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WELKOM...
...in de wereld van La Forêt! In dit magazine willen wij een
indruk geven van het niveau en de filosofie waarop dit project is
ingestoken.
Ruimte, vrijheid, luxe, veiligheid en privacy zijn de sleutelwoorden
van dit prachtige project.
Begint uw grote tuin u in de weg te zitten? Staan er boven diverse
kamers vaak leeg? Worden de trappen in huis u toch wat lastig?
Bent u regelmatig op reis met het gevoel dat uw huis onbeheerd
staat? Op al deze punten wordt door La Forêt ingespeeld.
Bob Nikkessen
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AFWERKINGSNIVEAUS
Volop keuze, wij helpen u op weg.
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Luxe appartement Naarden
Foto: Kim Roestenburg
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AAN DE RAND VAN DOORN,
MIDDEN IN DE NATUUR
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Op een prachtige locatie in een villawijk in het bosrijke Doorn worden
tien ruime appartementen gebouwd. Geheel naar uw wens afgewerkt.
De dorpskern is vlakbij (1 kilometer). Hier zijn behalve de
supermarkten, leuke winkels en restaurantjes te vinden. Parkeren is nog
steeds gratis en ruim voorhanden. Rondom Doorn is een groot netwerk
van fiets- en wandelpaden voorhanden, grotendeels door de uitgestrekte
bossen van de Utrechtse Heuvelrug, een nationaal park.

Iedere dag een nieuwe
route door het bos.

RUSTIG WONEN
NABIJ DE DORPSKERN
De Woestduinlaan is rustig maar allerminst saai. De achterliggende school,
het Revius College, geeft weinig overlast; slechts in de ochtend en de middag
komen er scholieren per fiets over het pad langs de locatie. Er komt in de
komende jaren een nieuw schoolgebouw, ver achter op het terrein gelegen.
Als deze klaar is, wordt het huidige schoolgebouw afgebroken. Alleen de
fietsenstalling blijft waarschijnlijk op de huidige plek.
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Exclusieve appartementen
en penthouses.

Woestduinlaan 3 in Doorn
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COMFORTABEL
WONEN
Wie in een appartement gaat
wonen, wil ruimte, vrijheid, privacy,
veiligheid en veel buitenruimte. Wij
breiden dit nog eens uit met luxe,
woongemak, volledige inspraak in
de indeling en afwerking. Hoe wilt u
het hebben? Een optielijst hebben we
niet. Wij nemen met u persoonlijk
door hoe uw nieuwe appartement er
volgens uw ideaalbeeld uit komt te
zien. Ook de afwerking komt daarbij
uitgebreid aan bod - als u dat wenst.
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Om iedere kans op geluiden van
buren uit te sluiten is gekozen om
een geheel zwevende dekvloer aan te
brengen. Hiermee wordt een hoge
standaard van geluidsisolatie bereikt.
Iedere woning heeft de mogelijkheid
voor een (gas) open haard.

U beslist zelf hoe u wilt wonen.
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Ontwikkelaar

BOB NIKKESSEN
Nikkessen Projecten ontwikkelt en realiseert zowel voor eigen
rekening en risico als in opdracht van derden woningbouwen kantorenprojecten. Sinds Bob Nikkessen het bedrijf
in 1996 startte, is een groot aantal projecten tot stand
gekomen. Een grote aﬃniteit met architectuur, stedenbouw
en landschapsarchitectuur en daarmee samenhangend een
groot netwerk van architecten, stedenbouwkundigen en
landschapsbureaus heeft steeds veel invloed op de vormgeving
van de projecten. Het streven is het realiseren van ‘klassiekers
van de toekomst’.
Bob Nikkessen gaat graag samen met u in een persoonlijk
gesprek aan tafel om alle mogelijkheden te bespreken.
www.nikkessenprojecten.nl
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ZEER RUIME
APPARTEMENTEN
Als u naar een appartement verhuist,
wilt u zo veel mogelijk ruimte. Daar
bent u immers aan gewend.
Deze appartementen zijn meer dan
180 m2 groot, met daar bovenop
nog eens een aan de woonkamer

grenzend terras van 18,5 tot maar
liefst 47,5 m2.
De twee penthouses zijn echt enorm:
264 m2 gelijkvloers met een entresol
van nog eens 125 m2.
Twee terrassen, van 50 en 22 m2.

TERRAS 28-48 m2

CAMERA
STANDPUNT

Waarom zo groot? Het antwoord is
eenvoudig. Bij een appartement kunt
u nooit meer ruimte bijbouwen. De
afwerking kunt u aanpassen, maar de
oppervlakte niet. Vanzelfsprekend is
de vloer zonder drempels uitgevoerd.

