
het marktdorp
52 complete huizen



Welkom in

Aan het Bos
interieur impressie type Ree



wonen aan het bos,
leven met de natuur
In Aan het Bos woon je met veel water en groen om je heen. 
Het landschap is hier altijd dichtbij en beleefbaar: dat 
maakt hier wonen echt bijzonder. Zo is er in dit fijne buurtje 
volop ruimte voor ontmoeting met jouw buren. Bijvoorbeeld 
tijdens een wandeling of op één van de centrale plekken in 
het dorp. Kinderen kunnen veilig buiten spelen, vogels en 
vlinders fladderen er door de straten. Kies je voor wonen in 
Aan het Bos, dan kies je voor leven met de natuur.  

Het aanbod in deze brochure betreft 52 complete huizen, 
waarvan 40 rijhuizen en 12 twee-onder-een-kaphuizen. De 
complete huizen zijn van alle gemakken voorzien én 
standaard ingericht met keuken en badkamer. Voor je het 
weet woon je heerlijk in je nieuwe huis!



complete huizen

De verbinding met het groen zie je ook 
terug in de hoge, verticale raampartijen die 
tot aan de grond reiken. Alle huizen krijgen 
een warme, donkere uitstraling wat zorgt 
voor een sterke identiteit passend bij het 
bos. Zo worden de plinten van de huizen 
voorzien van een grijze steen met 
daarboven een donkere antracietkleurige 
steen. 

De afwisseling van grijze vlakken en 
elementen in het metselwerk zorgt voor een 
speelse uitstraling. Ieder huis krijgt een 
geweldig hoge en grote zolderverdieping 
door de toepassing van een 45 graden kap. 
Uniek in Nobelhorst aangezien alle andere 
huizen hier een 39 graden kap hebben. 

architectuur
In Aan het Bos is je huis rondom verbonden 
met het groen. De sfeervolle keuzes in 
ontwerp, materiaal en kleur van de huizen 
zorgen voor eenheid met de natuur. Dat zie 
je bijvoorbeeld terug in het afwisselend 
gebruik van verschillende soorten klimmend 
groen op de gevel, een veranda of pergola 
aan huis.

Bijna alle huizen die beschikken over een 
kopgevel krijgen één of meerdere 
nestkasten. Afhankelijk van de zonligging is 
de nestkast geschikt voor een passende 
vogelsoort. Hier heeft de ecoloog advies 
over gegeven. Op diverse plekken zijn er 
dwarskappen en tuitgevels toegepast om 
meer verbinding te maken met de 
omgeving. 

klaar voor de toekomst
De buurt en de huizen zijn helemaal klaar 
voor de toekomst. Zo houden we bij de 
inrichting van de openbare ruimte rekening 
met klimaatveranderingen (hitte, droogte 
en extreme regenbuien). Hierover lees je 
later in deze brochure meer. 

Ook zijn alle huizen in de basis voorzien van 
de beste isolatie, een luchtwater-
warmtepomp, zonnepanelen én op alle 
verdiepingen vloerverwarming. Daarbij 
krijgt ieder huis een warmteterugwin-
systeem. Een comfortabele en 
energiezuinige bijkomstigheid.

Ieder huis wordt standaard voorzien van 3 
zonnepanelen op het dak. Het aantal 
zonnepanelen kun je uiteraard uitbreiden 
naar jouw wens en dakruimte. 

Wonen in

groene straten



"Ruig en natu
urlijk”

Aan het Bos aanbod:
Deze brochure toont het aanbod van 
bouwnummer 1 t/m 52. De complete 
huizen met bouwnummers 53 t/m 72 zijn 
nog in ontwikkeling.

