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WOnEn TuSSEn BOS En 
WATER In DE BOSWACHTERIJ

Wonen aan het bos. Of wonen aan het 
water. Veel groen in de straat, mooie 
architectuur en altijd een fijn uitzicht. 
Aantrekkelijk? Maak kennis met De 
Boswachterij, een gemoedelijk buurtje. Je 
vindt De Boswachterij in de Bosrandbuurt 
van Nobelhorst. Na de zomer starten we 
met de verkoop van de vrijstaande 
zelfbouwkavels en grote aankleedhuizen 
in een korte rij, 2-onder-1-kap en-
vrijstaand. Ook komen er huurhuizen. 

PROEf DE SfEER
Nobelhorst is een dorp. Elke buurt vertelt 
zijn eigen verhaal. Daarmee brengen we 
historie, sfeer en eigenheid in deze 
nieuwbouwwijk. Om het verhaal van de 
buurt kracht bij te zetten, vind je in elke 
buurt één of meer speciale huizen. Net 
 zoals je dat vaak in een oud dorp ziet. In 
De  Boswachterij komt Het Erf, een  gebouw 
van gelijkvloerse huurhuizen die samen de 
vorm hebben van een ouder wetse 
werkschuur. Deze ‘schuur’ ligt aan een erf 
waaraan ook nog eengezinshuizen liggen. 

Het andere bijzondere huis in de Boswach-
terij is Het Boswachtershuis dat pal aan de 
bosrand staat. We zien al  helemaal voor 
ons hoe dit een houten huis wordt met 
grote ramen voor goed zicht op het bos en 
de dieren. 

GA JE mEE OP AvOnTuuR?
Om je de sfeer van De Boswachterij te laten 
proeven, laten we de buurt zien door de 
ogen van Casper. Casper woont in De 
Boswachterij, is 10 jaar oud en zit op de 
Sterrenschool Het Universum bij de Brink in 
Nobelhorst. Hij vindt school leuk, maar veel 
liever speelt hij buiten. Ravotten door het 
bos en lekker op avontuur. Enthousiast 
vertelt hij over zijn buurtje: “Mijn beste 
vriend Stan woont even verderop bij De 
Boomgaard. Vanuit school lopen we over de 
Brink naar Stans huis. Even snel wat 
drinken en dan gaan we via het ‘avonturen-
pad’ langs Het Boswachtershuis het bos in. 
We doen altijd alsof we de grond niet 
mogen aanraken. We springen van steen 
naar steen en lopen over de boomstammen 
die er liggen. Soms nemen we wel eens een 
andere weg. In de buurt zijn allerlei groene 
paadjes naar het bos en de andere buurten 
in Nobelhorst. Laatst kwamen we Jayden - 
die woont op Het Erf – tegen in het bos. 
Heel gek, want hij vist meestal vanuit zijn 

tuin. Jayden vertelde dat hij voor een 
schoolproject foto’s moest maken en dat hij 
een bever of vos wilde vinden. Ja, cool hè, 
die zijn hier echt. En nog veel meer andere 
dieren hoor. Ga maar eens mee!”

STEl JE EEnS vOOR DAT JE 
HIER WOOnT

De Boswachterij is een buurtje dat wordt 
omringd door water en bos. Overal in dit 
buurtje kijk je daar op uit. Veel tuinen liggen 
direct aan het water of het bos. De 
Boswachterij is boomrijk en er zijn veel 
groene hagen. Daarmee gaat wonen 
naadloos over in het landschap van 
Nobelhorst. 

DE ARCHITECTuuR In 
DE BOSWACHTERIJ

De opvallend grote huizen passen qua 
sfeer precies bij deze plek: landelijk en 
dorps. De huizen krijgen puntige daken 
met mooi overstekende goten, details  
in het metselwerk, roedes in de ramen, 
verschillende kleuren gevelsteen  
en diverse luifels boven de deur.  
Heel vriendelijk allemaal.
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WElkOm In DE BOSWACHTERIJ

Het Boswachters huis

Sterrenschool

De BoomgaardHet Eiland

De Houtzagerij

Welkom in Nobelhorst!

