
Ontspannen vergaderen



GESCHIEDENIS VAN DE MOLEN
De houtzaagmolen, De Ster, dateert van 1739 en is gebouwd in op-
dracht van Van der Starren, die de molen zijn naam heeft gegeven. 
De molen stond buiten de stad in het toen nog open veld, gunstig geo-
riënteerd op de meest voorkomende westelijke windrichting, en via de 
Leidsche Rijn goed bereikbaar met houtvlotten en schepen

Vier generaties Van der Starren zaagden in een tijdspanne van bijna een 
eeuw met deze molen. In 1876 koopt Willem Jan de Wit molen De Ster. 
In 1911 wordt de kracht van de wind vervangen door elektriciteit. De 
windmolen, op het dak van de zagerij, is dan niet meer nodig en wordt 
gesloopt. Houthandel De Wit functioneert nog tot het begin van de 
jaren 80.

Na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van houthandel De Wit 
ontstaan de eerste plannen om de molen te herbouwen. In september 
1998 wordt de molenromp geplaatst en de officiële opening van de 
complete houtzaagmolen vindt op 22 juni 1999 plaats.

ONTSPANNEN VERGADEREN
In een groene oase van rust midden in de bruisende wijk Lombok is 
Molen de Ster met zijn molenerf een ongedwongen locatie voor 
bijeenkomsten en vergaderingen. 

 Alles op één locatie - voor vergaderen, teambuilding, 
 ontspanning, borrel en diner.

 Groene oase - Tijdens een pauze even de benen strekken en  
 kijken bij de boerderijdieren. Een fijne afwisseling tijdens een 
 lange vergaderdag.

 Zeer geschikt voor breakoutsessies zowel binnen als buiten is  
 er genoeg ruimte om in kleinere groepen uit elkaar te gaan.

 Centraal in Nederland - Op 5 minuten lopen van het centraal  
 station Utrecht. Goed bereikbaar met de auto en het 
 openbaarvervoer.

 Teambuilding-activiteiten - Een rondleiding in de molen, een  
 jue de boules competitie op het erf, een rondleiding door de  
 wijk Lombok. Bij Molen de Ster is veel mogelijk voor een 

 

In deze vergaderfolder vind je alle informatie over de mogelijkheden 
bij Molen de Ster. Zijn er vragen of heb je wensen die afwijken van ons 
aanbod neem dan gerust contact op met ons salesteam. We denken 
graag mee hoe we jullie bijeenkomst het beste kunnen faciliteren.



ONZE RUIMTES
De Zagerij
De Zagerij is een insprirerende open houten ruimte die rust uitstraalt tijdens jullie vergadering. Via de 
ramen stroom het daglicht naar binnen. Bij mooi weer kunnen de hellingdeuren worden open gezet waar-
door er een fijn uitzicht over het water ontstaat.

De Zagerij

Tip
Neem vooraf jullie wensen 
voor de ruimte door met 
ons salesteam. De Zagerij 

is zeer flexibel in te richten. 
Meestal kunnen we ook 

halverwege nog een veran-
dering maken in de opstel-

ling wanneer dat gewenst is. 
Bijvoorbeeld van een for-

mele vergadering naar een 
informele borrel.

Theater

100

Cabaret

45

Carré

30

U-vorm

30

Borrel
Staand diner

130

Diner

64

Het Besloten terras
Naast de sleephelling ligt het besloten terras. Ideaal voor een buiten 
breakoutsessie. Omsloten door het groen onstaat er een fijne omge-
ving voor het werken aan nieuwe ideeën of het proosten tijdens een 
afsluitende borrel.

Het Erf 
Met uitzicht op de molen en ingesloten door de molenaarswoningen 
en de droogschuur is het erf een ideale plek voor teambuilding ac-
tiviteiten. ‘s Avonds kan het erf ook gebruikt worden voor een geza-
melijk diner aan lange tafels.



FACILITEITEN & TARIEVEN
Verhuur de Zagerij
dagdeel  
dag   
uur extra

Incl. Mobiele flip-over/whiteboard, pennen, stiften, papier & post-its . 

Snelle WiFi en voldoende stopcontacten voor aansluiten van laptops.