das
bouwnummer 1 t/m 18 

bosuil
bouwnummer 19 t/m 24 en 49 t/m 52

oehoe
bouwnummer 25 en 26

egel
bouwnummer 28 t/m 31 en 45 t/m 47

vos
bouwnummer 27 en 32, 33 t/m 38, 44 en 48

ree
bouwnummer 39 t/m 43

N

mogelijk huizen in de toekomst

Disclaimer: Aan het Bos is nog volop in 
ontwikkeling. Deze situatie schetst de inrichting 
en verkaveling met de kennis van dit moment. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



buurtschappen

Wat Nobelhorst, en daarmee ook Aan het 
Bos in Het Marktdorp, écht bijzonder maakt, 
is dat je hier ruimte krijgt voor initiatief. Als je 
in Nobelhorst woont, word je automatisch 
lid van een buurtschap. Elk buurtschap 
heeft een eigen buurtkavel. De bewoners 
die bij het buurtschap horen, bepalen wat 
ze met de kavel doen. Een moes- of 
bloementuin? Of wordt het een speeltuin, 
buurtbos of buurtschuur? Een combinatie 
kan ook. 

De programmering, exploitatie en het 
onderhoud doe je samen met je buren. 
Zo bouw je sociale contacten op en kun je 
als buurtschap ook samen diensten of 
producten inkopen. Via het buurtschap 
organiseer je ook gemakkelijker 
gezamenlijke activiteiten of evenementen. 
Zoals een buurtfeestje of een 
buurtbarbecue.

In de straten worden meer bomen geplant 
dan tot nu toe gebruikelijk in Nobelhorst. De 
zorgvuldig gekozen beplanting bevordert 
de biodiversiteit. Door de grote hoeveelheid 
verschillende inheemse bomen - zoals 
iepen, berken, krenten en wilgen - ervaar je 
de sfeer van het bos in de hele buurt. Door 
toepassing van verschillende bomen en 
planten is het straatbeeld iedere keer weer 
anders en is er voor vogels en kleine 
zoogdieren het hele jaar voedsel te vinden.

Ook met extreem natte en droge periodes 
is rekening gehouden. Het vele groen en de 
grasstenen verlagen de temperatuur in de 
zomer en voorkomen wateroverlast in de 
herfst. Stapstammen, greppeltjes en 
oversteekplaatsen zorgen bovendien voor 
natuurlijke speelplekken.

natuurlijk spelen en ontmoeten
Naast een netwerk van wandel- en 
fietsroutes zijn er verspreid door de buurt 
speelplekken van natuurlijke materialen die 
uitnodigen om heerlijk te ravotten. Hier 
mogen je kleren vies worden. De auto is hier 
te gast wat zorgt voor een veilige 
speelomgeving. 

autoluwe straten
In Aan het Bos woon je in autoluwe, groene 
straten. Auto’s worden geclusterd 
geparkeerd in een parkeerbos, soms op 
enige afstand van de huizen. De 
parkeerbossen worden rijk aangeplant met 
verschillende bomen en struiken die passen 
bij het beeld van een bos. Dit betekent dat 
er in bepaalde periodes bijvoorbeeld 
bloesem op de auto’s kan vallen en dat er 
besjes op de straat liggen, maar dat hoort 
bij wonen Aan het Bos.  

samen wilgen knotten
Ook volwassenen worden gestimuleerd om 
aan de slag te gaan met de natuur. Tijdens 
een jaarlijks te organiseren wilgenfestival 
kunnen de wilgen, langs onder andere de 
bosbeek, gezamenlijk worden geknot en 
verzameld op de buurtkavel om er 
vervolgens hutten van te bouwen. Zo draagt 
iedereen zijn steentje bij aan het dorpse 
karakter van de buurt.

het landschap
is overal

idee!

buurtkavel

kijk ook op nobelhorst.nl 



de huizen in 

das
De huizen van het type Das zijn 
heerlijke complete huizen aan 
de bosrand. Ze worden gebouwd 
in rijtjes van zes. De Das heeft 
een oppervlakte van ongeveer 
130 m² met een ruime tuin en 
een achterom. Op de kopgevel 
zit een nestkast. Parkeren doe je 
in het nabijgelegen parkeerbos. 
Das bouwnummer 01, 07 en 13 
hebben een dwarskap en een 
oppervlakte van circa 143 m².

bosuil
Bosuil is een ruim twee-onder-
een-kaphuis met een heerlijke 
tuin. Aan de voorzijde geniet je 
van klimmend groen op de 
pergola. Op de kopgevel bevindt 
zich één of meerdere 
nestkast(en). De keuken vind je 
aan de tuinzijde. Je parkeert de 
auto op eigen terrein. Type Bosuil 
heeft een oppervlakte van circa 
165 m².

