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Do it yourself 
rondleiding



Leuk dat je meedoet met de Nobelhorst rondleiding. Vandaag maken 
we een wandeling van ongeveer 1,5 uur. Liever een kortere route? 
Geen probleem. Sla bij punt 6 af naar punt 9. 

Do it yourself
Rondleiding door Nobelhorst!Maak zelf een wandeling naar keuze van 1 tot 1,5 uur.

Op de kruising staan we even stil. Als je nu 
voor je kijkt is het nog leeg en groen. Straks 
vind je hier (op veld 11) De Dorpshaven van 
Nobelhorst. 

Het sfeertje van dit buurtje kun je een beetje 
vergelijken met een vissersdorpje. Kleinscha-
lige bedrijvigheid. Levendig ook, maar zeker 
met het dorpse karakter zoals je dat in de rest 
van Nobelhorst ziet. De kades zijn grotendeels 
openbaar, waardoor iedereen hier kan genieten 
van de haven en het water. Straks kun je hier 
heerlijk langs het water wandelen.

5. Via de Marie Curielaan dalen we weer een 
stukje af naar de Nobelstraat. Als je naar rechts 
kijkt, zie je de Reinwaterbuurt. Dit is de eerste 
buurt van Nobelhorst. De eerste bewoners 
kregen in 2013 de sleutel van hun huis. 
Bij punt 5 sta je op een bijzondere kruising. 
De Nobelstraat wordt een prachtige laan 
met veel bomen die dit plantseizoen al worden 
geplaatst. 

Het grote gebouw aan je rechterhand is De 
Melkfabriek met sociale huur- en vrije sector 
huurwoningen. De Melkfabriek was één van de 
eerste gebouwen in Nobelhorst. De bewoners 
treffen elkaar geregeld in de gemeenschappe-
lijke ‘huiskamer’ op de begane grond. 

Schuin aan de overkant van de straat kijk je 
weer naar de Bosrandbuurt. Hier komt De 
Werkfabriek. Net als de Melkfabriek is deze 
ontwikkeling tot stand gekomen door een 
collectief. Met De Werkfabriek krijgen onder-
nemende en creatieve inwoners van Almere de 
mogelijkheid om wonen en werken te combi-
neren. In De Werkfabriek kun je al wonen én 
werken vanaf 550 euro maand. Dat is dan 
inclusief het gebruik van de gezamenlijke 
ondernemersruimte en de gezamenlijke 
binnentuin.

6. De route naar paaltje 6 voert langs het water. 
Een belangrijk thema in Nobelhorst. De meeste 
buurtjes worden van elkaar gescheiden door 
water. Langs de Reinwaterbuurt ligt een 
geweldig speelwater waar je in de zomer én 
winter eindeloos van kunt genieten op je eigen 
manier. Spelen, vissen, varen, zitten en staren. 
Ontspannen!

Sta je eenmaal bij punt 6 dan kijk je over het 
speelwater naar de plek waar De Houtzagerij 
komt. Stel je eens voor, je woont in dit mooie 
buurtje, omringd door water. Overal zie je ver-
schillende huizen. Van charmant bescheiden, 
tot opvallend en statig. Niets is recht-toe-recht-
aan. Kronkelend en speels zijn de sleutelwoor-
den. Het buurtje is groen, heeft verrassende 
hoekjes en een sfeervol plein. Via de laan, 
gesierd door grote bomen, bereik je je huis. 
Zo wordt De Houtzagerij.

7. Over de Vinkweg lopen we naar paaltje 7. 
Aan je linkerhand zie je een groen eiland. 
Dit is het waterwingebied van Vitens. 
Een blijvend groen gebied! 

Iets verderop – aan de rechterkant – ligt 
Pannenkoekenrestaurant Smullen en 
Spelen. Een fantastische plek om naar toe te 
gaan met de kinderen, de hond of om bij te 
kletsen met een goede vriend. Het terras achter 
het gebouw is groot en ligt perfect op de zon. 

Terwijl je wat drinkt en eet, vermaken de kinde-
ren zich in de natuurspeeltuin. Naast Smullen 
en Spelen komt bedrijventerrein Het Ambacht. 
Hier is het mogelijk om wonen en werken in 
één ruimte te combineren. 

Voor Het Ambacht aan de (boeren)weg komt 
woongebied Vinkwegbuurt. Hier is ruimte voor 
collectieven in de stijl van de boerenerven. 
De plannen hiervoor worden nu gemaakt. 
Heb je al interesse? Het is nooit te vroeg om je 
aan te melden.

