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Zo kan het ook!

Je woont hier heerlijk rustig én vrij.  

Met een schitterend bos naast de deur  

en heel veel water in de buurt kun je je 

hier eindeloos vermaken in de natuur. 

Toch is het levendige Almere Centrum,  

De Kemphaan en het centrum van 

Almere Buiten handig dichtbij. En dat is 

natuurlijk fijn wanneer je gezellig uit 

eten gaat, met de kinderen op pad wilt, 

een bioscoopje pakt of een middag wilt 
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In Nobelhorst 
kun je wonen  
en ondernemen.

Ondernemen 
in Nobelhorst 
Zie pagina 14

Kopen, huren 
of zelfbouwen 
Zie pagina 11

Even voorstellen
Hallo! Ik ben Jolly, de gastvrouw van Nobelhorst, en ik  
laat je graag kennismaken met Nobelhorst. Wil je een  
rondleiding langs de zelfbouwkavels of aankleedhuizen?  
Of lijkt het je leuk om andere bewoners te ontmoeten?  
Je kunt me altijd bellen. Ook als je overweegt om je eigen 
bedrijf te starten of te verhuizen naar het groene dorp van 
Almere. Op de volgende pagina vertel ik meer. Tot snel!

jolly@nobelhorst.nl    tel (06) 52 78 62 04

In Nobelhorst kun je wonen en ondernemen. Er komen winkels, je gaat er naar school,  
er is een markt en je brengt er een bezoek aan de huisarts. Eigenlijk zoals je ook in 
andere buurten ziet. Toch is Nobelhorst een unieke plek…

winkelen. Wist je trouwens dat je vanuit 

Nobelhorst in een kwartiertje naar ’t Gooi 

rijdt?

Hier heb je veel te kiezen
De huizen in Nobelhorst zien er niet alleen 

dorps afwisselend uit, ook het aanbod van 

zelfbouwkavels en huizen (koop en huur) 

is divers. Kies het aankleedhuis dat bij je 

past en stem de details en indeling nog 

verder af op je woonwensen. Of bouw je 

eigen huis op een zelfbouwkavel. In deze 

krant lees je er meer over. Ons actuele 

aanbod vind je op www.nobelhorst.nl.

Samen is het leuker
Iedereen die zelf bouwt, koopt of huurt in 

Nobelhorst wordt automatisch lid van het 

buurtschap. Daarin denk en praat je mee 

over de inrichting en het beheer van jouw 

buurt. Per zo’n 300 huizen is er een 

buurtschap en ieder buurtschap heeft een 

buurtkavel. Bewoners mogen bepalen wat 

ze met hun eigen buurtkavel doen. Een 

buurtschuur is een optie, maar je kunt er 

ook een voetbalveld van maken, een 

moestuin of… verzin het maar. Leuk? In 

deze krant lees je er meer over. Kijk ook 

eens op www.buurtschapnobelhorst.nl 

hoe het eerste buurtschap dit aanpakt.

 gastvrouw 
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Het gaat hard
Inmiddels zijn er ruim 500 huizen en appartementen 

gebouwd in Het Brinkdorp van Nobelhorst. In dit eerste 

dorp wonen al bijna 1.000 mensen en het buurtschap 

draait volop. De Sterrenschool Het Universum is open, de  

Huisartsenpraktijk Nobelhorst heeft de deuren al enkele 

jaren geopend, de brink krijgt kleur en vorm en de speel-

tuin wordt volop gebruikt. Ondernemers openen hun 

deuren en de verkoop van de huizen en zelfbouwkavels 

in Nobelhorst gaat als een trein. De stroomversnelling is 

voor ons alle reden om door te pakken met de ontwikke-

ling van verschillende nieuwe buurtjes in Het Brinkdorp 

en De Vallei. De Vallei is een nieuw deel van Nobelhorst. 

Je leest er verderop meer over.

Elk buurtschap (ongeveer 300 huishoudens) krijgt een 

eigen buurtkavel van zo’n 1.000 m². De invulling van 

deze kavel bepaal je samen met de andere leden van 

het buurtschap. Wat is er allemaal mogelijk? Denk aan 

een moes- of bloementuin, natuurspeeltuin, beelden-

tuin, minitheater… verzin het maar!

Hoe wordt dit betaald?
De leden betalen entreegeld (eenmalig) en een maan-

delijkse bijdrage (bepaal je samen). Dit geld is voor het 

gebruik en onderhoud van de buurtkavel. Voor de 

aanleg of de realisatie van de buurtkavel is een budget 

beschikbaar. De leden van het buurtschap bepalen wie 

de aanleg doet of de bouw realiseert. 

Met deze krant willen we je een eerste indruk geven van de woon- en  
werkmogelijkheden in Nobelhorst. Maar het leukste is natuurlijk  
om even langs te komen in de infoschuur of mee te doen aan één van de  
rondleidingen. Dan proef je het echte dorpse leven van Nobelhorst het beste. 