Hybride vergaderen
Incl. laptop, camera, microfoon, professionele begeleiding, 
gebruik van het zoom-account tot 100 deelnemers.

Overige faciliteiten
Beamer en projectiescherm
Geluidsapparatuur met microfoon en mengpaneel

Dagdelen
Ochtend 8:00-12:30 uur
Middag 13:00-17:30 uur
Avond 18:00-22:00 uur

Tarieven
350,-
700,-
95,-

vanaf 250,- 

50,-
100,-

TIP
Kunnen niet alle gasten 
aanwezig zijn tijdens de 

bijeenkomst? Met hybride 
vergaderen bij Molen de 

Ster is het mogelijk om de 
deelnemers (deels) vanuit 
thuis of andere omgeving 

deelt te laten nemen aan de 
vergadering en break-out 

sessies. 



ETEN & DRINKEN
Vergaderarrangement
1 dagdeel onbeperkt koffie, thee en smaakwater in de zaal  
1 dag onbeperkt koffie, thee en smaakwater in de zaal

Molenaarslunch
Het luncharrangement bestaat uit rijk belegde broodjes en soep of salade. Daar-
naast staat er handfruit van het seizoen en worden er biologische melk, karnemelk 
en biologische fruistappen geschonken. Bij mooi weer kunnen je gasten de lunch 
buiten nuttigen.

Breid de lunch uit met een van onze extra’s zoals; een kroket, huisgemaakte saucij-
zen- of kaasbroodje of quiche.

Dit arrangement kan ook als lunchpakket worden geserveerd.

Tussendoortje
Versgebakken gevulde koek
Molentaart of caramel shortcake
Verse smoothie van rood fruit

Borrel
Tijdens een borrelarrangement schenken wij onbeperkt een gevarieerd aanbod 
van (speciaal) bieren, biologische wijnen, sappen, frisdranken, koffie en thee. 

Borrel met hapjes arrangement 1ste uur
Nootjes, blokjes kaas en olijven op tafel en we gaan rond met bitterballen en kaas-
stengels.
Borrel met luxe hapjes arrangement  1ste uur
Op tafel staan gemengde noten, gegrilde olijven, Hollandse borrelkazen en gevari-
eerde Bladerdeeghapjes. We gaan rond met Thai Green Curry Bites en een trio van 
Chorizo- Gamba- en Truffelkroketjes.

Onderweg
Bij het verlaten van de molen kunnen de gasten een van de pakketjes meenemen 
om onderweg naar huis weer even op te laden. In het pakket zitten een noten-
reep, flesje biologische fruitsap en een stuk handfruit.

TIP
Bij Molen de Ster kan je ook 
heerlijk dineren. Onze kok 

verzorgt met passie een uit-
gebreid meergangen diner, 

buffet of bbq. 
Dit kan al vanaf €29,- p.p.

Voor meer informatie kijk in 
onze arrangementenfolder 

of neem contact op met ons 
salesteam over de mogelijk-

heden.

Prijs per persoon
8,5 
12,5

17,5

vanaf 1,75

A
2,-
2,5
4,5

A

13,5

19,5

7,5

https://www.molendester.nu/wp-content/uploads/2021/10/Foodbook-MdS-2021-v-okt.pdf


TEAMBUILDING
Bij Molen de Ster zijn diverse mogelijkheden voor teambuildingsessies. Het belang van samen komen met 
het team wordt steeds meer op waarde geschat. Het zorgt voor betere onderlinge communicatie en begrip.  
Waardoor het samenwerken daarna ook op de werkvloer weer soepeler verloopt.

Jeu de Boules      €10
min. max aantal personen 
tijdsduur 60-120 min
Een ontspannen moment samen met een lekker wijntje in 
de hand en een uitgebreid borrelbuffet een lekker wed-
strijdje Jeu de Boules. We leggen jullie de regels uit en 
verzorgen een scorebord. De winnaar(s) krijgt een mooie 
houten medaile.

Rondleiding in en om de Molen  €50 per groep
6-12 personen (per rondleiding) 
Er kunnen 2 groepen tegelijkertijd worden rondgeleid. 