8. We houden het Vitens terrein aan de linker-
hand en wandelen wat verder tot de kruising. 
Hier is paaltje 8. Het groen ligt hier letterlijk 
voor het oprapen. Het blijvend groene gebied 
van Staatsbosbeheer is een fantastische plek 
om te fietsen, wandelen, sporten en spelen. 

Hier ben je ook vlakbij de Hoge Vaart en de 
fietsbrug richting de Kemphaan. Met 7 minuten 
fiets je naar de altijd leuke Kemphaan met 
de Biologische markt op zaterdagochtend en 
het klimbos. Almere Stad ligt op 20 minuten 
fietsafstand.

Op termijn komt hier een waterverbinding naar 
de Hoge Vaart door middel van een sluisje.

9. We maken ons ‘rondje’ rondom het Vitens 
terrein en lopen over de Nobelstraat richting 
paaltje 9. Hiervandaan heb je weer zicht op 
Bosrandbuurt. Voor je ligt ‘Het Eiland’ (veld 
9). Het wordt bijna omringd en deels doorkruist 
door water. Het thema in dit veld is ‘duurzaam 
wonen omringd door water’. Je kunt ‘Wonen aan 
het water‘ of ‘Wonen aan de laan’. Het midden 
van het ‘schiereiland’ krijgt de naam ‘Wonen 
in een buurtje’. Het buurtkavel  in dit buurtje 
ligt naast de natuurzone. Hier zou zomaar een 
natuurwaterspeeltuin en een kas kunnen komen. 
De bewoners bepalen de invulling!

10. Wandelend door de Bosrandbuurt bereiken 
we de het laatste punt op onze route. We staan 
nu in veld 2. Aan de rand moeten nog huizen 
komen. Wist je trouwens dat achter het groen 
van de Bosrandbuurt de Golfclub Almeerder-
hout gevestigd is. 

Het zandkleurige vrijstaande huis dat je ziet is 
een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen. 
Het energieneutrale huis heeft een WKO-
systeem. Simpel gezegd bewaar je opgewekte 
warmte uit de zomer in de grond, die je in de 
winter naar boven kunt halen om de vloer en het 
water te verwarmen. Helaas mag je in Almere 
niet heel diep in de grond boren. Samen met 
de gemeente is een manier gevonden. Er is 
geboord tot een diepte van 10 meter. Om de 
warmte toch voldoende kwijt te kunnen zijn 
er bij dit huis 28 boorpunten. Deze manier van 
verwarmen is een pilot en wordt gemonitord. 
Als na 2 jaar blijkt dat alles zijn werk doet, willen 
Ymere en de gemeente nog zo’n 400 huishou-
dens in Nobelhorst dit systeem gaan aanbieden.

Meer vooraan het veld zie je huizen in een rij. 
Dit zijn deels huurhuizen van Ymere, waarvoor 
telkens collectieven worden gevormd.  Dit om 
de sociaal duurzame opbouw van de buurt 
te borgen. 

Naast de huurhuizen staan IbbA-huizen. 
IbbA staat voor: Ik bouw betaalbaar in Almere. 
IbbA is een financiële regeling voor starters 
op de woningmarkt. Je leent wat je kunt lenen 
voor de investering van jouw eerste huis, de 
rest wordt aangevuld vanuit de IbbA-Starters-
lening. De basis voor de IbbA-Starterslening is 
de landelijke SVn-starterslening. In Nobelhorst 
vind je op verschillende plekken IbbA-kavels. 
Vraag eens bij Jolly naar de mogelijkheden!

1. We starten bij de infoschuur. Gastvrouw 
Jolly en het Nobelhorstteam staan hier dagelijks 
klaar om je te helpen. Hoe laat en wanneer? 
De actuele openingstijden vind je op de website.

Als je met je rug naar de infoschuur staat, zie 
je aan de overkant van de straat de Bosrand-
buurt. In veld 5 komt een superleuk buurtje 
rondom de boomgaard. De bouw vlot al aardig.

Heb je de Mesolitische hut (piramide) al 
gezien op De Brink? Deze is in 2011 nagebouwd, 
omdat deze plek 10.500 jaar geleden tijdelijk 
bewoond werd door rondtrekkende jagers en 
verzamelaars. De plek zal altijd onbebouwd 
blijven en op deze manier is een stukje van de 
rijke geschiedenis van de stad bewaard.

2. Van de infoschuur wandel je naar ‘De Brink’. 
Het levendige middelpunt van de wijk. Ont-
moeten staat hier centraal. Er is veel groen, er 
zijn bankjes en je kunt er water drinken bij 
watertappunt Join the Pipe. Join the Pipe 
promoot het drinken van kraanwater. 
Met donaties en opbrengsten uit de verkoop van 
watertappunten en navulbare kraanwaterflessen 
financiert het bedrijf schoon drinkwater projec-
ten in ontwikkelingslanden. Het water van dit 
tappunt komt direct van het Vitens terrein.