Welkom in 
Nobelhorst

Samen is het leuker en 
samen wordt het beter...
Door 'samen' wordt het van ons

Het zelfbouwkavel- en  
huizenaanbod van de komende tijd
Binnenkort komen de appartementen in Het Land-

huis te koop. Daarnaast komen er aankleedhuizen en 

zelfbouwkavels te koop in De Hoeve, Het Laar en De 

Bierbrouwerij. Maak verderop kennis met deze nieuwe 

buurtjes in Het Brinkdorp en De Vallei.

Wil je liever zo snel mogelijk in Nobelhorst komen  

wonen? Er zijn nog enkele aankleedhuizen en  

zelfbouwkavels beschikbaar die verspreid over  

Het Brinkdorp in Nobelhorst liggen. Ik vertel je graag 

waar precies. Dan kunnen we samen kijken waar je 

jouw droomhuis wellicht kunt bouwen of kopen.

Tot slot hebben we nog Het Ambacht. Deze buurt met 

zelfbouwkavels ligt aan de Vinkweg en is bedoeld 

voor mensen die werken en wonen willen combineren. 

Alleen ondernemen mag trouwens ook. In dit deel van 

Het Brinkdorp vind je ook Pannenkoekenhuis Smullen 

& Spelen. Wat mij betreft een prachtige plek om kennis 

te maken met het Nobels leven! 

Tot ziens in Nobelhorst! 
Groetjes Jolly

Een buurtschap geeft je een stem en geeft  
je ook gezellige sociale contacten.

Madeleen van den Brink, Buurtmakelaar

Andere voordelen van een buurtschap
Een buurtschap geeft je dus een stem. Maar je kunt  

er nog veel meer voordelen uithalen. En dan hebben 

we het niet alleen over de sociale contacten. Als 

buurtschap kun je bijvoorbeeld samen producten of 

diensten inkopen. Maar ook een gezellige buurtbarbecue 

organiseer je gemakkelijk(er) via het buurtschap. 

Wat komt er op jouw buurtkavel
Het eerste buurtschap heeft de buurtschuur op  

de kavel staan. Voor dit eerste buurtkavel was – in  

het belang van de gehele ontwikkeling – meer geld 

beschikbaar. Zo’n buurtschuur kan dus wel, maar 

daarvoor zal je dan samen met jouw buurt een plan 

moeten bedenken voor extra budget. Maar wat kan 

er nog meer? Nou wat dacht je van een voetbalveldje 

met kooitjes, een moestuin met grote kas of een 

natuurlijke speeltuin? Je hoeft dit niet alleen te 

bedenken, daar helpen we je bij. 

Positief en met elkaar
Met de vlotte groei van het dorp, zijn er nieuwe 

buurtschappen in wording. Gelukkig kunnen zij leren 

van hun voorgangers. Gebleken is namelijk dat een 

buurtschap nuttig is en heel leuk kan zijn. Onze tip: 

geniet met elkaar van de vrijheid die je krijgt en werk 

samen. Dan kun je iets fantastisch bereiken.

2. 3.

Het buurtschapWelkom

Wonen zoals  
 jullie het willen

Heb je een 
vraag?

Neem contact 
op met Jolly!

Tel 
(06) 52 78 62 04

Als je in Nobelhorst woont of onderneemt, word je automatisch lid van het buurtschap. Vanuit die rol mag  
je meebepalen hoe jouw buurtkavel eruit komt te zien. Klinkt aantrekkelijk toch?! En er zijn nog meer  
voordelen aan een buurtschap. Hoe het precies werkt, waar je inspraak in hebt en wat er van je wordt verlangd, 
lees je hier.
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Geweldige  
plek in een  
bosrijke  
omgeving

Pak op een mooie dag de fiets en  
begeef je richting Almere Haven.

In vogelvlucht Omgeving

en dicht bij de stad
Supercentraal in Nederland

Hangen  
in de Havenkom
Pak op een mooie dag de fiets en  

begeef je richting Almere Haven. Een  

prachtige route door het bos brengt  

je er in 20 minuten. In de havenkom 

zijn allemaal leuke restaurants mét 

terras. In het centrum achter de 

havenkom vind je een aantal goede 

speciaalzaken en Mariola, een  

populaire ijssalon. 

Sporten en  
boodschappen
Almere Buiten heeft een zeer  

uit-gebreid winkelcentrum waar je 

naast je dagelijks boodschappen ook 

terecht kunt voor net dat beetje meer. 

En sport je graag? Heel dicht bij 

Nobelhorst - aan de Trekweg - vind je 

twee sportscholen, Hippisch Centrum 

Almere en hockeyclub Buitenhout 

MHC. Ietsje verderop is Gaia House 

of Yoga. Als je op de fiets boodschap-

pen doet, is de Albert Heijn aan de 

Juan Grissstraat in Tussen de  

Vaarten het snelst bereikbaar. Je 

fietst er langs de Hoge Vaart in  

10 minuten naartoe. Maar ook online  

supermarkt PicNic www.picnic.nl 

weet Nobelhort heel goed te vinden!

