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“Hollandse vergezichten 

als decor. En het boerenerf 

als buurman. Ze vormen 

aan de rand van Ens 

prachtomstandigheden voor 

6 levensloopwoningen en 

8 rijwoningen. Hier smelten 

ontspanning en ontmoeting 

samen.”
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ENS & OMGEVING
Wonen waar de woeste Zuiderzee stroomde

Water, visserij, schepen die vanuit de Oostzee hun handelswaar 
brachten– het is moeilijk voor te stellen dat dit zich afspeelde 
in de Noordoostpolder. Toch klotste hier tot diep in de vorige 
eeuw de Zuiderzee. Nu zijn Ens en omgeving een toonbeeld 
van rust, ruimte en eindeloze vergezichten met groen 
(grasland) en blauw (slootjes).

Een verademing voor wie de drukte van de stad achter zich 
wil laten. Een paradijs voor elke natuurgenieter, vogelspotter, 
waterfan en archeologieliefhebber. Tegelijkertijd lekker centraal 
in het land en uitstekend betaalbaar.

Werelderfgoed in de achtertuin

Een verdronken eiland op een paar minuten van Ens: Unesco 
Werelderfgoed Schokland. Dit gebied schenkt u prachtige 

bodemschatten en terpen, stille getuigen van prehistorische 
bewoning. Schokland verrast ook met zijn vele flora en fauna. 

Van talloze weide- en watervogels en bedreigde rugstreeppad 
tot andere reptielen en varens.

Voor vogelspotter, waterrat & ‘bolleboos’

Meer natuur, water en strand vindt u binnen 15 minuten rijden. 
Denk aan het Zwarte Meer, de Weerribben-Wieden, Netl 

en Wellerwaard. En in het voorjaar maken het poldergroen 
en -blauw plaats voor alle tinten van de regenboog dankzij 

bloeiende tulpenbollen. De kleurrijke velden tot aan de horizon 
zijn beroemd; elk jaar trekken ze veel publiek.
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ENS & OMGEVING
Wonen waar de woeste Zuiderzee stroomde

Water, visserij, schepen die vanuit de Oostzee hun handelswaar 
brachten– het is moeilijk voor te stellen dat dit zich afspeelde 
in de Noordoostpolder. Toch klotste hier tot diep in de vorige 
eeuw de Zuiderzee. Nu zijn Ens en omgeving een toonbeeld 
van rust, ruimte en eindeloze vergezichten met groen 
(grasland) en blauw (slootjes).

Een verademing voor wie de drukte van de stad achter zich 
wil laten. Een paradijs voor elke natuurgenieter, vogelspotter, 
waterfan en archeologieliefhebber. Tegelijkertijd lekker centraal 
in het land en uitstekend betaalbaar.

Verenigingen verbinden

De vele verenigingen in Ens zorgen voor goede banden tussen 
bewoners. Van muziek- en buurtvereniging tot sportclub. Ga op 
de sportvelden een balletje trappen, volleyballen of tennissen 
of in de sporthal zaalvoetballen of badmintonnen. En in koude 
winters lekker de natuurijsbaan op.

Borreltje, boodschap & zorg

Liever een kaartje leggen, vrienden treffen of muziek luisteren? 
Bezoek dorpscafé Het Wapen van Ens. En in de zomer 
de Ensyfair, het dorpsfeest van Ens waar heel de polder 
op afkomt. Dagelijkse boodschappen en zorg vindt u hier 
bovendien bij de buurtsuper, kapper, drogist, huisarts met 
apotheek en fysiotherapeut. Van school tot speeltuin

Met een peuterspeelzaal en drie basisscholen is ook voor 
de kleintjes het belangrijkste er. Natuurlijk gaan ze zelf liever 
naar de sporthal voor gym- en turnles. Of lekker klimmen en 

klauteren bij de kinderboerderij, speeltuinen van Ens en de 
uitkijktoren van Ramspol.