Er is al een tijdelijke huisartsenpost op 
‘De Brink’ en daarnaast wordt Sterrenschool 
Het Universum gebouwd. En er is nog meer 
ruimte voor tijdelijk ondernemerschap. 
Iets voor jou of iemand die je kent? De school 
opent trouwens in leerjaar 2016/2017 de deuren.
  

Een Sterrenschool is een moderne klantgerichte 
school die wordt opgebouwd rond vijf sterren 
(speerpunten). Juist omdat de Sterrenschool 
een maximale verbinding aangaat met de buurt 
en haar bewoners, past de school zo goed bij 
Nobelhorst. 

De vijf steren van de Sterrenschool
1. Nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs
2. Individuele leerlijn (in Nobelhorst vertaald 

naar O4NTaonderwijs) 
3. De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 

19:00 uur 
4. Verregaande integratie tussen school, 

kinderopvang en naschoolse activiteiten
5. De binding tussen school en buurt. 

3. Van de infoschuur kun je over De Brink naar 
de buurtschuur lopen. Als je bij de speeltuin 
van de buurschuur staat, kijk je over een grote 
groene vlakte. Straks worden hier fase 2 en 3 
van Nobelhorst gebouwd. 

De buurtschuur is een te gekke ruimte met 
hooibalen, keuken, toiletten, houtkachel en een 
heerlijk terras onder de veranda. In Nobelhorst 
staat er nu 1, straks misschien wel meer. 
Per buurt krijgen de bewoners, verenigd in de 
buurtschap, de beschikking over hun eigen 
buurtkavel van ca. 1.000 m2. Wat ze met deze 
ruimte doen, bepalen ze samen. Een buurt-
schuur is een optie, maar je kunt er ook een 
voetbalveld van maken, een moestuin of….
verzin het maar. 

Rondom de buurtschuur liggen allemaal moes-
tuintjes. Deze zijn aangelegd door bewoners en 
toekomstig bewoners. 

4. Vanaf de buurschuur lopen we door de leven-
dige Langehoutbuurt richting de Vinkweg. 



Do it yourself

1. We starten bij de infoschuur. Gastvrouw 
Jolly en het Nobelhorstteam staan hier dagelijks 
klaar om je te helpen. Hoe laat en wanneer? 
De actuele openingstijden vind je op de website.

Als je met je rug naar de infoschuur staat, zie 
je aan de overkant van de straat de Bosrand-
buurt. In veld 5 komt een superleuk buurtje 
rondom de boomgaard. De bouw vlot al aardig.

Heb je de Mesolitische hut (piramide) al 
gezien op De Brink? Deze is in 2011 nagebouwd, 
omdat deze plek 10.500 jaar geleden tijdelijk 
bewoond werd door rondtrekkende jagers en 
verzamelaars. De plek zal altijd onbebouwd 
blijven en op deze manier is een stukje van de 
rijke geschiedenis van de stad bewaard.

2. Van de infoschuur wandel je naar ‘De Brink’. 
Het levendige middelpunt van de wijk. Ont-
moeten staat hier centraal. Er is veel groen, er 
zijn bankjes en je kunt er water drinken bij 
watertappunt Join the Pipe. Join the Pipe 
promoot het drinken van kraanwater. 
Met donaties en opbrengsten uit de verkoop van 
watertappunten en navulbare kraanwaterflessen 
financiert het bedrijf schoon drinkwater projec-
ten in ontwikkelingslanden. Het water van dit 
tappunt komt direct van het Vitens terrein.

Er is al een tijdelijke huisartsenpost op 
‘De Brink’ en daarnaast wordt Sterrenschool 
Het Universum gebouwd. En er is nog meer 
ruimte voor tijdelijk ondernemerschap. 
Iets voor jou of iemand die je kent? De school 
opent trouwens in leerjaar 2016/2017 de deuren.

  
Een Sterrenschool is een moderne klantgerichte 
school die wordt opgebouwd rond vijf sterren 
(speerpunten). Juist omdat de Sterrenschool 
een maximale verbinding aangaat met de buurt 
en haar bewoners, past de school zo goed bij 
Nobelhorst. 

De vijf steren van de Sterrenschool
1. Nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs
2. Individuele leerlijn (in Nobelhorst vertaald 

naar O4NTaonderwijs) 
3. De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 

19:00 uur 
4. Verregaande integratie tussen school, 

kinderopvang en naschoolse activiteiten
5. De binding tussen school en buurt. 

