
De OuDe Weg elst
Wonen in de Amerongse Bovenpolder

3 royAle kAvels met luxe vrijstAAnde villA’s



Riant WOnen
Met de ruime glazen puien aan de achterzijde van de villa’s 
krijgt de natuur de kans om de woonkamer binnen te 
komen en kun je overal vanuit de woning de weidsheid van 
het rivierenlandschap ervaren.

De drie te realiseren villa’s zijn onderverdeeld in drie typen: 
de Wintereik, de Hartbladige Els en de Zwarte Berk. Naast 
de verschillende typen zijn er verschillende opties mogelijk 
om de woning zowel van binnen als van buiten aan te 
passen aan de individuele wensen van de toekomstige 
bewoner.

Kortom, een bijzondere woning op een ruime kavel, 
in een uniek stukje Nederland waar de mogelijkheid 
wordt geboden om te wonen op de grens van een zich 
ontwikkelend natuurgebied.

Tussen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en de 
uiterwaarden van de Nederrijn ligt het sfeervolle dorpje Elst. 
Aan de rand van het dorp, tegen de uiterwaarden van de 
Nederrijn, heeft Roelofs & Haase in de eerste fase van het 
plan De Oude Weg Elst, zeven riante, vrijstaande woningen 
gerealiseerd.

Na het succesvol afronden van de eerste fase gaan we nu 
in verkoop met de tweede fase van dit prachtige plan. In 
de tweede fase realiseren we nog eens drie riante villa’s op 
ruime kavels. Met de eindelijk in gang gezette sloop van de 
achterliggende steenfabriek kan de natuur zich nu vrij vormen 
tot een natuurgebied van bijzondere schoonheid! Een unieke 
kans om te wonen aan de rand van dit prachtige natuurgebied 
en te genieten van een bijzondere locatie!

De kavels zijn respectievelijk 695, 845 en 1290 m2 groot 
en zo opgezet dat u vanaf de Oude Weg kunt genieten van 
de achterliggende natuur. De villa’s zijn zo ontworpen dat 
er een harmonische en gevarieerde compositie ontstaat van 
gevelbeelden en bouwmassa’s.
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HistORiscH elst
In het uiterste zuid-oostelijke puntje van de provincie Utrecht 
ligt het dorpje Elst, behorend tot de gemeente Rhenen. Een 
dorp met een rijke geschiedenis, in de bosrijke omgeving van 
de Utrechtse Heuvelrug.

In het dorpse centrum van Elst zijn alle dagelijkse voorzieningen 
aanwezig: een bank, supermarkt, groentezaak, bakker en 
slager.

Een zeer bijzonder aspect van Elst is de ligging. Het dorp 
wordt omringd door zeer gevarieerde natuurlandschappen. 
De uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug aan de 
noordkant van het dorp, de uiterwaarden van de Nederrijn 
aan de zuidkant, de voormalige tabaksplantage Willem III 
(nu een natuurontwikkelingsgebied) in het oosten, en de 
Amerongse Bovenpolder in het westen.

Met de aankoop van de steenfabriek door Rijkswaterstaat 
kunnen de plannen voor de omvorming van de Amerongse 
Bovenpolder tot natuurreservaat nu gaan beginnen. Van de 
oude steenfabriek zal uiteindelijk alleen de schoorsteen blijven 
staan als wijkplaats voor flora en fauna van dit toekomstige 
natuurgebied.

Kortom: Een dorp met een rijke historie en een rustig karakter, 
in een natuurlijke omgeving die ongeëvenaard is!
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ameROngse BOvenpOlDeR
Op een steenworp afstand van de locatie ‘De Oude Weg Elst’ 
ligt de Amerongse Bovenpolder. Deze uiterwaarden van de 
Nederrijn worden in het kader van het project ‘Noordoever 
Nederrijn’ geleidelijk omgevormd tot een rivieroeverreservaat 
van ruim 200 hectare. In de 2e helft van 2011 zijn de 
werkzaamheden aangevangen.

Om in de bovenpolder de variatie van flora en fauna te 
vergroten is al een 45 hectare groot kwelmoeras aangelegd, 
dat een leefomgeving biedt aan bijzondere plant- en 
diersoorten. Bovendien wordt in de komende jaren een 
oude riviergeul uitgegraven, om de mogelijkheden van 
dit bijzondere natuurgebied nog verder uit te breiden. Het 
prachtige natuurgebied is via een passantensteiger ook via 
het water bereikbaar.

