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natuurlijk spelen en ontmoeten
Een netwerk van wandel- en fietsroutes langs bijzondere

Hier mag je ravotten; hier mogen je kleren vies worden.

plekken nodigt uit Aan het Bos te verkennen. Sommige

De inrichting van Aan het Bos stimuleert ook volwassen

routes volgen de (hoofd)straten, andere laten je

bewoners om aan de slag te gaan met hun natuur. Zo

juist dwalen over autovrije paden. Het routenetwerk

kan er jaarlijks een wilgenfestival worden georganiseerd

is uiteraard goed verbonden met de buurten en

om samen de wilgen te knotten. Daarna de takken

plekken in Nobelhorst en het aangrenzende Beverbos.

verzamelen op de buurtkavel of een natuurspeelplek

Verspreid door de buurt zijn er speelplekken voor

en er vervolgens hutten van bouwen. Op deze manier

kinderen die aansluiten op het karakter van Aan het

kan het natuurlijke karakter van Aan het Bos een

Bos. Ze zijn ingericht met natuurlijke materialen en

steentje bijdragen aan de gemeenschapszin van haar

speelelementen. Op sommige plekken, bijvoorbeeld bij

bewoners.

de laagtes voor de wateropvang, nodigt de natuur zelf
uit tot spel.

In deze brochure ontdek je een ander soort woonbuurt
dan je misschien gewend bent. Aan het Bos is het
ontzettend groen en er is veel water. Het landschap
is hier altijd dichtbij en beleefbaar: iedereen woont
hier mooi. Het is fijn wonen in dit buurtje met volop
ruimte voor ontmoeting, kinderen kunnen er veilig
buiten spelen, vlinders en vogels fladderen er door
de straten. De buurt is ontworpen met het oog voor
de toekomst. Zo houdt de openbare ruimte rekening
met klimaatveranderingen (hitte, droogte en extreme
regenbuien), is de auto te gast en bevordert de
beplanting de biodiversiteit. Waarom de buurt zo
ontworpen is en hoe je als toekomstige bewoner kunt
bijdragen aan deze bijzondere bossfeer, lichten wij
graag toe. Kies je voor Aan het Bos, dan kies je voor
leven met de natuur.
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Haar ietwat ruige en natuurlijke karakter maakt Aan het Bos

maken de seizoenen beleefbaar. Ook de hagen op

anders dan andere woonbuurten. Door de grote hoeveelheid

de erfgrenzen versterken de mooie groene straten en

verschillende inheemse bomen - zoals iepen, berken, krenten

bieden bovendien schuilgelegenheid voor vogels en

en wilgen - ervaar je de sfeer van het bos in de hele buurt. De

kleine zoogdieren. Iedereen krijgt dezelfde haag zodat de

ontwerpers kozen deze snelgroeiende soorten, omdat ze de

straten groen, natuur en eenheid uitstralen. De zorgvuldige

buurt al vanaf het begin groen kleuren en schaduw bieden

plaatsbepaling van de beplanting, soms dicht op de

langs wandel- en fietsroutes. Groenblijvende hagen en

erfgrens, draagt bij aan de natuurlijke uitstraling en zorgt

heesters die opvallend bloeien (krent, vogelkers, linde) en/of

voor privacy in huis

prachtige herfstkleuren krijgen (krent, linde, haagbeuk),

waterrobuust
Het klimaat verandert; extreem natte periodes
wisselen af met extreem droge en warme periodes.
De leefomgeving Aan het Bos houdt hier slim rekening
mee. Smalle rijbanen met brede groene bermen
zorgen voor minder verharding. Waar mogelijk is
er open verharding toegepast met gras tussen de
stenen. Het groen en deze grasstenen verlagen de
omgevingstemperatuur in de zomer en voorkomen
wateroverlast doordat het regenwater in de bodem kan
zakken. Daarnaast zorgt het gras ook voor een groener
en aantrekkelijker beeld. Hevige regenbuien vangen we
tijdelijk op in laagtes in het landschap. Zowel in droge
als in natte periodes maken stapstammen, greppeltjes
en oversteekplaatsen van de laagtes natuurlijke