De Kemphaan
Steek de brug bij de Hoge Vaart 

over, fiets een stukje door het  

Waterlandsebos en in 9 minuten ben 

je bij Stadslandgoed De Kemphaan. 

Een geweldige plek in een bosrijke 

omgeving. Hier kun je klimmen in 

Fun Forest Almere, Stichting Aap 

bezoeken, lekker eten in één van de 

restaurants en boodschappen doen 

op de biologische Boerenmarkt. 

Buurtenkaart Nobelhorst

Omgeving Nobelhorst

Nobelhorst ligt in Almere Hout, praktisch om de hoek van Stadslandgoed De Kemphaan, het Waterlandsebos en 
nog veel meer groen. Heerlijk rustig dus. Toch kun je bijna niet centraler wonen. Met een kwartier fietsen ben je in 
hartje Almere, op het strand bij het Weerwater of in het winkelcentrum van Almere Buiten. In de spitsuren kun je 
bus 17 nemen richting het station. Met de auto ben je vanuit Nobelhorst zo op de A6 die aansluit op de A27 en de A1. 
Amsterdam en omstreken is goed te bereiken en het Gooi bereik je in een kwartier.

!

De Hoeve

Het Ambacht

Het Laar

Veld 1

Veld 15

Veld 14

De 
Houtzagerij

De 
Dorpshaven

De 
Bierbrouwerij

Veld 13

Veld 3A

De 
School

Veld 12

De 
Boomgaard

Veld 2Het Eiland

De Boswachterij

Het 
Landgoed

Vitens

De Brink

Nobelhorst 
Het Brinkdorp

Waterlandsebos

Kemphaan

Nobelhorst4. 5.
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Het Brinkdorp
Duizenden jaren geleden stroomde hier de Eem. Een rivier die, als je goed 

kijkt, haar sporen in het landschap heeft nagelaten. De archeologische 

vindplaatsen in Nobelhorst zijn hier de getuigen van. Op de hogere delen is 

er bos en wordt er gewoond, de lagere delen bestaan uit watergangen en 

open weides. De oude looproutes werden drukker en drukker en op het 

kruispunt van wegen ontstond een eerste dorpskern: Het Brinkdorp. 

Mensen woonden er met plezier en maakten eigen herinneringen bij deze 

bijzondere plekken en vormden hun eigen geschiedenis. 

DE EERSTE DORPSKERN 
IS BIJNA AF.  
We willen een dorp maken met een eigen identiteit.  
En dat bereik je door speciale plekken te creëren, zoals 
je die ook in een oud dorp ziet. Plekken die je herkent, 
waar je je thuisvoelt en die passen bij de manier waarop 
jij wilt leven. Dus vertelt elk buurtje in Nobelhorst een 
eigen verhaal. Met elkaar vormen de buurtjes zoals  
De Houtzagerij, Het Landgoed, De Boswachterij en  
De Dorpshaven tot nu toe een eerste dorpskern:  
Het Brinkdorp. Er komen nog een paar buurtjes bij  
en dan is de eerste dorpskern van Nobelhorst af.  
Tijd dus om het verhaal wat breder te trekken.  
We nemen je denkbeeldig even mee terug in de tijd.

Het Marktdorp
En dan, op een dag, is er geen plek 

meer voor nieuwe huizen! Op het 

volgende kruispunt van wegen 

ontstaat een tweede dorpskern. Dit 

Marktdorp ligt verderop aan de rand 

van de lager gelegen polder bij de 

Kievitsweg en wordt aan één zijde 

begrensd door het bos. Vroeger 

vond hier kleinschalige ruilhandel 

plaats op het plein bij de Waag. Het 

water aan de achterzijde van de 

Waag maakt het mogelijk om 

koopwaar aan te voeren. Ook deze 

dorpskern werd groter en groter en 

groeit steeds meer richting Het 

Brinkdorp.

De Vallei
De twee dorpskernen zijn niet zo ver uitgebouwd dat ze elkaar 

raakten, want precies in het midden ligt De Vallei. Een lager 

gelegen, prachtig waterrijk gebied. Ook hier ontstonden langzaam 

bijzondere plekken. De Bierbrouwerij bijvoorbeeld. Voor hen  

was het ideaal om dicht bij De Dorpshaven een bierfabriekje te 

bouwen. Het Klooster vond een plek bij de bosrand en langs de 

weg die van het Klooster naar de Bierbrouwerij liep vond je het 

Weeshuis, De Schaapskooi en Griendwerkershuizen. 

Bijzondere routes
Er zijn verschillende routes van De Brink in  

Het Brinkdorp naar het Marktplein in Het Marktdorp. 

De statige Nobellaan is de belangrijkste, de oude 

Vinkweg de leukste. Deze prachtige, groene route 

voert langs al die verschillende buurtjes. Bewoners 

van het dorp en wandelaars nemen De Dorpsroute 

en genieten van alles wat ze zien. Van landweg met 

daarlangs hoeves tot dijkje met knotwilgen en de 

gezellige dorpsstraat. 

