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Wonen in een bos is een droom van velen.
Terug naar de natuur, in alle rust, met volop
ruimte om je heen. Een woonbelevenis om
eindeloos te koesteren.
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WONEN MIDDEN
IN HET BOSS
Vijf jaar geleden hadden we een droom: een nieuw bos aan
leggen met daarin duurzame, royale en luxueuze woningen.
De locatie hadden we ook al voor ogen, een weideveld aan de
Gooimeerdijk in Almere. Daar moest het gaan gebeuren en
het gebeurt nu ook echt. BOSS groeit en bloeit. Een nieuwe
wijk die uniek is in Nederland.
Inmiddels zijn de eerste twee fases van BOSS verkocht.
Het laatste hoofdstuk schrijven we met BOSS Midden, in
het hart van de nieuwe wijk. Hier heb je de keuze uit acht
vrijstaande houtbouw villa’s op grote percelen. Aan werkelijk
alles is gedacht om van deze laatste fase iets extra bijzonders
te maken. Wonen midden in het BOSS? Het is een droom
die uitkomt.
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WELKOM
IN HET HART
VAN BOSS
“Statig oprijzende boomtoppen filteren het zonlicht
en spelen een intrigerend spel van licht en schaduw.
Het enige geluid dat je hoort is het ritselen van de
bladeren en het kloppen van je eigen hart.”
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BOSS Weetje
De cirkels worden omringd door
kersenbomen. In het voorjaar geeft dit
een spectakel met de mooie bloesem.

BOSS MIDDEN

HET GROENE HART VAN
EEN BIJZONDERE WIJK
DE LOCATIE VAN BOSS LIJKT OP HET EERSTE GEZICHT NIET MEER DAN EEN STUK LANDBOUWGROND.
ALS JE BETER KIJKT, DAN ONTDEK JE DE GELAAGDHEID VAN HET GEBIED MET BOSSEN, POLDER EN
WATER. MAAR OOK MET ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN VAN KAMPEMENTEN UIT DE STEENTIJD.
DIE VINDPLAATSEN WORDEN WEER ZICHTBAAR ALS BIJZONDERE PLEKKEN IN BOSS MIDDEN.

Het hart van BOSS wordt gevormd door twee grote cirkels
die verwijzen naar het aangrenzende Cirkelbos. Door deze
nieuwe cirkels in BOSS grotendeels open te laten, vormen
ze een prominent parkachtig gebied in de nieuwe wijk. In de
achterste cirkel komt een carré van vijf woningen, die samen
als het ware een nieuw landhuis vormen, zoals je vaak op
grote landgoederen ziet. In de andere cirkel komen nog eens
drie fraaie vrijstaande bosvilla’s. Samen vormen de cirkels de
centrale plek in BOSS waar je kunt ontspannen en elkaar
kunt ontmoeten.
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Zoals de kampementen uit de Steentijd dat ook waren.
BOSS Midden vormt de schakel tussen BOSS Noord en Zuid.
Met slechts acht woningen die worden omsloten door groene
hagen en heesters. Hier opent het landschap zich en geniet
je van het uitzicht op het bos, van bloemenweides en water
en van de archeologische vondsten die weer herkenbaar aan
wezig zijn. Het is met recht het bijzondere groene hart van het
plan. Een heerlijke plek om te wonen, te leven en te beleven.
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Kom langs op de locatie om
de locatie zelf te ervaren en
meer informatie van het
project te zien.
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BOSS VAN BINNEN:
BUITENGEWOON
WONEN
De natuur zit in onze genen. Daarom ga je buiten wonen.
Gooi die deuren open en laat het bos je woning instromen.
Natuurlijk kies je daarbij voor een interieur dat als een
verlengstuk van je geweldige woonomgeving voelt.
Met mooie natuurlijke materialen die je kunt voelen en
kleuren die je dag nog zonniger maken. BOSS vanbinnen
wordt buitengewoon!
Afgebeeld een impressie van de slaapkamer van woningtype
Prunus. Bekijk op de volgende pagina’s de woningplattegronden
van de voor BOSS Midden ontwikkelde woningtypen Salix met
uitbouw, Salix++, Prunus, Robinia+ en Carpinus.