elk seizoen beleefbaar

speelplekken voor kinderen. Daarnaast wordt het

Aan het Bos woont iedereen in het groen. Door het

regenwater via open goten zichtbaar afgevoerd naar

toepassen van verschillende soorten bomen en

de watergangen. Naast speelaanleiding zorgen korte

planten is er een lange bloeiperiode en zijn er prachtige

periodes van stromend water door de straten voor

herfstkleuren, waardoor het straatbeeld ieder seizoen

verschillende ervaringen in natuurbeleving bij extreme

anders is. Dit geeft vogels en kleine zoogdieren tevens de

weersituaties.

kans om heel het jaar door voedsel te vinden.

wonen
aan het
water
Om extra van de natuurpracht te genieten, hebben de
huizen aan de Bosbeek een eigen steiger. Knotwilgen
tussen de tuinen aan de Bosbeek zorgen voor privacy
en zijn bovendien waardevol voor o.a. bijen en vlinders.
Eens in de paar jaar moeten de wilgen worden geknot.
Hier woon je echt in het landschap. De oevers van o.a. de
Bosbeek worden natuurvriendelijk onderhouden, door de
eigenaren. Door niet al het riet tegelijk te maaien, vinden
insecten, amfibieën, vissen, vogels en zoogdieren er een
plek om te schuilen en/of te overwinteren. De natuurlijke
oevers mogen ten behoeve van de waterkwaliteit en
hun ecologische betekenis niet worden opgevuld of
aangeplant door de bewoners.

wonen aan
het bos

wonen tussen
de vlinders

wonen in
groene straten

In de straten worden meer bomen geplant

In plaats van geparkeerde auto’s bepalen

Aan het Bos woon je in autoluwe, groene

dan, tot nu toe, gebruikelijk in Nobelhorst.

groene bermen de sfeer in de straten.

straten, waar kinderen veilig kunnen spelen

Hierdoor ervaart iedereen de bossfeer en

Het gras in de bermen wordt minder vaak

en waar ruimte is voor ontmoeting. Auto’s

voldoende privacy in huis. De bewoners van

gemaaid dan een traditioneel gazon

worden geclusterd geparkeerd in een

een zelfbouwkavel krijgen een huisboom.

waardoor bloemen en kruiden de kans

parkeerbos, soms op enige afstand van

Het zou een prachtig straatbeeld opleveren

krijgen om tot bloei te komen en vlinders

de huizen. De parkeerbossen worden rijk

als deze, waar mogelijk, in de voortuin wordt

zullen aantrekken. Willen we dat de buurt

aangeplant met verschillende bomen en

geplant. Deze boom is betekenisvol voor

natuurvriendelijk blijft, dan is het wel

struiken die passen bij het beeld van een

de fauna, bijzonder door bloeiwijze en/of

belangrijk dat we geen (on)kruidbestrijding

bos. Dit betekent dat er in bepaalde periodes
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Ben je na het lezen van deze brochure enthousiast geworden? Neem

herfstkleuren en trekt de sfeer van het bos

gebruiken, dat we het groen soms wat langer

bijvoorbeeld bloesem op de auto’s kan vallen

dan een kijkje op www.nobelhorst.nl. Wil je in het algemeen een

door in de tuinen. Afhankelijk van de grootte

laten doorgroeien, dat we hagen laten staan

en dat er besjes op de straat liggen, maar dat

bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie en biodiversiteit? Kijk dan

van de voortuin is dit een kleine boom of een

en dat we de auto niet op straat wassen.

hoort bij wonen Aan het Bos.

bijvoorbeeld voor inspiratie op de website van Vogelbescherming

struik. Hierdoor reikt het bos gevoelsmatig tot

(www.vogelbescherming.nl), de Vlinderstichting (www.vlinderstichting.

aan het huis.

nl) en Rainproof (www.rainproof.nl) voor maatregelen in de tuin. Ook in
kleinere tuinen is verrassend veel mogelijk.

www.nobelhorst.nl