Terug naar het heden
Vandaag de dag wordt Het Brink-

dorp met veel plezier bewoond. De 

buurtjes hebben allemaal een eigen 

sfeer en het hart wordt gevormd 

door de gezellige brink. Het Markt-

dorp bestaat voorlopig alleen in 

gedachten en ook de huizen in  

De Vallei zijn er nog niet. Maar 

vanuit de gedachte hoe het ooit 

geweest had kunnen zijn, gaan we 

wel door met de ontwikkeling.  

Te beginnen met De Vallei.  

De Bierbrouwerij wordt het eerste 

buurtje waar we zelfbouwkavels en 

huizen gaan verkopen en verhuren. 

Je leest er op de volgende pagina 

meer over.

En nu dan?

6. 7.7.

Het Brinkdorp

Het Brinkdorp

De Vallei

Het Marktdorp
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Maak 
kennis 
met de 
 nieuwste buurten De Hoeve is één van de laatste buurtjes 

die Het Brinkdorp verrijkt. Je kunt er 

kopen, huren en zelfbouwen. Op de 

‘erven’ langs de Vinkweg worden 

Hoeves gebouwd. Telkens anders van 

stijl en opzet en op die manier aantrek-

kelijk voor veel verschillende mensen. 

Zo is het idee ontstaan
De Vinkweg was vroeger een boeren-

landweg. Boer Jan had hier zijn hoeve: 

een enclave van gebouwen met in het 

hart een binnenplaats. Op deze beschut-

te plek werd hard gewerkt, maakten 

medewerkers een praatje met elkaar en 

tussen de middag at je hier je boterham. 

Elke dag weer rijdt Jan met zijn paard  

en wagen De Hoevein via de poort. 

Zo wordt het
Vandaag de dag ontbreekt elk spoor  

van paard en wagen en gewerkt wordt 

er ook niet meer in De Hoeve. Er is rust 

en gezelligheid! In De Hoeve van boer 

Jan zijn huizen gekomen en de binnen-

plaats is omgetoverd tot een mooi, knus 

binnengebied. Gebleven is het warme, 

besloten gevoel. In het autoluwe hart 

ontmoet je je buren en maken kinderen 

nieuwe vrienden. 

Het Laar zal het laatste buurtje zijn dat 

in Het Brinkdorp van Nobelhorst wordt 

ontwikkeld. Elke buurtje van Nobelhorst 

heeft zijn charme. Maar zoek je nou iets 

in de sfeer van het bos en dichtbij de 

natuur, wil je wel in het dorp wonen, 

maar volledig uit de drukte? Houdt dan 

Het Laar in de gaten, want dit wordt 

opnieuw heel bijzonder.

Vroeger was dit een stuk bos
We hebben gedacht dat dit vroeger een 

stuk bos was voor de houtkap. Uiteinde-

lijk heeft de boer die verderop woonde 

het stuk bos verkocht aan een zakenman 

die er huizen bouwde voor zijn vrienden. 

Mensen die wel gebruik wilden maken 

van de voorzieningen in het dorp, maar 

toch ook echt buiten en op zichzelf 

wilden wonen.  

Straks…
Als straks Het Laar gerealiseerd wordt, 

ervaar je hier echt het ultieme buiten 

wonen. Rondom een mooie toegangslaan 

die in een lus langs de huizen voert,  

kom je thuis. Hier komen twee-onder-

een-kaphuizen en vrijstaande huizen. 

Duurzaam, natuurlijk en rustig zijn de 

kernwaarden van Het Laar. Dat zie je 

terug in de bouwstijl, architectuur, 

materialen en opzet van het buurtje. 

Bosvrienden
Wie hier woont loopt zo de vrije natuur 

in met de hond en kinderen kunnen elke 

dag door het bos struinen op zoek naar 

een nieuw avontuur. Je woont hier 

namelijk aan de kant van de Hoge Vaart, 

waar de Vinkweg begint. En vriendjes, 

die zijn hier zo gemaakt. In dit buurtje 

kent iedereen elkaar met een groot 

respect voor elkaars privacy.

• zelfbouwkavels

•  aankleedhuizen; twee-onder-een-kap

•  riante kavels met tuin richting het bos

• veel privacy en rust

De Bierbrouwerij is het eerste buurtje 

dat we in De Vallei ontwikkelen. Echt 

weer iets totaal anders. Industrieel en 

stoer, maar minstens zo sfeervol én vrij. 

Want bijna nergens is er in een buurtje 

zo veel water. 

Zo was het toen
De Bierbrouwerij vertelt het verhaal van 

Louis en Alexander. Twee zoons van  

een Belgische handelsman. Op één van 

zijn zakenreizen kwamen ze mee naar 

Nederland, waar ze Nobelhorst kruisten. 