Woonideeën krijgen alle ruimte.
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VERBONDEN
MET DE RUIMTE
Standaard bij deze appartementen
hoort een gesprek met de door ons
ingeschakelde interieurarchitect,
Kim Roestenburg. Zij is ook
betrokken bij de ontwikkeling van
de voorbeeldplattegronden, maar
het is haar passie om samen met
u de ideale indeling te ontwerpen.
In een vrijblijvend gesprek zal zij
samen met u doorgronden hoe u wilt
wonen. Het hieruit voortvloeiende
ontwerp kunt u gebruiken als basis
voor de indeling. Maar u kunt ook
besluiten om de inrichting verder
door haar te laten begeleiden. Het
staat u uiteraard vrij om zelf een
indeling te ontwerpen of een eigen
interieurarchitect in te schakelen.
De constructie van het gebouw
staat toe dat vrijwel alle indelingen
mogelijk zijn.

Fraai entree en een ruime hal in
iedere woning, en alles gelijkvloers.
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SUITE DREAMS
Wellicht wilt u een inloopkast, of twee.
Voor hem en voor haar. Een badkamer
annex slaapkamer. Een studeerkamer, een
open of gesloten keuken. Een bijkeuken/
berging. Een tweede badkamer.
Allemaal mogelijk.
In het hele appartement zijn geen
radiatoren aanwezig. Vloerverwarming is
standaard.

Stelt u zich eens
voor hoe het zou zijn...
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KIM ROESTENBURG

Interieurarchitekt BNI

Voor de inrichting van uw nieuwe appartement is de
samenwerking met een interieurarchitect zeer waardevol.
Van schetsontwerp tot en met esthetische realisatie. Een
interieurarchitect biedt u een andere kijk op uw woonsituatie. Uw
ideeën zijn waardevol, uw wensen en eisen worden opgenomen in
het plan.
Kim Roestenburg creëert hiermee met haar expertise, ervaring
en creativiteit een stijlvol, warm en tijdloos interieur. Daarbij
zijn de adviezen van een interieurarchitect onmisbaar! “Door een
creatief ontwerp en persoonlijke begeleiding zal de opdrachtgever
beter in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een stijlvol en
persoonlijk interieur.”
www.kimroestenburg.nl
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EEN WOONKEUKEN
OP MAAT
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Misschien wel de belangrijkste
plek in huis. Hier wordt veel tijd
doorgebracht. De flexibele indeling
maakt het mogelijk de keuken daar
te plaatsen waar u het zou wensen.
De keuze van de keuken (merk,
uitrusting, leverancier) is vrij.
Wij hebben wel een afspraak met een
uitstekende keukenleverancier, maar
daar zit u niet aan vast.

Een keuken is de spil van een woning,
de plaats waar iedereen samenkomt.
Fotografie: SieMatic
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RESTAURANT
LA PROVENCE
Innovatie en perfectie staan hoog in het vaandel bij restaurant La Provence. “Wij gaan er voor de volle
100% voor om iedere gast een topavond te bezorgen. Uit eten gaan is een feestje, waarbij persoonlijke
aandacht, attente bediening en vrolijkheid heel belangrijk is. Wij willen onze gasten verwennen met
nieuwe verrassende creaties, smaakexplosies en topkwaliteit. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat
ons restaurant toegankelijk en sfeervol blijft!”

Proef, ontdek, ervaar en geniet.

Verrassende creaties

La Provence; van een gezellig
huiskamerrestaurant tot een plek
voor puur culinair genieten. Kwaliteit
en liefde voor mooie producten
ontmoeten hier de vriendelijkheid en
gezelligheid van weleer.

Bekroond door Michelin

Innovatie en perfectie staan hoog
in het vaandel bij restaurant La
Provence in Driebergen.
Kom langs, laat u verwennen en
proef de verrassende smaken van
toen en nu!

Restaurant La Provence

Hoofdstraat 109
3971 KG Driebergen-Rijsenburg
Tel. 0343 512 920
info@restaurantlaprovence.nl
www.restaurantlaprovence.nl

Tekst en fotografie: Restaurant La Provence
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BADEN IN LUXE
U heeft de gelegenheid om de
badkamer van uw dromen te
maken. De ruimte is ervoor
– de interieurarchitect is erin
gespecialiseerd. Ook hier geldt dat er
nagenoeg geen beperkingen zijn in
wat er mogelijk is.

Ontspannen wegdromen
in een oase van rust.
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EEN TUIN OM ECHT
VAN TE GENIETEN

De locatie ligt midden in een villawijk, waar veel groen aanwezig is. Door tuin- en landschapsarchitectuurbureau Mien Ruys is in onze opdracht een ontwerp gemaakt voor het ruim 4.500 m2 grote terrein.
Waar mogelijk worden mooie bomen gespaard en in het ontwerp opgenomen, mits deze geen licht en
uitzicht belemmeren.
Ontwerper Anet Scholma van buro Mien Ruys is met
alle plezier bereid om samen met de kopers het ontwerp
te bespreken en naar wens aan te passen. Zo kunt u toch
genieten van een ‘eigen’ tuin maar u bent verlost van het
onderhoud. Maar het staat u vrij om in overleg met de
medebewoners zelf in de tuin actief te zijn.

