
Wonen waar natuur begint
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Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in nieuwbouwproject 
Smachtenburgse Eng, gelegen in het mooie en gezellige 
Gelderse dorp Harskamp.

Tussen de Smachtenburgweg en de Boven Engweg 
verrijzen straks in de dorpskern 18 ruime en duurzame 
woningen. Stuk voor stuk zeer uitnodigend en voor een 
brede doelgroep geschikt. Zowel starters, jonge gezinnen 
als oudere levensgenieters zullen hier hun woongeluk 
vinden. 

Deze brochure opent alvast deuren, geeft antwoord op 
mogelijke vragen en appelleert aan verwachtingen. Bekijk 
de vele woonmogelijkheden binnen Smachtenburgse Eng 
en ontdek hoe fraai wonen met een authentiek dorps 
karakter straks zal zijn!

Uw woonwensen kunnen in Smachtenburgse Eng 
binnenkort zomaar werkelijkheid worden. Mocht u vragen 
hebben, ons team staat u graag te woord.

Hartelijke groet,
Ed de Moor | De Realisatie BV

Uiterst aangenaam 
wonen in Smachtenburg
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Wie zich in Smachtenburg begeeft, 
wordt omarmd door een fijne, dorpse 
gezelligheid. Het aangezicht vertelt  
direct dat het hier aangenaam wonen 
is in, volgens velen, hét mooiste natuur- 
gebied van Nederland, de Veluwe.

Wonen in  
de Veluwe



Welkom in Harskamp
GELDERS GELUK
Het aan de noordoostzijde van Harskamp gelegen 
plangebied Smachtenburg vormt een brug 
tussen het met overdaad aanwezige groen en de 
gebouwde omgeving van het Gelderse dorp. Aan 
de noordzijde wordt het plangebied begrensd 
door een bosrijk recreatiepark en staat het aan de 
oostzijde via enkele honderden meters agrarisch 
grondgebied in open verbinding met de Veluwe. 
Met recht kunnen we stellen dat hier geldt: ‘wonen 
waar natuur begint.’
 

PRAKTISCH ALLES TOT JE BESCHIKKING
Harskamp is voorzien van allerlei winkels voor 
de dagelijkse boodschappen. Een supermarkt, 
drogisterij, bakkerij en slager zijn allemaal aanwezig. 
Ook zijn er meerdere restaurants, mocht u zich 
culinair willen laten verwennen. 

Met de wat grotere plaatsen Barneveld en Ede op 
nog geen 20 minuten rijafstand, heb je praktisch 
alles tot je beschikking. Indien u van stedelijke 
reuring houdt, is het centrum van Amersfoort, 
Arnhem en Apeldoorn in nog geen 30 minuten te 
bereiken.

Sporten kan in Harskamp in overvloed. Denk aan 
voetballen bij SV Harskamp, tafeltennis bij TTV 
Smash of heerlijk wandelen door de vlindertuin 
Passiflorahoeve, bestaande uit maar liefst 5 
uitgebreide vlindertuinen.
 
GENIETEN IN DE NATUUR
Op fiets- en loopafstand liggen de natuurgebieden 
Kootwijkerzand en Hoog Buurlose Heide én 
nationaal park De Hoge Veluwe. De wandelroute 
Harskamperdennen ligt straks nagenoeg om de 
hoek en geeft elke natuurliefhebber de mogelijkheid 
het prachtige landschap te aanschouwen. Een 
zaterdagmiddag of zondagochtend welbesteed.
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Smachtenburgse Eng maakt  
al je verwachtingen waar

Een heerlijk nieuw begin

FRAAIE WOONMIX
Om in deze behoefte te voorzien krijgt 
Smachtenburgse Eng een variëteit aan woningen. 
Het plan bestaat uit twee-onder-één-kap, rij- en 
vrijstaande woningen. Een deel van de woningen 
is standaard levensloopbestendig uitgevoerd met 
een slaap- en badkamer op de begane grond. Het 
andere deel is optioneel op deze manier in te delen.