Ze raakten verknocht aan het polderland-

schap en omdat het bronwater wat 

opwelde zo zuiver was, begonnen ze 

hier hun eigen bierbrouwerij. Eerst 

kleinschalig, maar wel al dicht bij de 

haven in verband met het transport. Het 

bedrijf floreerde en er kwamen steeds 

meer fabrieksgebouwen en arbeiderswo-

ningen bij. Op de gevels prijkte reclame 

en de naam het bedrijf. Iedereen in het 

dorp en omstreken wist dat je in het 

kroegje op het terrein altijd terecht kon 

voor gezelligheid en het beste bier.

En dit zie je ervan terug
De bedachte historie is een mooie 

kapstok om een nieuw buurtje te maken 

met een heel eigen identiteit. Het 

industriële karakter zie je straks terug  

in het type huizen, de architectuur en de 

straten. Denk hierbij aan een huizenrij 

die oogt als een stoer fabrieksgebouw, 

maar ook aan opvallende dakranden, 

reclame-uitingen aan de gevel, biervaten 

en hijsbalken. En het zou zomaar kunnen 

dat een pleintje tussen de huizen 

voorzien wordt van Stelconplaten. 

Wonen aan het water
De plannen voor De Bierbrouwerij 

worden op dit moment verder uitge-

werkt. We weten wel al dat er heel veel 

verschillende typen huizen komen. 

Kopen, huren en zelfbouwen, het kan 

allemaal in De Bierbrouwerij. Doordat  

er rondom en dwars door de buurt 

watergangen zijn, woont bijna iedereen 

aan het water. 

• aankleedhuizen

• zelfbouwkavels

• huurhuizen

•  bijna iedereen woont aan het water

• stoer en industrieel karakter

Het Brinkdorp, veld 10

De Hoeve
Het Brinkdorp, veld 8

Het Laar
De Vallei, veld 13

De Bierbrouwerij
Architectuur
Van de gefingeerde historie is een 

prachtige vertaling gemaakt naar een 

hedendaags ontwerp. De Limburgse 

Hoeve heeft drie markante poorten die 

toegang geven tot het woongebied. De 

aankleedhuizen hebben luiken en roedes 

in de ramen. Om elk rijtje een eigen 

identiteit te geven zijn de muurankers 

per rijtje verschillend. De Sallandse 

Hoeve met huurhuizen heeft met zijn 

positie aan de buurtkavel een prachtige 

plek gekregen aan De Laan. Aan de rand 

en tussen de beide Hoeves liggen de 

zelfbouwkavels. 

• Limburgse Hoeve met aankleedhuizen

• Sallandse Hoeve met huurhuizen

•  5 aankleedhuizen met tuin aan het 

water 

•  zelfbouwkavels rondom het fruit- 

laantje, aan de autoluwe dorpsroute  

en het water

Ook zo benieuwd wat er nog allemaal komt?  
We nemen je graag even mee door deze buurtjes.

Wie hier woont loopt zo de vrije natuur in met  
de hond en kinderen kunnen elke dag door het bos 

struinen op zoek naar een nieuw avontuur.
Madeleen van den Brink, Buurtmakelaar

8. 9.

Nieuwe buurten
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Het Landhuis is een prachtig gebouw dat 

een prominente plek op Het Landgoed 

van Nobelhorst krijgt. Hier woon je aan 

de bosrand en daar geniet je in alle  

rust van wonen op één van de mooiste 

plekjes van Nobelhorst.

Even terug in de tijd
Hagobert was een stille jongen die  

rond zijn pubertijd de wijde wereld 

introk. Na 16 jaar keerde hij terug. 

Volwassen en rijk geworden. Aan het 

einde van de oprijlaan liet hij een statig 

landhuis bouwen. Toen bleek dat 

Hagobert tijdens de lange jaren van 

huis, getrouwd was en een gezin had. 

Hij liet zijn vrouw en vier kinderen 

komen om nog lang en gelukkig te 

leven op het prachtige landgoed van 

Nobelhorst.

Jouw toekomst?
Kom straks aanrijden over de groene 

Nobellaan en zie in de verte  

Het Landgoed al liggen. Jouw thuis!  

Elke dag weer geniet je van het ruime 

appartement in Het Landhuis op  

Het landgoed. Prachtig licht schijnt  

door de grote raampartijen en altijd een 

vrij uitzicht op de vogels die van boom 

naar boom fladderen. Fijn ook dat het 

appartement een royaal balkon heeft  

van bijna 20 m². Hierdoor zijn binnen en 

buiten altijd met elkaar verbonden.  

Ben je je woon-werkhuis ontgroeid en is 

een echt bedrijventerrein weer een stap 

te ver? Goed nieuws! Aan de noordzijde 

van pannenkoekenhuis Smullen en 

Spelen komt Het Ambacht. Dit terrein 

voor kleinschalige bedrijven ligt naast 

De Hoeve. De kavels variëren van 400  

tot 2800 m². 

Het terrein is bedoeld voor bedrijfs- 

activiteiten tot categorie A, B of C. Dat 

zijn bijvoorbeeld een kleine drukkerij, 

cateraar of een installatiebedrijf. Ook 

kleinschalige kantoortjes, maatschappe-

lijke voorzieningen en dienstverlening 

zijn welkom. De eerste ondernemer  

heeft zich al gevestigd. De meubelmaker 

heeft - natuurlijk deels zelf - een prachtig 

huis gebouwd. 

