m²

5

7

Boiler in combinatie met warmtepomp

Warmtepompsysteem met bodembron in eigendom

Zonneterras 17 m2 aan de binnentuin

Collectieve afgesloten binnentuin

Fietsenberging in de parkeerkelder

In de parkeergarage 1 auto parkeerplaats 

met voorbereiding voor plaatsing E-paal .



De bijzondere kwaliteiten van de 
Laan van Moskou 109

• Wonen in de nieuwe, bijzondere en hoogwaardige woonwijk Nieuw-Oost.

• Heel veel leuke voorzieningen op loopafstand en de oude stad met 10 minuten op de fiets.

• Heerlijk vloerverwarming en vloerkoeling in (nagenoeg) de gehele woning.

• ‘Eigen’ verwarmingssysteem d.m.v. een bronnencircuit in de bodem.

• 192m² woonplezier!

• Inclusief complete KVIK keuken en mooie PVC vloer.

• 29 zonnepanelen (afhankelijk van de opwekking van de zonnepanelen).

• Een privéterras, oriëntatie zuid.

• Compleet ingerichte binnentuin met planten, bloesems, fruitbomen en ontmoetingsplek.

• Één parkeerplaats in de parkeergarage met voorbereiding voor een E-auto.

• De eerste twee jaar een 2e auto ‘voor de deur’ door het deelauto concept van WeDrive Solar.

• Fietsenberging in de parkeergarage.

• Binnendeuren (stomp en/of opdek) met stalen kozijnen zonder bovenlichten.

• Casco badkamers en toiletten

• Oplevering naar verwachting het 3e kwartaal van 2023.



Financiële huishouding

• De kosten voor de VvE zijn geschat op ca. € 75 per maand. Dit zijn de geschat te kosten voor de 

parkeergarage en de collectieve binnentuin. Voor de woning organiseer je het onderhoud individueel . 

Mogelijk dat hier collectief ook zaken voor te organiseren zijn. 

• Voor het monitoren van het bronnencircuit in de bodem worden € 12,50 monitoringskosten per maand in 

rekening gebracht. 

• De theorie binnen Levels is dat een energieverbruik van gemiddeld 0 KwH per maand mogelijk is. De 

praktijk bepaalt wat het echt is en heeft alles te maken met het leefpatroon (wijze van wonen) en met 

hoeveel mensen je in de woning woont. 

• Woningborg garantie.



Meer informatie? 

Wij staan voor u klaar

Albert de Boer 

uw nieuwbouwspecialist

06 - 834 888 03

De Koning makelaars maken uw woondromen waar

We zijn benieuwd, is dit de woning van uw dromen? U heeft uw ideeën over de manier waarop u wilt wonen en leven, 

en welk thuis daarbij past . De Koning makelaars noemen dit woondromen. Wij zetten ons in om uw woondromen waar 

te maken. Vertel ons over uw plannen en ideeën. We luisteren goed naar u en samen brengen we uw woondromen 

in kaart . Als we uw motivatie kennen en uw drijfveren begrijpen, kunnen wij u op de juiste manier begeleiden bij de 

verkoop en/of aankoop van uw huis of appartement wijzen. Welke reden u ook heeft om te verhuizen, we laten u graag 

zien dat er meer mogelijk is dan u wellicht in eerste instantie denkt.

Deze informatie is door ons met nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor 

enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

© De Koning makelaars

De  Ko n i n g  n i e u w b o u w

De Koning nieuwbouw 

Zandweg 141

3454 HA De Meern

T  030 - 307 90 20 

E nieuwbouw@dekoningwonen.nl 

W dekoningnieuwbouw.nl