Impressie: Slaapkamer Prunus
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BOSS MIDDEN
IN VOGELVLUCHT
Na de succesvolle verkoop van BOSS Noord en
BOSS Zuid, zetten we op de volgende pagina’s
de 8 vrijstaande villa’s van BOSS Midden in de
spotlights. Allemaal net even anders, waardoor
je woning zich altijd onderscheidt van die van
je buren.
In BOSS Midden heb je volop keuzemogelijkheden.
Er zijn vijf woningtypen, die elk hun eigen karak
teristieken hebben. Niet alleen qua ligging in het
plan en kavelgrootte, maar ook als het gaat om
materialisering en woonoppervlak. Voor elk
wat wils!

LEGENDA

Salix met uitbouw
Salix++
Prunus
Robinia+
Carpinus
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SALIX MET UITBOUW

WONINGTYPE
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Impressie: Straatbeeld Salix met uitbouw
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WONINGTYPE

BEGANE GROND
• Grote uitbouw • Veel glas • Sfeervolle leefkeuken • Prachtig uitzicht op het bos

SALIX MET
UITBOUW

4,3 m

6,1 m

Bouwnummer
60 en 61 gespiegeld

7,5 m
Techniek

12,0 m

De uitbouw aan de begane grond maakt
van de Salix een aantrekkelijke gezins
woning met volop mogelijkheden. Je kunt
de extra ruimte bijvoorbeeld gebruiken als
speelkamer, eetkamer of als werkkamer
in het bos. Op de verdieping zijn drie slaap
kamers, een compleet uitgeruste badkamer,
een separaat toilet en een ruimte voor
je wasmachine en droger. Een vlizotrap
biedt toegang tot de bergzolder met
volop opslagruimte.

6,7 m
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EERSTE VERDIEPING

VLIERING

• Drie ruime slaapkamers • Aparte ruimte voor wasmachine en droger • Separaat toilet • Compleet uitgeruste badkamer

• Ruime bergzolder • Bereikbaar via vlizotrap

SALIX MET UITBOUW

Wasruimte

WONINGTYPE

2600 +

2600 +
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SALIX++

WONINGTYPE
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Impressie: Salix++
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WONINGTYPE

SALIX++

BEGANE GROND
• Centrale entree • Ruime woonkamer • Royale leefkeuken • Dubbele vrijstaande garage

Bouwnummer
59
Deze fraaie woning heeft een woonopper
vlak van 135 m2 en is bijna 15 meter lang
en ruim 6 meter breed. Twee grote ramen
in de woonkamer en openslaande deuren
in de keuken maken je woning licht en
ruimtelijk. Op de verdieping zijn drie
slaapkamers, een compleet uitgeruste
badkamer, een separaat toilet en een
ruimte voor je wasmachine en droger.
Een vlizotrap biedt toegang tot de
bergzolder met volop opslagruimte.

Techniek

14,5 m
6,1 m
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6,1 m

EERSTE VERDIEPING

VLIERING

• Drie ruime slaapkamers • Aparte ruimte voor wasmachine en droger • Separaat toilet • Compleet uitgeruste badkamer

• Ruime bergzolder • Bereikbaar via vlizotrap

SALIX ++

WONINGTYPE

2600 +

Wasruimte

2600 +
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PRUNUS

WONINGTYPE
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Impressie: Prunus
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WONINGTYPE

PRUNUS

BEGANE GROND
• Royale leefkeuken
• Extra kamer en bijkeuken
• Veel glas

15,1 m

9,6 m

Meterkast

Techniek

Wat een licht en wat een ruimte biedt
woningtype Prunus. De woning heeft
een vrijstaande garage drie volwaardige
verdiepingen met daarboven nog een
ruime bergzolder. Standaard heeft de
woning vijf slaapkamers die uiteraard
ook dienst kunnen doen als werkkamer,
speelkamer of hobbykamer. Ook op de
begane grond tref je een extra kamer
aan naast de zeer royale woonkeuken
en fijne woonkamer. Wat een geweldige
woning!