Aan het Bos

oehoe
Van de Oehoe zijn er twee, met 
een prachtig uitzicht op de 
bosbeek. Hier woon je ruim en 
licht met hoge verticale 
raampartijen die tot aan de 
grond reiken. Op de veranda kun 
je heerlijk genieten van een 
kopje koffie. De keuken vind je 
aan de tuinzijde en parkeren doe 
je op eigen terrein.Type Oehoe 
heeft een oppervlakte van circa 
170 m². 

egel
De huizen van type Egel zijn fijne 
tussenhuizen en hebben een 
heerlijke zonnige tuin van maar 
liefst 10 tot 14 meter diep. Aan de 
voorzijde heb je hoge verticale 
raampartijen die tot aan de 
grond reiken, waardoor je 
prachtig uitzicht hebt op het 
water. Vanuit je keuken stap je zo 
je eigen veranda op waar je 
geniet van de zomerse avonden.
Op alle kopgevels zit een 
nestkast. Type Egel heeft een 
oppervlakte van circa 130 m².

kijk ook op nobelhorst.nl 



ree
Deze riante XL-huizen zijn ideaal 
voor iedereen die van ruimte 
houdt. Hier heb je grote 
slaapkamers en een diepe tuin, 
waar je heerlijk geniet van 
zomerse avonden. Van de ruime 
keuken creëer je met gemak een 
woonkeuken met kookeiland. 
Type Ree heeft een oppervlakte 
van circa 168 m². Bouwnummer 
39 heeft een dwarskap, 
nestkasten en een oppervlakte 
van circa 185 m².

vos
In type Vos is het absoluut 
genieten. Hier stap je zo vanuit 
de keuken je eigen veranda op. 
Of je ontspant aan de 
achterzijde in je zonnige tuin. Op 
de kopgevel bevinden zich 
meerdere nestkasten. Bij 
bouwnummer 27, 33 t/m 38 en 48 
parkeer je op eigen terrein. 
Hoekhuizen 33, 38, 44 en 48 
hebben een dwarskap. Hierdoor 
heb je een enorm grote tweede 
verdieping. Bouwnummer 35 
heeft een tuitgevel. Type Vos 
heeft een oppervlakte van circa 
145 m².

kijk ook op nobelhorst.nl 



das

Heerlijke com
plete huize

n



bouwnummers 1 t/m 6, 
7 t/m 12, 13 t/m 18
De huizen van Das zijn heerlijke complete 
huizen dwars op de bosrand. De huizen 
hebben allemaal een fijne tuin en worden 
gebouwd in drie rijtjes van zes. De huizen 
worden compleet opgeleverd, inclusief 
een open keuken van SieMatic, modern 
sanitair en tegelwerk. Via de 
openslaande deuren in de woonkamer 
loop je zo je tuin in die maar liefst 8 tot 9 
meter diep is en een eigen achterom 
heeft. De huizen hebben een oppervlakte 
van circa 130 m2.

kenmerken
• Oppervlakte: 130 m2 | 143 m2 (1, 7 en 13) 
• Kaveloppervlakte: 110 m2 t/m 190 m2

• Ligging tuin: noordoosten (7 t/m 12) |  
zuidwesten (1 t/m 6 en 13 t/m 18) 