Snel ver weg

Werkt u in de Randstad? Of bezoekt u graag vrienden en 
familie verderop in het land? De Groenhof ligt vlak langs de 

N50. Hierdoor bent u met een half uurtje in Zwolle, binnen een 
uur in Amsterdam en bijna net zo snel in Groningen. 

Shoppen & stappen

Voor shoppers, liefhebbers van culinaire variatie en fans van 
theater of uitgaan: met een kwartier zit u al in het leuke stadje 

Emmeloord. Lekker snacken doet u natuurlijk gewoon in Ens.
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HET PROJECT
De Groenhof
Natuurlijke vergezichten

4 nieuwe, gasloze gebouwen als verlengstuk van een 
boerenerf; zo breidt Ens bescheiden uit. De Groenhof 
telt dan ook slechts 2 bouwwerken met in totaal 6 
levensloopwoningen én 2 bouwwerken met in totaal 8 
rijwoningen. Mooi aan de rand van het dorp, op 1 minuut van 
de N50.

De woningen verschillen onderling. De een heeft bijvoorbeeld 
wat meer tuin en een bredere kamer, de ander een prachtige 
erker. En de levensloopwoningen passen we natuurlijk 
makkelijk voor elke fase van uw leven aan. Alle woningen 
hebben trouwens een eigen achteringang.

Zwolle

Emmeloord
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 Vloerverwarming beneden

 Luxe sanitair Villeroy & Boch

 Slaapkamer naar wens beneden

 Geïsoleerde bijkeuken

Kwalitatief & compleet:

 Kunststof kozijnen

 Natuur naast de voordeur

 Centraal gelegen

 Zonnepanelen inclusief
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RIJWONINGEN
Meebewegen met wensen

Begin bescheiden. Of kies voor meer ruimte binnen en buiten. 
In beide gevallen gaat u voor een woning waarin bijna alle 
comfort zit dat u zich wenst. Van vloerverwarming en toilet tot 
compleet ingerichte luxe badkamer. 

De charme van de open keuken, de bijkeuken/berging, de 3 
slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping – waar valt 
u voor? Misschien is het wel de zolder, waar u de was doet, 
spullen opslaat of een extra kamer maakt. Of ga samen met 
ons de woning anders indelen; wat technisch mogelijk is, doen 
we.

05 06 07 08

Rijwoningen - Bouwnummers
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RIJWONING 05

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Zolderruimte:

Hoekwoning

203 m2

112 m2

5,2 m2

3

3

31,5 m2

05 - Begane grond
Schaal = 1 : 66,7
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05 - 1e verdieping
Schaal = 1 : 66,7

05 - 2e verdieping
Schaal = 1 : 66,7
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RIJWONING 06

RIJWONING 07

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Zolderruimte:

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Zolderruimte:

Tussenwoning

157 m2

112 m2

5,2 m2

3

3

31,5 m2

Tussenwoning

168 m2

112 m2

5,2 m2

3

3

31,5 m2

06 & 07 - Begane grond
Schaal = 1 : 66,7
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06 & 07 - 1e verdieping
Schaal = 1 : 66,7

06 & 07 - 2e verdieping
Schaal = 1 : 66,7
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RIJWONING 08

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Zolderruimte:

Hoekwoning

247 m2

112 m2

5,2 m2

3

3

32,4 m2

08 - Begane grond
Schaal = 1 : 66,7
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08 - 1e verdieping
Schaal = 1 : 66,7

08 - 2e verdieping
Schaal = 1 : 66,7



LEVENSLOOPWONINGEN
Verbonden met het erf

Veel ruimte om te kiezen en te veranderen – dat zijn de 
levensloopwoningen van De Groenhof. U woont hier lekker 
vrij, tegen een boerenerf met boomgaard. De uitstraling van 
uw woning als een karakteristieke boerenschuur, groot en 
geborgen, past daar helemaal bij.