12,3 m

5,5 m

Bouwnummer
64

7,0 m

4,8 m
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PRUNUS

WONINGTYPE
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EERSTE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

• Drie ruime slaapkamers • Separaat toilet • Compleet uitgeruste badkamer

• Twee extra (slaap)kamers • Tweede badkamer met opstelplaats voor wasmachine en droger

WM
Vlizo

WD

Boss Midden 2022 33

VLIERING

PRUNUS

WONINGTYPE

• Ruime bergzolder • Bereikbaar via vlizotrap

Impressie: Badkamer Prunus
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ROBINIA+

WONINGTYPE
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Impressie: Straatbeeld met Robinia+
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WONINGTYPE

7m

ROBINIA+

BEGANE GROND
• Uitbouw van 1,25 m
• Veel glas

Bouwnummer
62 en 65

• Royale leefkeuken
• Extra kamer en bijkeuken

5,6 m

Ten opzichte van de andere deelplannen is
deze woning standaard al voorzien van een
uitbouw van 1,25 m over de volle hoogte
van de woning, met recht een zeer royaal
gezinshuis van 201 m2. De grote leefkeuken
en extra werk- of slaapkamer op de begane
grond zijn natuurlijk al geweldig. De extra
ruime verdieping zorgt ervoor dat je naast
vier slaapkamers en een ruime badkamer
ook nog een seperaat toilet en wasruimte
hebt. Boven deze verdieping heb je nog
een ruime bergzolder voor al je spullen.

Techniek

Meterkast

13,5 m
15,2 m

9,6 m

7,1 m

4,8 m
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EERSTE VERDIEPING

VLIERING

• Vier ruime slaapkamers • Aparte ruimte voor wasmachine en droger • Separaat toilet • Compleet uitgeruste badkamer

• Ruime bergzolder • Bereikbaar via vlizotrap

WONINGTYPE

ROBINIA+

Wasruimte
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CARPINUS

WONINGTYPE
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Impressie: Carpinus
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WONINGTYPE

CARPINUS

BEGANE GROND
• Royale leefkeuken • Veel glas • Vrijstaande dubbele garage

Bouwnummer
63 en 66

12,4 m

Techniek

De twee woningen van dit type hebben
grote percelen met daarop een vrijstaande
houten garage met dubbel openslaande
deuren. De woonkamer en keuken bieden
een mooi uitzicht op de omgeving. Op de
eerste verdieping zijn vier slaapkamers,
een ruime badkamer en een separaat toilet.
Ook is er een ruimte voor je wasmachine en
droger. De ruime bergzolder deel je in zoals
jij dat wilt.

7,1 m
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EERSTE VERDIEPING

ZOLDER

• Vier ruime slaapkamers • Separaat toilet • Compleet uitgeruste badkamer

• Ruime bergzolder • Bereikbaar via vlizotrap

WONINGTYPE

CARPINUS

1500+

1500+

Wasruimte
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UNIEKE
DOORKIJKJES
JE HART GAAT SNELLER KLOPPEN
Wonen in BOSS is een ervaring die met niets te
vergelijken valt. Maak kennis met de locatie, ontdek de
omgeving en maak jouw ultieme woondroom vandaag
nog werkelijkheid. Van wonen in het midden van BOSS
gaat ieders hart sneller kloppen.
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RECEPT

SALADE MET ARTISJOKHARTEN
Word jij ook zo blij van een lekker zomers recept? Leg je hart dan in de bereiding van deze heerlijk
frisse salade. Ook met twee linker ovenwanten heb je het zo voor elkaar. Volg de tips en garneer de
koude of gegrilde artisjokharten met slablaadjes die jij het allerlekkerst vindt. Wedden dat ook jij je
hart verliest aan dit lekkere gerechtje?

INGREDIËNTEN

De bereiding

• 6-8 artisjokharten

Was de artisjokharten goed en spoel ze grondig af.
Snijd ze in tweeën en bak ze een paar minuutjes in
de chili olie in een pan tot ze bruin beginnen te
kleuren. Haal ze van het vuur en zet ze even apart.
Leg de artisjokharten in het midden van een bord
en leg de sla er omheen. Je kunt er nog wat extra
vergine olijfolie overheen druppelen en wat zout
toevoegen om het op smaak te brengen.