Aan de Vinkweg komen woon-werk- 

combinaties. Deze gebouwen aan de 

rand van het gebied staan wat verder 

van elkaar af en zijn niet al te groot.  

Zo sluit ook deze buurt naadloos aan  

bij de rest van Nobelhorst. 

Als je interesse hebt, horen we het 

graag. Samen onderzoeken we de 

mogelijkheden.

• kavels van 400 tot 2800 m²

• verschillende sferen

• woon-werkcombinaties mogelijk

Het Brinkdorp, Het Landgoed, veld 7

Het Landhuis
Het Brinkdorp, binnenstedelijk bedrijventerrein

Het Ambacht
Wel het gevoel van een tuin, maar niet 

het onderhoud.

Aanbod van appartementen
Achter de rijk gedetailleerde, charmante 

gevel gaan 15 royale appartementen 

schuil. Geen appartement is hetzelfde. 

Er zijn koopappartementen van 94 m²  

tot bijna 180 m² met comfortabele 

vloerverwarming. Natuurlijk is er een lift 

aanwezig. Elk appartement heeft zijn 

eigen unieke kwaliteit. 

•  15 royale appartementen van  

94 m² tot bijna 180 m²

• heerlijk royaal balkon van circa 20 m²

•  prachtige lichtval door grote  

raampartijen

• grote slaapkamers

• comfortabele vloerverwarming

•  lift en extra inpandige bergingen 

aanwezig

Kopen, huren  
of zelfbouwen.
Wat wil jij? In Nobelhorst kun je een aankleedhuis kopen, een eigen 

huis bouwen op een zelfbouwkavel of je kunt een huis 
huren. Het aanbod is heel divers, zodat deze dorpse buurt 
voor iedereen een nieuw thuis kan zijn.

10. 11.

Nieuwe buurten
Prachtig licht schijnt door de grote raampartijen  

en altijd een vrij uitzicht op de vogels die  
van boom naar boom fladderen.

Madeleen van den Brink, Buurtmakelaar Wonen

Een nieuw huis
voor iedereen
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Komen er nieuwe huurhuizen, dan plaatsen wij een jaar voor 

oplevering een advertentie op WoningNet Almere waarop je kunt 

reageren. Het belangrijkste is dat je als huurder past bij de andere 

huurders. Je vormt namelijk een woongroep. Voorwaarde is wel  

dat jouw inkomen passend is bij de huurprijs van het huis. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.nobelhorst.nl/huis-kopen-nobelhorst

Of je nu een twee-onder-een-kaphuis koopt, een vrijstaand 
huis of een gelijkvloers huis. Alle huizen die we bouwen  
en verkopen in Nobelhorst zijn aankleedhuizen.  
Wij noemen deze huizen zo omdat je ze kunt ‘aankleden’  
naar jouw wens. Bepaal bijvoorbeeld wat voor deuren er in 
het huis komen. Of wil je liever een extra luxe badkamer? 
Het kan allemaal. Bij een aankleedhuis krijg je de ruimte 
voor het verwerken van jouw specifieke woonwensen.

Een  
aankleedhuis,  
wat is dat?

Zelf een droomhuis bouwen

Het kavelaanbod
De Nobelhorst-kavels zijn er in verschil-

lende groottes en liggen verspreid door 

het hele gebied. Het is een kwestie van 

kiezen: groot of klein, centraal in de 

buurt, of juist liever bij water of bos?  

Wil je een grote tuin of juist een kleinere, 

die makkelijk te onderhouden is?

Nu zijn er nog enkele kavels te koop in 

verschillende buurten in Nobelhorst.  

Eind 2017 begin 2018 komen er nieuwe 

kavels in verkoop in ‘De Hoeve’ (veld 10) 

en in ‘Het Laar’ (veld 8).

In ‘De Hoeve’ komen 22 kavels voor 

rijhuizen en vrijstaande huizen. 4 kavels 

hiervan zijn klein en bedoeld om een 

klein huis op te bouwen. 

In ‘Het Laar’ komen 12 kavels voor  

vrijstaande huizen. Hier komen alleen 

twee-onder-een-kaphuizen en vrijstaande 

huizen in een prachtige omgeving:  

je woont hier tegen de bosrand aan.

Droom jij ook van een huis dat helemaal bij jou past? Dat groot genoeg is en qua indeling aansluit bij je  
levensfase en gezinssituatie?. Zo’n huis waar je blij van wordt als je aan komt rijden en waar je je geborgen,  
ontspannen en vrij voelt. Ja? Overweeg dan eens een zelfbouwkavel in Nobelhorst.

Wat mag je bouwen?
Er zijn spelregels gemaakt wat er wel en 

niet op een kavel gebouwd kan worden. 

De informatie hierover vind je altijd terug 

in het ‘kavelpaspoort’. Hierin staan de 

bouwregels van elke kavel uitgelegd. 