Eenheid in kleur, materiaalgebruik en klassieke 
opbouw van gevels roepen sferen op van het 
aloude tuindorp. Een mooie mix van nostalgie en 
woonkwaliteit van nu.
 

DUURZAME WONINGEN
Wonen in dit kleinschalige plan betekent ook 
duurzaam wonen. De woningen worden verwarmd 
door een luchtwarmtepomp, die in de zomer het 
huis ook kan koelen.

Daarnaast zijn de woningen stuk voor stuk voorzien 
van zonnepanelen. En er worden nestkasten in de 
gevels van de woningen aangebracht.

De rijke geschiedenis die in het dorpsgezicht van Harskamp terug te vinden is, zorgt voor 
een vriendelijke uitstraling. Wie het dorp binnenrijdt, ziet het meteen: alles is gericht 
op aangenaam dorps wonen. De vele groen opgezette straten nodigen zowel jonge 
avonturiers als oudere levensgenieters uit zich hier te settelen.
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Ziet u zichzelf 
hier al wonen?
En ineens komt alles samen. De woningen 
verrijzen steen voor steen, de straat krijgt 
vorm en het groen groeit en bloeit. En dat 
alles tegen een setting van modern, rustig 
en stijlvol wonen. 

In uw achterhoofd weet u dat u de juiste keuze gaat 
maken. Mede ingegeven door het fraaie straatbeeld, 
de woonmogelijkheden, de harmonie van de 
woonomgeving en het duurzame karakter ervan. 
Door gelijkgestemde medebuurtbewoners, maar 
vooral ook door de voorzieningen en de ruimte om 
u heen. Dát is smachten naar Smachtenburgse Eng.
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“Een heerlijk vooruitzicht”
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Impressie woningtype C en D 
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“ Hier voelt u zich 
         direct thuis”



VOLOP WOONVRIJHEID

Woningtype A omvat een twee-onder-één-kapwoning 

met een achtertuin op het zuiden. Optioneel  is een aan-

gebouwde berging/garage naast de woning mogelijk. De 

woningen beschikken over twee parkeerplaatsen op eigen 

terrein.

De woningen zijn standaard levensloop bestendig uit-

gevoerd met een slaap- en badkamer op de begane grond. 

De bovengelegen verdieping is geheel naar eigen inzicht in te 

delen. Een extra slaapkamer met badkamer? Of een ruime  

hobbykamer? De mogelijkheden zijn eindeloos!
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Impressie woningtype A
Bouwnummers 1 en 2
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Gevelaanzicht woningtype A

Bijzondere 
kenmerken

Royale beukmaat van 6,3 meter

Twee verdiepingen

Woonoppervlakte van 98 m2

Kaveloppervlakte variërend van 
238 tot 258 m2

Slaap- en badkamer op de 
begane grond

Royale zolder, vrij in te delen naar 
eigen inzicht

Achtertuin gelegen op het zuiden



Plattegronden woningtype A 
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Begane grond bouwnr. 1
(bouwnr. 2 is gespiegeld)

Eerste verdieping bouwnr. 1
(bouwnr. 2 is gespiegeld)
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Impressie woningtype B
Bouwnummers 3 t/m 6

PAS DE RUIMTE NAAR EIGEN  
WENSEN AAN

Deze vriendelijk geprijsde woningen zijn bestemd voor 55+. 

De woningen bestaan uit twee verdiepingen met standaard 

een dakkapel. De zonnige  woon kamer  gaat over in een 

heerlijke achtertuin op het zuiden.

De slaap- en badkamer zijn gesitueerd op de begane grond 

en maken de woning levensloopbestendig. Ook de boven-

gelegen verdieping is geheel naar eigen  in zicht in te delen. 

