
WANDELK AART DE HOOGE RIET

28 tweelaagse
terraswoningen

10 twee-onder-
een-kapvilla’s

33 unieke appartementen
in het monument

NEEM EEN KIJKJE IN DE TOEKOMST VAN DE HOOGE RIET

tweelaagse
terraswoningen



Villa De Riethorst, ook wel het Torentje genoemd. 
Droomt u van wonen in een kasteeltje? 
Op De Hooge Riet kan het.

Doorwandelend ziet u vrij snel na Villa De Riethorst 
het prieel van het monumentale hoofdgebouw. 

Neemt u op de kruising het pad naar rechts, dan 
wandelt u naar de plek waar straks de tweelaagse 
terraswoningen met de bouwnummers 11 – 23 staan. 

U passeert aan uw rechterhand de voormalige 
patiëntenwoningen. Niet monumentaal, maar wel 
panden met mogelijkheden. 

In de bocht, verscholen in het groen, komen straks 
de twee-onder-een-kapvilla’s met de bouwnummers 
10 en 9. Op het bord ziet u de voorzijde van de villa’s. 

Vervolgt u het pad dan waant u zich ineens in 
Zwitserse sferen. Villa Rustoord is een fraai paviljoen 
in Zwitserse chaletstijl, gebouwd in 1888. 

Voorbij Villa Rustoord verrijzen in de nabije toekomst 
de twee-onder-een-kapvilla’s met de bouwnummers 8 – 1. 
Bekijk het bord om de heerlijke achtertuinen te zien. 
De voorzijden van deze woningen liggen aan de Hortensialaan 
en de Horsterweg. 

Aan uw linkerhand ziet u blok B van de tweelaagse 
terraswoningen. Dit zijn de bouwnummers 24 t/m 27. 
Op het bord ziet u hoe mooi het wordt!

Vervolgt u het pad dan duikt er links een bijzonder pand op: 
het Ketelhuis.

Van de achterzijde van het monument wandelt u naar 
de voorzijde. Het achterterrein waar straks een binnentuin 
wordt gerealiseerd is niet toegankelijk. 

Hier komen de bouwnummers 28 – 38 van de tweelaagse 
terraswoningen. Heerlijke woningen met zonnige terrassen.
De begroeiing is nu nog wat uitbundig dus kijk vooral ook 
even goed naar de kaart om te zien hoe u hier straks wandelt. 

Vervolgt u het pad dan loopt u als het ware tegen 
een vleugel van het monument aan. Met op de punt 
de toekomstige appartementen 39 en 40. Stelt u zich eens 
voor zo’n serre in uw woning.

Vervolg uw pad naar de voorzijde van het monument. 
Op het bord ziet u de toekomst. Wat een plek om te wonen! 
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Op 30 september is de verkoop gestart van 
de 10 twee-onder-een-kapvilla’s (bwnr. 1 -10) 
en de 28 tweelaagse terraswoningen (bwnr. 11 - 38). 
Later gaan in verkoop: 33 unieke appartementen 
in het monument en de bestaande panden die 
verspreid in het park staan. Op de hoogte blijven? 
Meld u aan voor de nieuwsbrief via www.dehoogeriet.nl. 
Fijne wandeling!