Wist je trouwens dat je er bij het bouwen 

van een huis helemaal niet alleen voor 

staat? Je kunt je laten adviseren door een 

bouwbegeleider. 

Stap voor stap  
naar je droomhuis
Afhankelijk van jouw woonwensen  

en budget, bouw je in Nobelhorst  

bijvoorbeeld een rijhuis, hoekhuis,  

twee-onder-een-kaphuis of een  

vrijstaand huis. Zelfbouwkavels vind  

je in elk buurtje in Nobelhorst. Je kunt 

op twee manieren te werk gaan: 

1.  De gemeente Almere biedt kavels  

in Nobelhorst aan via de website  

ikbouwmijnhuisinAlmere.nl. Daar  

vind je via de Kavelkaart een over-

zicht van kavels in Nobelhorst en 

kun je filteren op budget, grootte en 

ligging. Als je een kavel selecteert, 

kun je het ‘kavelpaspoort’ bekijken. 

Heb je de kavel gevonden die aan je 

wensen voldoet? Met je DigiD kun 

je meteen een beschikbare kavel 

reserveren. 

2.  Je kunt het ook omdraaien en je  

woondromen leidend laten zijn in je 

kavelkeuze. Is dat wat je meer  

aanspreekt? Ga langs de Kavelwinkel 

tijdens de inloopuren (maandag- of 

dinsdagmiddag en donderdagavond)  

of maak een afspraak op ikbouwmijn-

huisinalmere.nl/afspraak. De zelfbouw-

adviseurs helpen je graag met het 

zoeken naar een kavel die aan je  

woonwensen voldoet.

Inspiratie voor een  
zelfbouwkavel
Wil je vast wat inspiratie opdoen en be-

kijken wat er mogelijk is met zelfbouw? 

Ga eens op locatie kijken in Nobelhorst. 

Er zijn inmiddels diverse mooie zelfbouw-

kavels bebouwd met droomhuizen! Je 

herkent ze zo: het zijn de huizen die net 

even anders zijn door de vormgeving en 

gebruikte materialen. 

Wat ik kopers vaak hoor zeggen: met dit  
aankleedhuis zijn wij er in geslaagd nieuwbouw te 

kopen met al onze persoonlijke wensen erin.
Madeleen van den Brink, Buurtmakelaar

Kijk voor meer informatie op:www.nobelhorst.nl/huis-kopen-nobelhorst Kijk voor meer informatie op: www.nobelhorst.nl/kavel-kopen-nobelhorst of www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/zelfbouwinnobelhorst

In Nobelhorst komen ook sociale huurhuizen. 
De huurders vormen per project samen een 
woongroep. Wil je in aanmerking komen  
voor een sociaal huurhuis. Dan moet je je  
inschrijven op WoningNet Almere.

Huren in  
Nobelhorst

Regelmatig nieuw
huuraanbod
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12. 13.

Wonen

Laat je inspireren, 
bezoek Nobelhorst
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Werken  
aan of dicht 
bij huis

Werken aan huis
Werk je liever thuis of aan huis? Dat kan  

in je huurhuis, koop- of zelfbouwhuis. Zo-

lang de hoofdfunctie van je huis duidelijk 

voor wonen bestemd is, mag je maximaal 

50% van je huis gebruiken voor werken. 

Ideaal toch?

Bedrijventerrein
In Nobelhorst komen drie kleinschalige 

bedrijventerreinen. De kavels dicht bij  

de woonwijk zijn kleiner en richting de 

A6 worden ze groter. Op een deel van het 

bedrijventerrein is een combinatie van 

wonen en werken mogelijk. De eerste 

mogelijkheid van ondernemen op een 

Ondernemen kan heel goed in Nobelhorst. Waar? Op de ondernemerskavels,  
aan de lanen waar ruimte is voor een winkel of op de kleine bedrijventerreinen, 
zoals Het Ambacht, in de wijk. Je kunt werken aan huis of dicht bij huis.  
Hoe dan ook, Nobelhorst geeft je ideeën de ruimte om te groeien!

Ondernemen
15.

Voorzieningen 
WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN 
IN EN OM NOBELHORST?

Eten en spelen in Nobelhorst
Misschien ken je het al, ‘Pannen- 

koekhuis Smullen en Spelen’, een  

geweldige plek aan de bosrand waar 

je heerlijk eet én kunt spelen. Ga op 

het goed bezonde terras zitten en  

kijk hoe de kinderen zich uitleven in 

de avontuurlijk speeltuin. Naast  

het enorme klimrek is er ook een  

archeologische vind- en speelplaats. 

En bij slecht weer is er binnen alle 

ruimte om je te vermaken. 

