
Themakavel Het Boswachtershuis 

kavel NH4027 in De Boswachterij is een themakavel. Voor deze kavel geldt een uitdagende 
ontwerpopgave. Zelfbouwers wordt gevraagd een boswachtershuis te ontwerpen en te bouwen. Dit 

huis wordt een van de iconen in het buurtje “De Boswachterij”. Hoe Het Boswachtershuis eruit zou 
moeten zien, is grotendeels aan jou, als zelfbouwer, maar het schetsplan wordt wel ter goedkeuring 

voorgelegd aan de projectdirectie Nobelhorst na advies van de conceptcommissie Nobelhorst (zie 

‘Proces’ onderaan).  

Het gebruik van natuurlijke materialen bij de afwerking van het huis is verplicht. Een plat dak is op 
deze kavel niet toegestaan. Voor de overige bouwregels verwijzen we je naar het kavelpaspoort die je 

kunt vinden op www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/kavelkaart. 

We geven je hierbij graag inspiratie mee voor deze ontwerpopgave. Hieronder vind je de beknopte 

landschappelijke visie voor De Boswachterij.  

Het Dorp Nobelhorst 
In Nobelhorst heeft elke buurt zijn eigen verhaal, waarmee historie, sfeer en eigenheid in de 

nieuwbouwwijk wordt gebracht.  Om het verhaal van de buurt kracht bij te zetten, vind je in elke buurt 
één of meer speciale huizen, net zoals je dat vaak in een oud dorp ziet.  

De Boswachterij  

De Boswachterij is een gemoedelijk buurtje in Nobelhorst waar je aan het bos of water kunt wonen. De 

omgeving is groen, boomrijk en met veel hagen. Je woont hier landelijk, dicht bij de natuur. De 
projecthuizen in De Boswachterij krijgen puntige daken met mooi overstekende goten, details in het 

metselwerk, roedes in de ramen, verschillende kleuren gevelsteen en diverse luifels boven de deur.  

Een van de bijzondere huizen in de “De Boswachterij” is Het Boswachtershuis, dat pal aan de bosrand 

staat. We zien al helemaal voor ons hoe dit een houten huis wordt met grote ramen voor goed zicht op 
het bos en de dieren. 

Ideeën t.a.v. het ontwerp 

• Gebruik van natuurlijke materialen bij de  

afwerking van de woning zoals hout, riet,  
leem, natuursteen 

• Oriëntatie en zicht op het bos d.m.v.  

bijvoorbeeld grote raampartijen, veranda   
• Detaillering in relatie tot het thema ‘bos’   

 

Inspiratieontwerp:  
Van der Waals / Zeinstra Architecten bv  

Het verhaal van Het Boswachtershuis 

Het is een prachtige zomerse morgen. De zon schijnt 
al door de bomen, het is nog koel en het belooft een 
mooie warme dag te worden. De reeën staan in de 
bosrand rustig te grazen. Nog geen mens die het 
tafereel verstoort. Ik sta met een kopje koffie in de 
hand te genieten. Kijk daar komt ook de vos ook even 
buurten! De natuur is in dit huis zo dicht bij! Dit huis, 
het boswachtershuis, ademt een en al bos uit. De 
natuurlijke materialen versterken het gevoel van 
wonen aan de rand van het bos. Vroeger woonde op 
deze plek de boswachter van de boswachterij 
Nobelhorst. Het was een klein, sober houten huis. 
Vroeg in de morgen trekt de boswachter er al op uit 
om zijn ronde te maken in het bos. Hoe staat het met 
de reeën, de bever, de bomen en planten in het bos. 
Aan het einde van de dag zit de boswachter, met een 
gezonde kleur op de wangen, op de veranda en kijkt 
terug op een mooie dag in de natuur. Dit is zoals we 
het allemaal wel zouden willen! Als liefhebber van de 
natuur nagenieten van een prachtige dag.  Het kleine 
houten huis  maakt plaats voor een modern huis, van 
alle gemakken voorzien maar dicht bij de natuur. 

 

http://www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/kavelkaart


Proces 

• Het (globale) schetsplan wordt met een advies van het conceptteam Nobelhorst voorgelegd aan 

de projectdirectie. Er wordt getoetst aan het thema “Het Boswachtershuis” waarbij dit 

inspiratieblad als uitgangspunt dient.  
• Deze pretoets duur circa 3 weken en moet binnen een termijn van 3 maanden na de 

reserveringsdatum zijn afgerond. 

• Om de pretoets binnen de termijn van de onbetaalde reservering (3 maanden) af te ronden is het 
belangrijk dat het schetsplan zo snel mogelijk na de reserveringsdatum wordt ingediend.  

• Beoordeling van het schetsplan heeft geen opschortende werking voor de gebruikelijke 

termijnen.  
• Voor het indienen van het schetsontwerp kun je contact opnemen met de projectleider van 

Nobelhorst, Sander Post, spost@almere.nl. We adviseren het plan bij indiening (kort) toe te 
lichten.  

mailto:spost@almere.nl