• Chili olie
• Slablaadjes, bijvoorbeeld bladsla,
babyspinazie of babybiet
• Een paar blaadjes rucola of cressen voor
de garnering

DRESSING INGREDIËNTEN
• Extra virgine olijfolie
• Zout

Extra tips van de chef
Je kunt verse artisjokharten gebruiken, of artisjok
harten uit blik. Als je niet zo van pittig houdt, kun je
in plaats van de chili olie ook extra vergine olijfolie
gebruiken. Je kunt artisjokharten ook prima
combineren in een salade met groene asperges
en citroen-knoflook olie.
Eet smakelijk!
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DUURZAAM, SFEERVOL EN ENERGIEZUINIG

DE VOORDELEN VAN
EEN NIEUWBOUWWONING

Je bent op zoek naar een woning. Wordt het bestaand of
wordt het nieuw? De afweging is eenvoudiger te maken
dan je misschien denkt. Waarom je juist een villa in BOSS
zou moeten kopen? We zetten de beste redenen graag
voor je op een rijtje.

ENERGIEZUINIG
Een nieuwbouwwoning is voorzien van de laatste techno
logische hoogstandjes op het gebied duurzaamheid en
energieverbruik. Van waterpomp tot zonnepanelen. En dat
betekent ook een lagere energierekening.

GEEN KOSTEN KOPER
De kosten van de overdracht (kadaster- en notariskosten)
zijn in de verkoopprijs inbegrepen. Daardoor is een nieuw
bouwwoning vrij op naam (V.O.N.). Dat scheelt ongeveer 5 à
8% van de koopsom ten opzichte van een bestaande woning,
waar de kosten voor de koper zijn en deze later boven op de
verkoopprijs moeten worden betaald.

MEERWERKMOGELIJKHEDEN
Een nieuwbouwwoning biedt een scala aan meerwerk
mogelijkheden. Bij de oplevering is je woning aan jouw
wensen aangepast en dus helemaal op maat!

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
De eerste jaren hoeft er nauwelijks onderhoud plaats te
vinden. Dit draagt bij tot een stuk extra financiële zekerheid.
Dus nauwelijks onderhoud, minder lasten en meer comfort.

FINANCIERING
In de huidige markt zijn veel banken en andere hypotheek
verstrekkers erg voorzichtig met het verlenen van een lening.
Omdat zij ook weten dat nieuwbouw sneller in waarde stijgt
ten opzichte van bestaande bouw, is het vaak eenvoudiger
om een goede hypotheek tegen een lage rente te krijgen.

IN BOSS WOON
JE OP EIGEN WIJZE
SFEERVOL IN
NIEUWBOUW!

Impressie: Werkkamer Prunus
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BOSS-Overgooi is een project van Timpaan Proportie
in samenwerking met vijf geselecteerde projectpartners.
Elke partner draagt op eigen wijze bij aan de ontwikkeling
van BOSS.

Project ontwikkelaar:
TIMPAAN PROPORTIE
Telefoon (023) 200 16 00
Email info@timpaan.nl
www.timpaan.nl

COLOFON
Ketenpartners:
Copijn
info@copijn.nl
www.copijn.nl

THE FCTR E
info@thefctre.com
www.thefctre.com

Vastbouw
info@vastbouw.nl
www.vastbouw.nl

AW Vessies Infra
info@awgroep.nl
www.awgroep.nl

OOKArchitecten
info@ookarchitecten.nl
www.ookarchitecten.nl

Makelaars:
Makelaar Van der Linden
Almere
(036) 533 0077
www.vanderlinden.nl

WWW.BOSS-OVERGOOI.NL
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Brockhoff Makelaars
Amstelveen
(020) 543 7373
www.brockhoff.nl

Concept, redactie en realisatie:
INCOMBINATIE
vastgoedcommunicatie, Arnhem
Fotografie:
De redactie heeft haar uiterste best gedaan om
bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal
dat wordt gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt
getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en
voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik
waarvan u geen toestemming verleent, kunt u zich
in verbinding stellen met de redactie.

Disclaimer
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De afgebeelde artist impressions, plattegronden en
situatietekeningen zijn bedoeld om een indruk tegeven van
de woningen en de woonomgeving en kunnen afwijken van
de werkelijkheid. Dit magazine is met grote zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
© 2022 – Timpaan
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www.boss-overgooi.nl