3. Van de infoschuur kun je over De Brink naar 
de buurtschuur lopen. Als je bij de speeltuin 
van de buurschuur staat, kijk je over een grote 
groene vlakte. Straks worden hier fase 2 en 3 
van Nobelhorst gebouwd. 

De buurtschuur is een te gekke ruimte met 
hooibalen, keuken, toiletten, houtkachel en een 
heerlijk terras onder de veranda. In Nobelhorst 
staat er nu 1, straks misschien wel meer. 
Per buurt krijgen de bewoners, verenigd in de 
buurtschap, de beschikking over hun eigen 
buurtkavel van ca. 1.000 m2. Wat ze met deze 
ruimte doen, bepalen ze samen. Een buurt-
schuur is een optie, maar je kunt er ook een 
voetbalveld van maken, een moestuin of….
verzin het maar. 

Rondom de buurtschuur liggen allemaal moes-
tuintjes. Deze zijn aangelegd door bewoners en 
toekomstig bewoners. 

4. Vanaf de buurschuur lopen we door de leven-
dige Langehoutbuurt richting de Vinkweg. 

Op de kruising staan we even stil. Als je nu 
voor je kijkt is het nog leeg en groen. Straks 
vind je hier (op veld 11) De Dorpshaven van 
Nobelhorst. 

Het sfeertje van dit buurtje kun je een beetje 
vergelijken met een vissersdorpje. Kleinscha-
lige bedrijvigheid. Levendig ook, maar zeker 
met het dorpse karakter zoals je dat in de rest 
van Nobelhorst ziet. De kades zijn grotendeels 
openbaar, waardoor iedereen hier kan genieten 
van de haven en het water. Straks kun je hier 
heerlijk langs het water wandelen.

5. Via de Marie Curielaan dalen we weer een 
stukje af naar de Nobelstraat. Als je naar rechts 
kijkt, zie je de Reinwaterbuurt. Dit is de eerste 
buurt van Nobelhorst. De eerste bewoners 
kregen in 2013 de sleutel van hun huis. 
Bij punt 5 sta je op een bijzondere kruising. 
De Nobelstraat wordt een prachtige laan 
met veel bomen die dit plantseizoen al worden 
geplaatst. 

Het grote gebouw aan je rechterhand is De 
Melkfabriek met sociale huur- en vrije sector 
huurwoningen. De Melkfabriek was één van de 
eerste gebouwen in Nobelhorst. De bewoners 
treffen elkaar geregeld in de gemeenschappe-
lijke ‘huiskamer’ op de begane grond. 

Schuin aan de overkant van de straat kijk je 
weer naar de Bosrandbuurt. Hier komt De 
Werkfabriek. Net als de Melkfabriek is deze 
ontwikkeling tot stand gekomen door een 
collectief. Met De Werkfabriek krijgen onder-
nemende en creatieve inwoners van Almere de 
mogelijkheid om wonen en werken te combi-
neren. In De Werkfabriek kun je al wonen én 
werken vanaf 550 euro maand. Dat is dan 
inclusief het gebruik van de gezamenlijke 
ondernemersruimte en de gezamenlijke 
binnentuin.

6. De route naar paaltje 6 voert langs het water. 
Een belangrijk thema in Nobelhorst. De meeste 
buurtjes worden van elkaar gescheiden door 
water. Langs de Reinwaterbuurt ligt een 
geweldig speelwater waar je in de zomer én 
winter eindeloos van kunt genieten op je eigen 
manier. Spelen, vissen, varen, zitten en staren. 
Ontspannen!

Sta je eenmaal bij punt 6 dan kijk je over het 
speelwater naar de plek waar De Houtzagerij 
komt. Stel je eens voor, je woont in dit mooie 
buurtje, omringd door water. Overal zie je ver-
schillende huizen. Van charmant bescheiden, 
tot opvallend en statig. Niets is recht-toe-recht-
aan. Kronkelend en speels zijn de sleutelwoor-
den. Het buurtje is groen, heeft verrassende 
hoekjes en een sfeervol plein. Via de laan, 
gesierd door grote bomen, bereik je je huis. 
Zo wordt De Houtzagerij.

7. Over de Vinkweg lopen we naar paaltje 7. 
Aan je linkerhand zie je een groen eiland. 
Dit is het waterwingebied van Vitens. 
Een blijvend groen gebied! 

Iets verderop – aan de rechterkant – ligt 
Pannenkoekenrestaurant Smullen en 
Spelen. Een fantastische plek om naar toe te 
gaan met de kinderen, de hond of om bij te 
kletsen met een goede vriend. Het terras achter 
het gebouw is groot en ligt perfect op de zon. 

