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Themakavel Het Brugwachtershuis 

 

Disclaimer: Deze artist impressie is met grote zorgvuldigheid gemaakt en bedoeld om de sfeer van een brugwachtershuis te illustreren. Het beeld dient slechts ter inspiratie. 
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 
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Themakavel Het Brugwachtershuis 

Kavel NH4039 in Het Landgoed is een themakavel. Voor deze kavel geldt 
een ontwerpopgave. Zelfbouwers wordt gevraagd een brugwachtershuis te 

ontwerpen en te bouwen. Dit huis wordt een van de iconen in het buurtje 
“Het Landgoed”. Hoe Het Brugwachtershuis 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).  

We geven je hierbij graag inspiratie mee voor deze ontwerpopgave. 

Hieronder vind je de beknopte landschappelijke visie voor Het Landgoed en 

enkele ideeën t.a.v. het ontwerp van Het Brugwachtershuis. 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.  

Het Landgoed  

Het Landgoed wordt omringd door bos en water. Centraal aan het eind van 

de laan komt een statig landhuis, met koetshuizen, een orangerie en 
ambachtshuizen. Bij de ingang van Het Landgoed komen twee 

zelfbouwthemakavels die passen bij een landgoed; het Poortwachtershuis 

en het Brugwachtershuis. Kortom, hier ontstaat een buurt met de sfeer 
van een oud landgoed. 

Het Brugwachtershuis 

De kavel van het Brugwachtershuis ligt aan het water op een markante 

plek  bij de toegangsbrug van Het Landgoed. Het huis waar je vroeger tol 
moest betalen om via het water doorgang te krijgen. Het ontwerp van het  

 

toekomstige Brugwachtershuis speelt in op het hoogteverschil tussen het 

water en de brug. Het ligt direct aan het water en/of heeft een steiger(s) in 

het water. 

Ideeën t.a.v. het ontwerp 

• Gebruik van gebakken materialen – baksteen en dakpannen -  en/of 
hout. 

• Oriëntatie op de brug en het water d.m.v.  bijvoorbeeld 

hoogteverschillen, erker of uitbouw en/of raampartijen met zicht op 
het water.  

• Aandacht voor detaillering. 

Bouwregels 
Een plat dak is op deze kavel niet toegestaan. De entreezijde van het huis 

ligt aan de laan. Voor de overige bouwregels verwijzen we je naar het 

kavelpaspoort die je kunt vinden op 
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/kavelkaart.  

 

http://www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/kavelkaart
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Proces 

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

Nobelhorst voorgelegd aan de projectdirectie. Er wordt getoetst aan 

het thema “Het Poortwachtershuis” 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.  

Het verhaal van Het Brugwachtershuis 

Het is een lome, warme, zomerse dag. Iedereen 
loopt trager. Bij iedereen zit het warme weer tot in 
de tenen. Ik doe gauw mijn schoenen uit en neem 
plaats op mijn terras onderaan de brug. Het is 
heerlijk hier aan het water. De bootjes, het 
spelevaren, het is een mooi schouwspel. Jongens 
die met een rubberboot voorbij ploeteren of een 
open sloep met mensen die zichtbaar hebben 
genoten van deze prachtige dag. Vroeger woonde 
de brugwachter op deze plek. De brugwachter 
regelde de opening en de sluiting van de brug. Het 
gaf mensen wel of geen toegang tot het landgoed. 
De meeste mensen kenden de brugwachter wel en 
maakten vaak een praatje met hem. En als ze een 
keertje niet op de verwachtte tijd langs kwamen 
dan werden ze gemist. Nu kan ik nog steeds in de 
gaten houden wie over de brug komt. Ik heb goed 
zicht op de brug en vanuit de lager gelegen 
woonkamer heb ik direct contact met het water. Op 
deze bijzondere plek aan het begin van het 
landgoed, naast de brug is ons droomhuis 
gebouwd. De brug is nu niet meer beweegbaar. Ik 
hoef de brug natuurlijk niet meer echt te bedienen 
en kan daarom genieten van wat deze mooie plek 
te bieden heeft. 

 

mailto:spost@almere.nl