Ga voor een ruime woonkamer met woonkeuken en bijkeuken/
berging. Of verruil een deel voor een hobby- of slaapkamer 
met badkamer. Nog iets te vroeg voor u? Laat uw woning hier 
gewoon alvast op voorbereiden. Sowieso haalt u de draaicirkel 
in de hal makkelijk, mocht u minder mobiel worden.

Ook op de eerste verdieping vindt u 2 slaapkamers en 
bergruimte. Net als beneden veranderen we de vertrekken hier 
makkelijk voor u. De luxe, compleet ingerichte badkamer en 
berging omwisselen? Slaapkamer omtoveren in hobbyruimte? 
U zegt het maar. 
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LEVENSLOOPWONING 01

LEVENSLOOPWONING 04

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Badkamers:

Zolderruimte:

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Badkamers:

Zolderruimte:

Hoekwoning links

263 m2

102 m2

3,9 m2

3

3

1 (2e optioneel)

11 m2

Hoekwoning links

266 m2

102 m2

3,9 m2

3

3

1 (2e optioneel)

11 m2

01 & 04 - Begane grond (basis)
Schaal = 1 : 66,7
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01 & 04 - 1e verdieping (basis)
Schaal = 1 : 66,7

01 & 04 - 2e verdieping (basis)
Schaal = 1 : 66,7
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LEVENSLOOPWONING 02

LEVENSLOOPWONING 05

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Badkamers:

Zolderruimte:

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Badkamers:

Zolderruimte:

Tussenwoning

186 m2

102 m2

3,9 m2

3

3

1 (2e optioneel)

11 m2

Tussenwoning

189 m2

102 m2

3,9 m2

3

3

1 (2e optioneel)

11 m2

02 & 05 - Begane grond (basis)
Schaal = 1 : 66,7
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02 & 05 - 1e verdieping (basis)
Schaal = 1 : 66,7

02 & 05 - 2e verdieping (basis)
Schaal = 1 : 66,7
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LEVENSLOOPWONING 03

LEVENSLOOPWONING 06

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Badkamers:

Zolderruimte:

Type:

Grondoppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bergruimte:

Verdiepingen:

Slaapkamers:

Badkamers:

Zolderruimte:

Hoekwoning rechts

276 m2

102 m2

3,9 m2

3

3

1 (2e optioneel)

11 m2

Hoekwoning rechts

314 m2

102 m2

3,9 m2

3

3

1 (2e optioneel)

11 m2

03 & 06 - Begane grond (basis)
Schaal = 1 : 66,7
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03 & 06 - 1e verdieping (basis)
Schaal = 1 : 66,7

03 & 06 - 2e verdieping (basis)
Schaal = 1 : 66,7



BADKAMER SANITAIR
Van alle gemakken voorzien en oogstrelend 
mooi

U brengt het grootste deel van uw tijd door in uw woning. Het 
comfort van de woningen in De Groenhof maakt dat dit een 
thuis wordt waar u zich prettig en veilig voelt. 

Een nieuwe woning betekent ook dat u zich volledig kunt 
richten op uw huidige woonwensen. De woningen worden 
compleet met badkamer sanitair opgeleverd. Het sanitair met 
onder andere tegels van Villeroy & Boch geven de badkamer 
een luxe uitstraling en comfort.

De basis is gelegd, maar dit kan altijd aangepast worden naar 
uw eigen wensen.

DISCLAIMER

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

De sfeerimpressies van het interieur in deze brochure wijken 
af van de aangeboden producten, deze geven slechts 
mogelijkheden weer voor de inrichting. 

De verkooptekeningen die apart bijgeleverd worden zijn 
leidend.

Neem contact op met ons verkoopteam. Zij laten u graag 
kennis maken met de mogelijkheden van De Groenhof.

Woonaccent Emmeloord
Onder de Toren 2
8302 BT, Emmeloord
0527 620 602
www.woonaccentemmeloord.nl

Ontwikkeling & realisatie

Marketing & communicatie

INFORMATIE & VERKOOP

4342
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