Terwijl je wat drinkt en eet, vermaken de kinde-
ren zich in de natuurspeeltuin. Naast Smullen 
en Spelen komt bedrijventerrein Het Ambacht. 
Hier is het mogelijk om wonen en werken in 
één ruimte te combineren. 

Voor Het Ambacht aan de (boeren)weg komt 
woongebied Vinkwegbuurt. Hier is ruimte voor 
collectieven in de stijl van de boerenerven. 
De plannen hiervoor worden nu gemaakt. 
Heb je al interesse? Het is nooit te vroeg om je 
aan te melden.

8. We houden het Vitens terrein aan de linker-
hand en wandelen wat verder tot de kruising. 
Hier is paaltje 8. Het groen ligt hier letterlijk 
voor het oprapen. Het blijvend groene gebied 
van Staatsbosbeheer is een fantastische plek 
om te fietsen, wandelen, sporten en spelen. 

Hier ben je ook vlakbij de Hoge Vaart en de 
fietsbrug richting de Kemphaan. Met 7 minuten 
fiets je naar de altijd leuke Kemphaan met 
de Biologische markt op zaterdagochtend en 
het klimbos. Almere Stad ligt op 20 minuten 
fietsafstand.

Op termijn komt hier een waterverbinding naar 
de Hoge Vaart door middel van een sluisje.

9. We maken ons ‘rondje’ rondom het Vitens 
terrein en lopen over de Nobelstraat richting 
paaltje 9. Hiervandaan heb je weer zicht op 
Bosrandbuurt. Voor je ligt ‘Het Eiland’ (veld 
9). Het wordt bijna omringd en deels doorkruist 
door water. Het thema in dit veld is ‘duurzaam 
wonen omringd door water’. Je kunt ‘Wonen aan 
het water‘ of ‘Wonen aan de laan’. Het midden 
van het ‘schiereiland’ krijgt de naam ‘Wonen 
in een buurtje’. Het buurtkavel  in dit buurtje 
ligt naast de natuurzone. Hier zou zomaar een 
natuurwaterspeeltuin en een kas kunnen komen. 
De bewoners bepalen de invulling!

10. Wandelend door de Bosrandbuurt bereiken 
we de het laatste punt op onze route. We staan 
nu in veld 2. Aan de rand moeten nog huizen 
komen. Wist je trouwens dat achter het groen 
van de Bosrandbuurt de Golfclub Almeerder-
hout gevestigd is. 

Het zandkleurige vrijstaande huis dat je ziet is 
een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen. 
Het energieneutrale huis heeft een WKO-
systeem. Simpel gezegd bewaar je opgewekte 
warmte uit de zomer in de grond, die je in de 
winter naar boven kunt halen om de vloer en het 
water te verwarmen. Helaas mag je in Almere 
niet heel diep in de grond boren. Samen met 
de gemeente is een manier gevonden. Er is 
geboord tot een diepte van 10 meter. Om de 
warmte toch voldoende kwijt te kunnen zijn 
er bij dit huis 28 boorpunten. Deze manier van 
verwarmen is een pilot en wordt gemonitord. 
Als na 2 jaar blijkt dat alles zijn werk doet, willen 
Ymere en de gemeente nog zo’n 400 huishou-
dens in Nobelhorst dit systeem gaan aanbieden.

Meer vooraan het veld zie je huizen in een rij. 
Dit zijn deels huurhuizen van Ymere, waarvoor 
telkens collectieven worden gevormd.  Dit om 
de sociaal duurzame opbouw van de buurt 
te borgen. 

Naast de huurhuizen staan IbbA-huizen. 
IbbA staat voor: Ik bouw betaalbaar in Almere. 
IbbA is een financiële regeling voor starters 
op de woningmarkt. Je leent wat je kunt lenen 
voor de investering van jouw eerste huis, de 
rest wordt aangevuld vanuit de IbbA-Starters-
lening. De basis voor de IbbA-Starterslening is 
de landelijke SVn-starterslening. In Nobelhorst 
vind je op verschillende plekken IbbA-kavels. 
Vraag eens bij Jolly naar de mogelijkheden!

Leuk dat je meedoet met de Nobelhorst rondleiding. Vandaag maken 
we een wandeling van ongeveer 1,5 uur. Liever een kortere route? 
Geen probleem. Sla bij punt 6 af naar punt 9. 

Rondleiding door Nobelhorst!Maak zelf een wandeling naar keuze van 1 tot 1,5 uur.