De gemeenschappelijke tuin wordt alleen toegankelijk
voor de bewoners. Op diverse plekken zijn zitplekken
met bankjes en gunstig op de zon gelegen terrasjes
gepland, verbonden door wandelpaden. Rondom de tuin
worden hekken en groenblijvende hagen geplaatst, die de
veiligheid waarborgen.
www.mienruys.nl
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PARKEREN...
Met een speciaal gecodeerde afstandsbediening (E-key)
rijdt u de met een roldeur afgesloten parkeergarage
in en uit. Deze is goed verlicht en van lichte kleuren
voorzien. Hier is ook voor elk appartement een ruime
afgesloten berging. Ook voor fietsen is er extra plaats. Als
dat gewenst is kunnen er oplaadpunten voor elektrische
fietsen en auto’s worden aangebracht.

U kunt vanuit de parkeergarage naar de lift of het
trappenhuis. De lift zet u letterlijk voor uw deur af. Erg
prettig met zware boodschappen. En volkomen veilig.
De sloten op al deze deuren kunnen optioneel ook
middels de E-key bediend worden.

...in de ruime, afgesloten
en goed verlichte parkeergarage.

MET DE LIFT...
...direct vanuit de auto
naar iedere verdieping.
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COMFORT EN
VEILIGHEID
Weinig gebeurtenissen hebben zoveel
impact als een inbraak.
De appartementen van La Forêt
zijn zeer inbraakveilig. Ze voldoen
aan het Politiekeurmerk. De begane
grond is bijvoorbeeld niet echt
‘begane grond’ maar de balustrade
van het terras ligt op 2 meter hoogte.
Ook een veiligheidsaspect. Men stapt
niet zo het terras op.
U moet met een gerust hart de deur
achter u kunnen dichttrekken voor
bijvoorbeeld een reis zonder zorgen
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over de veiligheid van uw woning.
Desgewenst kunnen wij uitgebreidere
veiligheidsmaatregelen aanbrengen,
zoals alarm, speciale sloten, of
een ingebouwde safe. Er is een
basispakket ‘domotica’ gemonteerd,
dat vrijwel onbeperkt kan worden
uitgebreid.
Dit is een geavanceerd systeem
waarmee eindeloze mogelijkheden
voor wooncomfort en veiligheid
mogelijk zijn.

Een uitgebreid besturings- en
veiligheidssysteem voor uw woning.
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VOLOP KEUZE IN
AFWERKINGSNIVEAU

CASCO
De basis voor wat betreft de mogelijke
afwerkingsniveau's;
geen binnenwanden en voorzieningen.
Voor de echte 'aanpakkers'. U heeft
alle ruimte om 'zelf ' aan de slag te
gaan met uw woning.

Met alle plezier kunnen wij ervoor zorgen dat in
overleg met u de woning volledig wordt afgewerkt,
bijvoorbeeld met een parketvloer, of een natuurstenen
vloer; ingebouwde verlichting, afgewerkte wanden,
zonwering, gordijnen, domotica, en natuurlijk de
badkamer(s) en de keuken. Ook kunnen wij zelfs de
verhuizing voor u organiseren.

VILLA
Eén niveau hoger; alle binnenwanden,
deuren en kozijnen zijn geplaatst.
compleet met alle stopcontacten en
lichtschakelaars op de plaats waar u
deze heeft gepland.
Hoe compleet dat is, bepaalt uzelf !

Voor meer technische informatie verwijzen we naar de
uitgebreide brochure van dit project.
Vraag ernaar bij de makelaar.

LUXE

Zelf aan de slag of
compleet door ons
afgewerkt.

Het hoogste afwerkingsniveau.
Compleet afgewerkt volgens uw
wensen. Desgewenst regelen wij de
verhuizing voor u.
U hoeft alleen de sleutel van uw
nieuwe woning om te draaien.

Wij ontzorgen, er
is veel mogelijk.

Afwerkingsniveau
OMSCHRIJVING

CASCO

VILLA

LUXE

Keuken
Binnenwanden
Binnenkozijnen en -deuren
Glas- en schilderwerk
Wand-, plafond en vloerafwerking
Ventilatie (standaard)
Sanitair
Gas-, water- en elektrischeaansluitingen tot in meterkast
Gas-, water- en elektrischeaansluitingen tot in de woning
Domotica
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LA FORÊT
Voor meer technische
informatie verwijzen we naar
de uitgebreide brochure van
dit project.
Vraag ernaar bij de makelaar.

Een ontwikkeling van:

Nikkessen Projecten bv, Blaricum

Architect

Inbo Architecten bna, Woudenberg

Tuin- en Landschapsarchitect
Buro Mien Ruys, Amsterdam

Interieurarchitect

Kim Roestenburg Interieurarchitekt bni, Almere

Aannemer

Bink Bouw, Broek op Langedijk
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VOOR MEER
INFORMATIE
Makelaardij van der Linden
Dorpsstraat 43,
3941 JK Doorn

Tel. 034 - 341 28 02
info@makelaardijvanderlinden.nl
www.makelaardijvanderlinden.nl
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