Tijdsduur 30-60 min

Luister naar de geschiedenis van de molen de ambacht die 
op de dag van vandaag nog wordt uitgevoerd. Laat je team 
inspireren door de duurzame manier van werken. Al hon-
derden jaren wordt hier hout gezaagd op windenergie.

Stadswandeling door de wijk Lombok  €10
6-25 personen 

Tijdsduur 60-120 min

Maak een interessante wandeling door de wijk Lombok. 
Een multi culture wijk met een bijzondere geschiedenis. 
Begin bij de molen en loop door de wijk o.a. langs de Munt 
en de Cereolfabriek. Bij terugkomst staat er een verfrissend 
drankje en een versnapering voor jullie klaar.

Stadwandeling met tekenen   €35
6-25 personen

Tijdsduur 60-90 min

Loop langs bijzondere locaties in de wijk Lombok en maak 
een persoonlijke tekening van wat je ziet. Aan het eind van 
de wandeling heb je een zelf getekende ansichtkaart. Ge-
schikt voor ieder tekenniveau.

SUP-clinic       €15
4- 6 personen 

Tijdsduur 60 min

Lekker actief samen het water op. SUP staat voor Stand 
Up Paddle. Na instructies van de juf gaan jullie in groepjes 
het water op. Houd goed je balans en zorg dat je niet in 
het water terecht komt. Na een tochtje over de Leidsche 
Rijn stappen jullie bij de Molen het erf weer op. Waar de 
handdoeken klaar liggen er een snack en een drankje wordt 
geserveerd. 

Prijzen per persoon tenzij anders vermeld

Molenaars Roel en Piet

TIP
Zit jullie ideale teambuilding 

activiteit er niet tussen? 
Neem contact op met ons 
salesteam dan kijken we 

samen naar jullie wensen en 
onze opties. We hebben nog 
veel meer leuke opties voor 
jullie teambuildingacitivteit.



Contact
Adres: Molenpark 3, 3531 ET Utrecht
Telefoon: 030-299 01 74
Email: info@molendester.nu
Website: www.molendester.nu

PRAKTISCH
Verhuur
De molen is alle dagen van 8:00-0:30 uur beschikbaar, behalve zaterdag. Dan is de molen vanaf 19:00 uur te 
boeken, omdat de molenaars zaterdagmiddag hout zagen.

Aantal personen
De molen is te huur vanaf 10 tot maximaal 130 personen. Willen jullie met meer of juist minderen perso-
nen bijeenkomen vraag dan naar de mogelijkheden. We denken graag met jullie mee voor oplossingen.

Toegankelijkheid
Zijn er mensen met mobiliteitsproblemen in uw gezelschap? Neem contact met ons op om door te spreken 
of de molen voldoende toegankelijk is.

Bereikbaarheid
Molen de Ster ligt centraal gelegen in het land. Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, auto en 
fiets. Vanaf het centraal station Utrecht is het slechts 5-10 minuten lopen. De auto kan in een van de  nabij-
gelegen parkeergarages worden geparkeerd of bij de P+R Westraven waarna je overstap op de tram die op 
5 minuten lopen bij de molen stopt.

Allergieën en dieetwensen
Laat het ons altijd weten wanneer specifieke allergieën of dieetwensen zijn onder de gasten. De molen is 
uitgerust met een eigen keuken en kan met de meeste dieetwensen en allergieën rekening houden.

Bijzondere tijden
Eventuele maatregelen omtrent corona zijn voor ons onvoorspelbaar. Molen de Ster werkt altijd volgens de 
dan geldende voorschriften van RIVM. Wanneer een boeking vanwege RIVM maatregelen niet kan plaats-
vinden kan er altijd kosteloos geannuleerd of verplaatst worden.

Offerte aanvraag
Heeft u  interesse in het huren van de Zagerij voor jullie volgende vergadering, borrel of teambuilding? 
Neem dan contact op met ons salesteam voor een vrijblijvende offerte. Deze wordt binnen 2 werkdagen 
voor u opgesteld en toegestuurd.

https://www.molendester.nu/wp-content/uploads/2021/10/Foodbook-MdS-2021-v-okt.pdf
https://www.molendester.nu/contact/
http://www.molendester.nu/vergaderen
https://www.molendester.nu/contact/