• Parkeren in parkeerbos
• Nestkast (bnr. 1, 6, 7, 12, 13, 18)

vul je Das aan met bijvoorbeeld deze opties: 
• Extra zonnepanelen
• Uitbouw verschillende maten 
• Dakkapel (m.u.v. bnr. 01, 07 en 13)

begane grond
bnr.  12 als getekend, 03, 05, 08, 10, 15 en 17 zonder zijraam
bnr. 06 en 18 gespiegeld, 02, 04, 06, 09, 11, 14 en 16 
gespiegeld zonder zijraam

1.  entree
2.  toilet
3.  techniekkast
4.  trapkast
5.  keuken
6.  woonkamer

das Rijtje van ze
s

eerste verdieping
bnr.  12 als getekend, 03, 05, 08, 10, 15 en 17 
zonder zijraam
bnr. 06 en 18 gespiegeld, 02, 04, 06, 09, 11, 
14 en 16 gespiegeld zonder zijraam

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.   slaapkamer 2
10.  slaapkamer 3
11.  badkamer

tweede verdieping
bnr.  12 als getekend, 03, 05, 08, 10, 15 en 17 
zonder zijraam
bnr. 06 en 18 gespiegeld, 02, 04, 06, 09, 11, 
14 en 16 gespiegeld zonder zijraam

12. overloop
13. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. 

N

kijk ook op nobelhorst.nl 



begane grond
bnr. 01 en 13 als getekend
bnr. 07 gespiegeld 

1.  entree
2.  toilet
3.  techniekkast
4.  trapkast
5.  keuken
6.  woonkamer

eerste verdieping
bnr. 01 en 13 als getekend
bnr. 07 gespiegeld 

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.   slaapkamer 2
10.  slaapkamer 3
11.  badkamer

tweede verdieping
bnr. 01 en 13 als getekend
bnr. 07 gespiegeld 

12. overloop
13. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. kijk ook op nobelhorst.nl 



bosuil

in de voortuin
een fraaie pergola



bouwnummers 19-20, 
21-22, 23-24 , 49-50, 51-52
Deze ruime tweekappers hebben een 
heerlijke open woonkeuken, waar ruimte 
is voor veel gezelligheid. De keuken ligt 
aan de achterzijde van het huis, met 
openslaande deuren naar je tuin. Hier is 
niet alleen ruimte voor bijvoorbeeld een 
buitenkeuken, maar ook een leuke 
speelhoek voor de kinderen. Bosuil heeft 
aan de voorgevel een fraaie pergola. Hier 
lees je heerlijk ontspannen een boek 
onder een mooie Toscaanse Jasmijn of 
een Blauwe regen. Op de kopgevel 
bevindt zich één of meerdere 
nestkast(en). De huizen hebben een 
oppervlakte van circa 165 m2.

kenmerken
• Oppervlakte: 165 m2

• Kaveloppervlakte: 250 m2

• Ligging tuin: zuidoosten (19 t/m 24) | 
noordwesten (49 t/m 52)

• Parkeren op eigen terrein
• Pergola en nestkasten

vul je Bosuil aan met bijvoorbeeld deze opties: 
• Extra zonnepanelen 
• Stenen (geïsoleerde) berging aan huis 
• Dakkapel

begane grond 
bnr. 19, 21, 23, 49 en 51 als getekend
bnr. 20, 22, 24, 50 en 52 gespiegeld

1.  entree
2.  toilet
3.  leefkeuken
4.  woonkamer
5.  tuin
6.  berging

bosuil Twee-onder-e
en-kap

eerste verdieping
bnr. 19, 21, 23, 49 en 51 als getekend
bnr. 20, 22, 24, 50 en 52 gespiegeld

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.  slaapkamer 3
10. slaapkamer 2
11.  badkamer

tweede verdieping 
bnr. 19, 21, 23, 49 en 51 als getekend
bnr. 20, 22, 24, 50 en 52 gespiegeld

12. zolder
13. techniekruimte

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. 