In de Amerongse Bovenpolder leven halfwilde paarden en 
runderen en het gebied ontwikkelt zich als leefgebied voor 
amfibieën, kleine zoogdieren, en moerasvogels. Het voorbeeld 
voor de Amerongse Bovenpolder is het rivieroeverreservaat 
‘De Blauwe Kamer’.

Naast de ecologische ontwikkeling van de bovenpolder is er 
ook een ecopassage gepland tussen de Utrechtse Heuvelrug 
en de uiterwaarden. Hiermee komt er een verbinding tussen 
de bossen op de stuwwal en de natuur in het rivierdal. Met 
deze verbinding wordt de weg vrijgemaakt voor een eventuele 
terugkeer van het edelhert in de uiterwaarden. Voor dit dier 
vormen de uiterwaarden een optimaal voedselgebied, terwijl 
de bossen van de Heuvelrug beschutting bieden. 
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De BlauWe KameR
Het bij Rhenen gelegen natuurgebied de Blauwe Kamer is het 
voorbeeldproject waarnaar de Amerongse Bovenpolder wordt 
ingericht.

Ook hier heeft het water vrij spel. Met de afgegraven 
zomerdijk overstroomt het gebied regelmatig waardoor de 
natuur voortdurend in beweging en ontwikkeling is. De 
dynamiek van de rivier zorgt voor hoogteverschillen en trekt 
bijzondere planten en dieren aan. In het gebied komen zo’n 
200 vogelsoorten en 300 plantensoorten voor. Ook de bever 
voelt zich thuis in de Blauwe Kamer.

Naast de talloze vogels lopen er halfwilde gallowayrunderen 
en Konikspaarden vrij rond in kuddes. Bij hoogwater zoeken 
ze een veilig heenkomen op de hoger gelegen gebieden.

Ook in de Blauwe Kamer bevinden zich restanten van een 
steenfabriek die tegenwoordig worden gebruikt door de 
konikspaarden, grootoorvleermuizen en wilde bijen.

Door het veranderende klimaat krijgen onze rivieren steeds 
meer water te verwerken. Door het graven van geulen en het 
weghalen van obstakels in de uiterwaarden krijgt de rivier 
meer ruimte en kan de natuur profiteren. Dat is ten volle te 
ervaren in de Blauwe Kamer en nu dus ook in de Amerongse 
Bovenpolder!
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Realisatie natuuRgeBieD
BROn: RijKsWateRstaat - WWW.RWs.nl P-10P-9



VERKOCHT
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Situatie

VERKOCHT
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De WinteReiK

*Kijk voor meer indelingsmogelijkheden verderop in de brochure
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De HaRtBlaDige els

*Kijk voor meer indelingsmogelijkheden verderop in de brochure
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De Zwarte Berk

*Kijk voor meer indelingsmogelijkheden verderop in de brochure

VERKOCHT
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inDiviDualiseeR uW WOning met De vele mOgelijKe Opties
WOningtype els / eiK

uitBOuW tuinKameR

uitBOuW 2.4 m, 4 slaapKameRs

uitBOuW 2.4 m en tuinKameR

uitBOuW 1.2 m, tuinKameR en 
DaKKapel, 4 slaapKameRs

uitBOuW 2.4 m en KeuKen vOOR

uitBOuW 2.4 m, DaKKapel en 
gROte BaDKameR, 4 slaapKameRs

uitBOuW 2.4 m en slaapKameR 
/ BaDKameR Op Begane gROnD

uitBOuW 2.4 m, DaKKapel en 
tuinKameR, 5 slaapKameRs
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WOningtype BeRK

inDiviDualiseeR uW WOning met De vele mOgelijKe Opties

uitBOuW tuinKameR

uitBOuW 2.4 m en tuinKameR, 
5 slaapKameRs

uitBOuW 2.4 m en tuinKameR

uitBOuW 2.4 m, tuinKameR en 
inlOOpKast, 5 slaapKameRs

uitBOuW 2.4 m, tuinKameR en 
KeuKen vOOR

uitBOuW 2.4 m, tuinKameR en 
gROte BaDKameR, 5 slaapKameRs

uitBOuW 2.4 m en slaapKameR 
/ BaDKameR Op Begane gROnD

uitBOuW 2.4 m, tuinKameR en 
extRa BaDKameR, 5 slaapKameRs
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Ruimte Buiten & Ruimte Binnen
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Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze brochure geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor onjuistheid van vermelde gegevens. De in de 

brochure opgenomen tekeningen, plattegronden, foto’s en overige gegevens zijn slechts indicatief en informatief, hier kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. P-22
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