De Dorpshaven

Huurhuizen

Aankleedhuizen (koop)

✫  Zelfbouwkavels

Toekomstmuziek! Straks loopt de 
Marie Curielaan misschien wel door 
tot in het bos naar een mogelijk 
nieuw bosbuurtje in Nobelhorst.
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In DE BOSWACHTERIJ…
•	 Zijn	de	huizen	groter	dan	waar	ook	in	Nobelhorst.
•	 Heb	je	huizen	met	een	tuin	aan	het	water.
•	 Heb	je	huizen	met	een	tuin	aan	het	bos.
•	 	Hebben	de	voortuinen	van	 

de aankleedhuizen groene hagen.
•	 	Zijn	er	allerlei	groene	paadjes	naar	het	bos	en	 

ben je overal verbonden met het bos en water.
•	 Woon	je	op	loopafstand	van	De	Brink.
•	 Is	het	heel	gemoedelijk.	
•	 Is	de	architectuur	heel	vriendelijk.
•	 Is	niets	recht	toe	recht	aan.

DE AAnklEEDHuIzEn  
•	 	Rijhuizen	van	circa	138	m².	 

Te	koop	vanaf	ca	€	255.000,-	tot	€	320.000,-	v.o.n.	
•	 	Twee-onder-een-kaphuizen	van	138	tot	170	m².	 

Te	koop	vanaf	ca	€	275.000,-	tot	€	400.000,-	v.o.n.	
•	 	Vrijstaande	huizen	vanaf	190+	m².	 

Te	koop	vanaf	ca	€	430.000,-	v.o.n.	

Bovenstaande prijzen zijn indicatief.
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vERkOOPInfORmATIE 
Wil	je	op	de	hoogte	blijven	over	de 
VIP-procedure,	start	verkoop	of	meer	
informatie over de aankleedhuizen in 
De	Boswachterij?

Neem dan contact op met onze 
 makelaars Madeleen en Elske:

Madeleen en Elske
(06) 51 82 10 38

madeleen@woneninnobelhorst.nl

AAnklEEDHuIzEn

HET ERf

AAnklEEDHuIzEn

AAnklEEDHuIzEn
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Inspiratiehuis van Architektenbureau Jules Zwijsen
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DE zElfBOuWkAvElS
In De Boswachterij komen 24 vrijstaande 
zelfbouwkavels. Deze kavels zijn mooi 
gelegen: aan het water, aan de bosrand en 
sommige kavels zelfs aan allebei! De 
grootte van de kavels ligt ongeveer tussen 
de 270 en 580 m2. Een kavel voor een 
vrijstaand huis is te koop vanaf ca 
€ 135.000,- euro. De definitieve prijzen 
worden nog vastgesteld op basis van 
grootte, ligging en gebruiksmogelijk heden. 
De bouwvlakken van alle kavels zijn groot. 
Ongeveer 5 kavels zijn zelfs groter dan 
500 m2. Er is binnen het bouwvlak veel 
 vrijheid om jouw eigen droomhuis  
te ontwerpen. 

vERkOOPInfORmATIE
Wil je meer weten over de zelfbouwkavels? 
Neem dan contact op met Jolly,  
de gastvrouw van Nobelhorst:

Jolly,
(06) 52 78 62 04
jolly@nobelhorst.nl

Of neem contact op met:
de Kavelwinkel:
(036) 53 38 383
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl
info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl

PlAnnInG
De zelfbouwkavels en de aankleedhui-
zen zijn te koop vanaf 10 september 
2016. Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
en wij houden je op de hoogte.  

Wil je meer weten over Nobelhorst, of 
De Boswachterij? Neem dan contact 
op met Jolly.

Disclaimer. Aan deze brochure is de grootst 
mogelijke zorg besteed, maar er kunnen 
aan teksten, kleuren, beelden, fotografie, 
 plattegronden en artist  impressions geen 
rechten worden ontleend.

Bouw je eigen droomhuis!

zElfBOuWkAvElS

zElfBOuWkAvElS

zElfBOuWkAvElS

zElfBOuWkAvElS
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Wil je meer weten over Nobelhorst? 
Neem dan contact op met Jolly, de gastvrouw:

Jolly,
(06) 52 78 62 04

jolly@nobelhorst.nl

Disclaimer. Aan deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed, maar er kunnen aan teksten, kleuren, beelden, fotografie,  plattegronden en artist  impressions 
geen rechten worden ontleend.