N

kijk ook op nobelhorst.nl 



oehoe

Een uitzicht 
dat nooit 

gaat verve
len



bouwnummers 25-26

Oehoe is het grootste type tweekapper, 
waar er maar 2 van zijn. Oehoe heeft een 
grote, zonnige tuin en aan de voorzijde 
prachtig uitzicht op de bosbeek; een 
uitzicht dat nooit gaat vervelen! De hoge 
verticale raampartijen zorgen voor extra 
veel lichtinval in je huis. Aan de voorzijde 
heb je een veranda, waar je op zomerse 
avonden heerlijk kan ontspannen met een 
boek. Aan de tuinzijde ligt de ruime 
woonkeuken. Type Oehoe heeft een 
oppervlakte van circa 170 m2.

kenmerken
• Oppervlakte: 170 m2

• Kaveloppervlakte: 258 m2 (25) | 
       250 m2 (26)
• Ligging tuin: zuidoosten
• Uitzicht op de bosbeek 
• Parkeren op eigen terrein
• Veranda en nestkasten

vul je Oehoe aan met bijvoorbeeld  deze 
opties: 
• Extra zonnepanelen
• Uitbouw verschillende maten 
• Stenen (geïsoleerde) berging

begane grond
bnr. 26 als getekend
bnr. 25 gespiegeld

1.  entree
2.  toilet
3.  leefkeuken
4.  woonkamer
5.  tuin
6.  berging

oehoe Twee-onder-e
en-kap

eerste verdieping
bnr. 26 als getekend
bnr. 25 gespiegeld

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.  slaapkamer 3
10. slaapkamer 2
11.  badkamer

tweede verdieping
bnr. 26 als getekend
bnr. 25 gespiegeld

12. zolder
13. techniekruimte

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. 

oehoe 26oehoe 25

N

kijk ook op nobelhorst.nl 



egel & vos

hier kijk je uit
op de bosbeek



bouwnummers 28 t/m 31, 
45 t/m 47
Deze aantrekkelijke tussenhuizen type 
Egel, hebben een zonnige tuin aan de 
achterzijde en aan de voorzijde prachtig 
uitzicht op het water. In de extra diepe en 
zonnige tuin is ruimte voor een lekkere 
zithoek waar je de hele dag kan genieten 
van de zon. Door de heerlijke veranda aan 
de voorzijde creëer je een verlengstuk van 
je keuken. Lekker ontspannen met de 
beentjes omhoog! De Egel heeft een 
oppervlakte van circa 130 m2.  

kenmerken
• Oppervlakte: 130 m2 

• Kaveloppervlakte: 119 m2 t/m 152 m2

• Ligging tuin: zuidoosten (28 t/m 31) | 
zuidwesten (45 t/m 47)

• Uitzicht op de bosbeek 
• Parkeren in parkeerbos
• Veranda 

vul je Egel aan met bijvoorbeeld  deze opties: 
• Extra zonnepanelen
• Uitbouw verschillende maten 
• Dakkapel

begane grond
bnr. 28, 30, en 45 als getekend
bnr. 29, 31, 46 en 47 gespiegeld

1.  entree
2.  toilet
3.  techniekkast
4.  trapkast
5.  keuken
6.  woonkamer

egel Tussenhuize
n

eerste verdieping 
bnr. 28, 30, en 45 als getekend
bnr. 29, 31, 46 en 47 gespiegeld

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.  slaapkamer 2
10. slaapkamer 3
11.  badkamer

tweede verdieping 
bnr. 30 als getekend
bnr. 28 en 45 zonder tuitgevel
bnr. 29, 31, 46 en 47 gespiegeld zonder tuitgevel

12. overloop
13. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. 

egel 30
egel 31

egel 28
egel 29

N

kijk ook op nobelhorst.nl 



bouwnummers 27 en 32, 33 
en 38, 44 en 48
Ontspannen wonen doe je in de extra 
brede huizen type Vos. Deze hoekhuizen 
hebben een extra ruime 2e verdieping 
door de dwarskap. Door de openslaande 
deuren loop je zo vanuit de woonkamer je 
zonnige ruime tuin in. Daar geniet je met 
familie en vrienden van lange zomerse 
avonden. Maar je kunt natuurlijk ook 
ontspannen aan de voorzijde op je eigen 
veranda. Type Vos heeft een oppervlakte 
van circa 151 m2.