Slapen,spelen, sporten of relaxen? Het is aan u.
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“Wonen met karakter”



Gevelaanzicht woningtype B

Bijzondere 
kenmerken

Royale beukmaat van 6,3 meter

Twee verdiepingen

Woonoppervlakte van 88 m2

Kaveloppervlakte variërend van 
143 tot 151 m2

Slaap- en badkamer op de 
begane grond

Royale zolder, vrij in te delen naar 
eigen inzicht

Achtertuin gelegen op het zuiden
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Plattegronden woningtype B

Begane grond bouwnr. 3 & 5
(bouwnr. 4 & 6 zijn gespiegeld)

Eerste verdieping bouwnr. 3 & 5
(bouwnr. 4 & 6 zijn gespiegeld)
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“ Optimaal woongenot”
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Impressie woningtype C
Bouwnummers 7 en 11

STAP BINNEN IN EEN 
ROYAAL COMFORTHUIS

Dit is het begin van iets moois! Woningtype C  

betreft twee vrijstaande woningen met een  heerlijke 

 groene  achtertuin op het zuidoosten. U krijgt twee  

parkeerplaatsen op eigen terrein. Wilt u er een berging of 

garage bij? Het is allemaal mogelijk. 

Daarnaast bestaat de woning uit maar liefst drie  

volledige verdiepingen. Op de begane grond vindt u een  

separate woonkeuken en woonkamer. Deze grenst aan de 

ruim bemeten tuin en biedt veel licht dankzij de dubbele  

openslaande deuren.

Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers 

en een royale badkamer. Ook hier is de tweede verdieping 

als een leeg canvas. Helemaal vrij in te delen. 



Gevelaanzicht woningtype C

Bijzondere 
kenmerken

Royale beukmaat van 6,3 meter

Drie verdiepingen

Woonoppervlakte van 141 m2

Kaveloppervlakte variërend van 
372 tot 415 m2

Separate woonkamer en 
woonkeuken

Drie slaapkamers op de verdieping 
en een vrij in te delen zolder

Achtertuin gelegen op het zuidoosten
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Plattegronden woningtype C

Begane grond bouwnr. 7
(bouwnr. 11 is gespiegeld)

Eerste verdieping bouwnr. 7
(bouwnr. 11 is gespiegeld)

Tweede verdieping bouwnr. 7
(bouwnr. 11 is gespiegeld)
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Bouwnummers 8 t/m 10

Impressie woningtype D
Bouwnummers 8 t/m 10 en 14 t/m 18

NIEUW WOONGELUK  
START HIER

Woningtype D betreft twee bouwblokken, een blok  

bestaande uit drie woningen en een blok bestaande uit 

vijf woningen. De hoekwoningen beschikken over twee 

parkeerplaatsen op eigen terrein. Aan u de keuze voor een 

aangebouwde berging/garage naast de woning.

De woning bestaat uit maar liefst drie volledige verdie-

pingen. De tussenwoningen hebben op de begane grond 

een ruime woonkamer met open keuken, terwijl de hoek-

woningen over een separate woonkamer en woonkeuken 

beschikken. 

Ook op de verdiepingen krijgt u de ultieme beloning als 

u op zoek bent naar meer woonvrijheid. Er bevinden 

zich drie slaapkamers, een royale badkamer en een aan-

gename vrij in te delen zolder. Zowel bouwnummer 9 als 

17 beschikt over een topgevel die extra ruimte op zolder 

geeft.
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“Uiterst stijlvol wonen”

Bouwnummers 14 t/m 18



Gevelaanzicht woningtype D

Bijzondere 
kenmerken

Royale beukmaat van 5,7 meter

Woonoppervlakte variërend van 
136 tot 144 m2

Drie verdiepingen

Kaveloppervlakte variërend van 
141 tot 271 m2

Ruime woonkamer met open of 
separate keuken

Drie slaapkamers op de verdieping 
en een vrij in te delen zolder

Royale achtertuin

24 | SMACHTENBURGSE ENG WONINGTYPE D



Plattegronden woningtype D
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Begane grond bouwnr. 9, 16 & 17
(bouwnr. 15 is gespiegeld)

