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De Boerderij

Stel je eens voor dat er wateroevers zijn 
om aan te zitten en steigers waar je 
benen in het water kunnen bungelen. 
Bruggetjes om op te spelen en een 
weiland aan het water waar misschien 
wel schaapjes grazen. Zo vrij is het 
leven op De Boerderij. En die vrijheid 
wordt benadrukt door het water 
rondom de buurt. De huizen van De 
Boerderij worden gebouwd op twee 
schiereilanden. 

EEN DORP MET  
EEN EIGEN IDENTITEIT 

Ook in de Vallei komen allemaal 
verschillende buurten met een eigen 

HET LEVEN  
OP DE  
BOERDERIJ
Lekker puur buitenleven.  
Lijkt het je wat? Maak kennis  
met De Boerderij, één van de 
eerste buurtjes die we verkopen  
in de Vallei. De Vallei ligt naast 
Het Brinkdorp van Nobelhorst.

karakter en verhaal. Een verhaal dat 
geënt is op hoe het vroeger geweest 
had kunnen zijn. We nemen je mee 
naar vroeger, toen Pater Franc hier nog 
leefde.

VAN HISTORIE… 
Pater Franc woont aan de bosrand en 
houdt toezicht op de bierproductie. 
Elke dag maakt hij een wandeling over 
wegen die hem langs bosstroken en 
oude houtwallen voeren. Altijd is er wat 
nieuws te zien en door de kronkelende 
wegen verrast het uitzicht steeds. 
Even doet hij zijn controleronde op de 
brouwerij en daarna zoekt hij de rust op 
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van de boerderij. In het weiland staan 
de drachtige koeien rustig te grazen. 
Bij boer Wim bekijkt hij hoe het gaat 
met het jongvee om vervolgens over 
het erf het dijkje op te wandelen. De 
knotwilgen aan de rand van het water 
zorgen voor een idyllisch plaatje. Elk 
seizoen even mooi. Verderop ziet hij 
een groepje kinderen die een mooi vlot 
hebben gebouwd. Hij glimlacht en 
zwaait. Iedereen kent elkaar hier van 
gezicht, dat geeft een gevoel van thuis.



WONEN AAN HET WATER 
Op De Boerderij is het aanbod van 
huizen gevarieerd. Dat maakt het 
ook zo leuk! Je kunt straks kiezen 
uit verschillende zelfbouwkavels, 
huurhuizen en koop aankleedhuizen in 
een rij, op een hoek, twee-onder-een-
kap of vrijstaand. Verder woon je hier 
bijna altijd aan het water of je loopt er 
zo naar toe. Aantrekkelijk? Meld je zo 
snel mogelijk aan op de website. Dan 
hoor je van ons zodra er meer bekend 
is. www.nobelhorst.nl

…NAAR HEDEN 
De Brouwerij, het Klooster en De 
Boerderij van boer Wim, allemaal zijn ze 
vergaan met de jaren. Maar de historie 
zie je straks terug. Op De Boerderij 
komen aankleedhuizen die qua 
architectuur en vorm doen denken aan 
een schuur en herenboeredij. Maar dat 
niet alleen, ook de opzet van de buurt 
is geïnspireerd op het boerenleven. Er 
zijn fruitbomen en weilandjes om op te 
spelen en een grote kastanjeboom mag 
natuurlijk niet ontbreken. Hier woon je 
bij een weilandje, rond een erf of aan 
een boerensloot.
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Er zijn fruitbomen en weilandjes om op te spelen en  
een grote kastanjeboom mag natuurlijk niet ontbreken.
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Een deel van de Boerderij
CONCEPT



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.

www.nobelhorst.nl 

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

Jolly
(06) 52 78 62 04

jolly@nobelhorst.nl