kenmerken
• Oppervlakte: 151 m²
• Kaveloppervlakte: 194 m² t/m 267 m²
• Ligging tuin: zuidoosten (27, 32, 33 en 

38) | zuidwesten (44 en 48)
• Parkeren op eigen terrein (m.u.v. 32, 44) 
• Veranda en nestkast

vul je Vos aan met bijvoorbeeld deze opties: 
• Extra zonnepanelen 
• Uitbouw verschillende maten

begane grond
bnr. 32, 38 en 48 als getekend
bnr. 27, 33 en 44 gespiegeld

1.  entree
2.  toilet
3.  techniekkast
4.  trapkast
5.  leefkeuken
6.  woonkamer

vos Hoekhuizen

eerste verdieping
bnr. 32, 38 en 48 als getekend
bnr. 27, 33 en 44 gespiegeld

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.  slaapkamer 2
10. slaapkamer 3
11.  badkamer

tweede verdieping
bnr. 32, 38 en 48 als getekend
bnr. 27, 33 en 44 gespiegeld

12. overloop
13. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. 

vos 32
vos 27

N

kijk ook op nobelhorst.nl 



Elk seizoen

beleefbaar



vos

Ontspannen gen
ieten

op je eigen
 veranda



vos

bouwnummers 34 t/m 37

Genieten doe je in de huizen type Vos. De 
huizen zijn heerlijk licht en ruim opgezet. 
HIer stap je zo vanuit de keuken je eigen 
veranda op, waar je in de ochtendzon de 
dag met een kop koffie begint. Door de 
openslaande deuren,aan de achterzijde, 
loop je vanuit de woonkamer je ruime tuin 
in. Hier bevinden zich ook de achterom en 
berging. Je parkeert op eigen terrein. 
Type Vos heeft een oppervlakte van circa 
145 m², bouwnummer 35 met tuitgevel 
heeft een oppervlakte van circa 150 m².  

kenmerken
• Oppervlakte: 145 m² | 150 m² (35) 
• Kaveloppervlakte: 145 m² t/m 149 m²
• Ligging tuin: zuidoosten
• Parkeren op eigen terrein
• Veranda

vul je Vos aan met bijvoorbeeld deze opties: 
• Extra zonnepanelen 
• Uitbouw verschillende maten
• Dakkapel 

De hoeken van het rijtje van zes met bouwnummer 33 en 
38 staan op pagina Vos hoekhuizen.

Rijtje van ze
s

begane grond 
bnr. 35 en 37 als getekend
bnr. 34 en 36 gespiegeld

1.  entree
2.  toilet
3.  techniekkast
4.  trapkast

5.  leefkeuken
6.  woonkamer
7.  berging
8.  tuin

eerste verdieping
bnr. 35 en 37 als getekend
bnr. 34 en 36 gespiegeld

9.  overloop
10. slaapkamer 1
11.  slaapkamer 2
12. slaapkamer 3
13. badkamer

tweede verdieping
37 als getekend
34 en 36 gespiegeld
35 met tuitgevel

14. overloop
15. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. 

vos 34 vos 35

vos 36
vos 37

N

kijk ook op nobelhorst.nl 



ree

unieke, riante
XL-huizen



bouwnummer 39

De riante XL-huizen van type Ree zijn 
uniek en geschikt voor mensen die van 
ruimte houden. Het hoekhuis met 
bouwnummer 39 is de grootste. Door zijn 
dwarskap heeft hij een oppervlakte van 
maar liefst circa 185 m². De tuinen van Ree 
zijn zonnig, diep en groot genoeg voor 
een buitenkeuken en een ontspannen 
zithoek. De Ree is van binnen groter dan 
van buiten doet vermoeden. Dit XL-huis is 
met zijn 185m² groter dan een twee-
onder-een-kaphuis.