Begane grond bouwnr. 10 & 18
(bouwnr. 8 & 14 zijn gespiegeld)

Eerste verdieping bouwnr. 8, 9, 14, 16 & 17
(bouwnr. 10, 15 & 18 zijn gespiegeld)

Tweede verdieping bouwnr. 8, 14 & 16
(bouwnr. 10, 15 & 18 zijn gespiegeld)

Tweede verdieping bouwnr. 9 & 17
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“ Een mooi begin van  
  een nieuw hoofdstuk”
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Impressie woningtype E
Bouwnummers 12 en 13

EEN HEERLIJKE PLEK 
OM TE WONEN

Woningtype E betreft een twee-onder-één-kapwoning 

met drie verdiepingen op een royale kavel van circa 260 

m2. Optioneel is een aangebouwde berging/garage naast 

de woning mogelijk. De woningen beschikken over twee 

parkeer plaatsen op eigen terrein.

Met de keuken aan de voorzijde van de woning is er veel 

betrokkenheid met de straat. De woonkamer grenst aan 

een heerlijke tuin. De ideale plek om in een boek te ver-

dwijnen of heerlijk te ontspannen voor de televisie.

Ook de verdieping garandeert onbezorgd genieten.  Op 

de eerste bevinden zich drie slaapkamers en een royale 

badkamer. De tweede verdieping is geheel naar eigen in-

zicht in te delen. Bouwnummer 12 beschikt zelfs over een 

topgevel wat een extra ruime zolder geeft.
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Plattegronden woningtype E

Begane grond bouwnr. 12 Eerste verdieping bouwnr. 12Begane grond bouwnr. 13 Eerste verdieping bouwnr. 13

Gevelaanzicht woningtype E



Tweede verdieping bouwnr. 12

Bijzondere 
kenmerken

Royale beukmaat van 6,0 meter

Drie verdiepingen

Woonoppervlakte variërend van 144 tot 150 m2

Kaveloppervlakte variërend van 261 tot 267 m2

Separate woonkamer en woonkeuken

Drie slaapkamers op de verdieping en een vrij 
in te delen zolder

Royale achtertuin
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Tweede verdieping bouwnr. 13



Keuken om  
van te dromen
Gaat u voor een moderne of juist klassieke 
keuken? Wordt het een kookeiland of een ruime 
hoekkeuken? De smaken hierin zijn zo divers dat 
er bewust geen keuken is meegenomen in de 
basis van de woning. Wel zijn de veel voorkomende 
keukenaansluitingen standaard aangebracht en die 
zijn geheel naar eigen wens te verplaatsen. Samen 
met de projectleverancier kan de droomkeuken 
worden samengesteld. De mogelijkheden zijn 
eindeloos!
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Smaakvol  
kiezen!
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Genieten
maar!
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Heerlijk, uw  
eigen badkamer
De badkamer en separaat toilet op de begane grond worden 
compleet opgeleverd met tegelwerk en sanitair. Standaard 
bestaat het sanitair uit een vrijhangend toilet, wastafel, elektrische 
radiator en doucheopstelling. Samen met de projectleverancier 
kan de badkamer geüpgraded worden van luxe naar extra luxe. Wat 
te denken van een ligbad voor de extra ontspanningsmomenten? 
Het is helemaal aan u.
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Heerlijk
wonen!
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De Realisatie

085 877 1293

info@de-realisatie.nl

Ontwikkelaar: Verkoop:

DNA Makelaars Almere 

036 73 70 591 

info@dna-makelaars.nl

SMACHTENBURGSE-ENG.NL

Disclaimer De Realisatie BV 2022. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u in deze brochure aantreft bij De Realisatie BV. Gehele of gedeeltelijke 
overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door De Realisatie BV. 
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde brochure. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure 
opgenomen 3D-impressies en gevelaanzichten. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van alle bovengenoemde gegevens. 