kenmerken
• Oppervlakte: 185 m² 
• Kaveloppervlakte: 202 m2 

• Ligging tuin: zuidoosten
• Parkeren op eigen terrein
• Nestkasten

vul je Ree aan met bijvoorbeeld deze optie: 
• Extra zonnepanelen 

begane grond
bnr. 39 als getekend

1.  entree
2.  toilet
3.  techniekkast
4.  trapkast
5.  leefkeuken
6.  woonkamer

ree Hoekhuis xl

eerste verdieping 
bnr. 39 als getekend

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.  slaapkamer 2
10. slaapkamer 3
11.  badkamer

tweede verdieping
bnr. 39 als getekend

12. overloop
13. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden.

ree 39

N

kijk ook op nobelhorst.nl 



bouwnummers 40 t/m 43

De unieke, riante XL-huizen type Ree zijn 
bijzonder geschikt voor grote gezinnen en 
voor iedereen die op zoek is naar ruimte! 
Naast het hoekhuis bouwnummer 39, vind 
je nog 4 prachtige Reeën in dit rijtje met 
de bouwnummers 40 t/m 43. De tuinen 
van Ree zijn zonnig, diep en groot genoeg 
voor een buitenkeuken en een 
ontspannen zithoek. Sta je eenmaal 
binnen in huis, dan word je verrast door de 
ruimte. De XL-huizen zijn ongeveer net zo 
groot als een twee-onder-een kaphuis. 
Type Ree heeft een oppervlakte van circa 
168 m2.

kenmerken
• Oppervlakte: 168 m2

• Kaveloppervlakte: 160 m2 t/m 212 m2

• Ligging tuin: zuidoosten
• Parkeren op eigen terrein

vul je Ree aan met bijvoorbeeld deze opties: 
• Extra zonnepanelen 
• Dakkapel

begane grond
bnr. 40 en 42 als getekend
bnr. 41 en 43 gespiegeld

1.  entree
2.  toilet
3.  techniekkast
4.  trapkast
5.  leefkeuken
6.  woonkamer

ree Rijtje van vi
jf xl

eerste verdieping
bnr. 40 en 42 als getekend
bnr. 41 en 43 gespiegeld

7.  overloop
8.  slaapkamer 1
9.  slaapkamer 2
10. slaapkamer 3
11.  badkamer

tweede verdieping
bnr. 40 en 42 als getekend
bnr. 41 en 43 gespiegeld

12. overloop
13. zolder

Deze plattegronden zijn een sfeerimpressie om je een beeld te geven van de mogelijkheden. 
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kijk ook op nobelhorst.nl 



tuin en achtergevel impressie type Ree

thuis
de showroom
Je koopt een huis inclusief SieMatic keuken 
en comfortabele badkamer die je naar 
eigen wens kunt aanpassen. Waarbij je 
natuurlijk je eigen stijl - en sfeerkeuzes 
maakt. Dit doe je tijdens een bezoek aan 
THUIS de showroom in Utrecht. 

Hier krijg je, na aankoop van jouw complete 
huis, een persoonlijke uitnodiging voor. 
THUIS de showroom biedt jou alle hulp die 
nodig is om beslissingen te nemen en je 
vindt alles onder één dak. Van keukens, 
badkamers en binnendeuren, maar als je 
wilt ook voor vloer- en wandafwerking en 
raamdecoratie. 

Uiteraard zijn er ook nog mogelijkheden om 
het huis aan te passen: zo kun je kiezen voor 
bijvoorbeeld een andere 
slaapkamerindeling op de eerste verdieping 
of een dakkapel. De mogelijkheden 
verschillen per type huis. Op deze manier 
maak je in een vroeg stadium al je keuzes 
om het huis geheel naar eigen wens te 
maken. 

kijk ook op thuis-deshowroom.nl



wil jij wonen in een van de 
52 complete huizen aan het bos?

laat het Madeleen of Elske weten

06 - 51 82 10 38
buurtmakelaar@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. 



kijk ook op nobelhorst.nl 
www.nobelhorst.nl 