Jouw vertrouwde huisarts
Nobelhorst heeft sinds 2015 een 

eigen huisartsenpraktijk met een 

‘ouderwetse’ huisarts die nog de 

tijd voor je neemt. Een huisarts zo-

als vroeger die jou en je gezin kent, 

op de hoogte is van je medische 

status. In de praktijk zijn op ver-

schillende tijden de huisarts, prak-

tijkondersteuner, doktersassistente, 

fysiotherapeut en de apotheekser-

vice aanwezig. Het dienstenpakket 

wordt verder uitgebreid naarmate 

het bewonersaantal in Nobelhorst 

toeneemt. Kijk eens op https://huis-

artsenpraktijk-nobelhorst.nl/

Sporten in je eigen dorp
In ‘t Nobelhuis heeft Ingmar van 

Duijn zijn eigen sportstudio. Je 

kunt er trainen. Zelf of in een klein 

groepje. Op zaterdag organiseert 

Ingmar altijd een De Nobelhorst 

Bootcamp. Erg populair! Verder 

heb je in Nobelhorst alle ruimte om 

lekker te rennen en te mountain-

biken, maar ook om te paardrijden, 

te kanoën of te kiten. De Dorps-

route (autovrije ontmoetingsroute) 

is straks ook ideaal voor een rondje 

hardlopen. 

Naar school, samen met  
vrienden uit de buurt
In 2016 opende Sterrenschool ‘Het  

Universum’ haar deuren in Nobelhorst. 

En dat heeft Nobelhorst verrijkt. Het leeft 

rondom de Brink. Een Sterrenschool is 

een moderne, klantgerichte school met 

vijf sterren (speerpunten). Juist omdat de 

Sterrenschool een maximale verbinding 

aangaat met de buurt en zijn bewoners, 

past de school zo goed bij Nobelhorst.  

In de school is van 07.00 tot 19.00 uur 

kinderopvang. Wil je meer weten? Kijk  

op www.universum.asg-almere.nl

Met de bus naar de stad
Buslijn 17 rijdt tijdens de ochtend- en 

avondspits en tussen 11.30 en 13.15 uur 

ieder kwartier naar de Sallandse kant. Daar 

stap je over op andere bussen in Almere. 

Deze buslijn is het resultaat van een pilot 

dat bewoners van Nobelhorst, Connexxion 

en de gemeente zijn gestart. Mooi toch?  

vrije kavel vind je in Het Ambacht in de 

Vinkwegbuurt. Naast pannenkoekenhuis 

Smullen en Spelen staat inmiddels ook 

het huis van de meubelmaker. 

Een bedrijfsruimte huren
De begane grond van appartementen-

gebouw De Melkfabriek heeft een be-

drijfsruimte. Deze is nu in gebruik door 

het buurtwinkeltje van Coby. Schuin 

aan de overkant vind je ‘t Nobelhuis. 

Een geweldige creatieve hotspot waar 

werken en wonen naadloos in elkaar 

overlopen. ’t Nobelhuis ligt midden in de 

dorpskern van Nobelhorst en bestaat uit 

43 appartementen en een gemeenschap-

pelijke ondernemersruimte van ongeveer 

120 m². De indeling wordt bepaald door 

de gebruikers. Op de begane grond van 

’t Nobelhuis vind je een sportschool, een 

kapper, een creatieve ruimte en ‘Tea da di 

date’, een fantastisch koffie-/lunchcafé.

Ondernemerskavels
Deze ondernemerskavels liggen verspreid 

door de wijk en bieden specifiek ruimte 

om je eigen bedrijfsruimte te bouwen 

met daarbij een bedrijfswoning. Van ad-

ministratief tot creatief, van adviesbureau 

tot een winkel. Wonen met een duidelijk 

zichtbare en herkenbare werkfunctie aan 

huis op een goed bereikbare locatie. 

Meer informatie
De gemeente Almere ondersteunt en  

faciliteert (startende) ondernemers flink. 

Bij het Ondernemersloket kunnen onder-

nemers terecht voor snelle afhandeling 

van vergunningsaanvragen en vormt  

het loket een vraagbaak bij complexe 

ondernemersvragen. 

Wij dagen je uit om je ondernemersgeest  
de vrijheid te geven

Jolly le Belle, Gastvrouw

14. 15.

Koffie, lekkers en een praatje
Tea da di Date is het gezellige 

ontmoetingscafé van Maxime aan de 

Marie Curiestraat 3. Onder het genot 

van ontzettend goede koffie en lekker, 

gezond eten spreek je nieuwe mensen 

of praat je even bij met de buurvrouw. 

Hobbyisten krijgen de kans om hun 

spullen in de lokale winkel te verkopen. 

Creatief, sociaal en lekker! 

Fantastische speeltuin
Ook op de Brink van Nobelhorst 

vind je een prachtige speeltuin, 

archeologische vindplaats en een 

speelwater. Deze pas geopende 

speeltuin prikkelt de fantasie. Hier 

kunnen kinderen zich urenlang 

vermaken. En jij…. jij kletst 

ondertussen gezellig bij met de 

buurvrouw op het bankje. 

Dorpsmarkt
Elke zaterdag is er bij de buurtschuur 

aan de Brink een markt. Ook de  

sociale buurtmarkt is een initiatief van 

de bewoners. Je kunt er de heerlijkste 

producten halen en tegen een kleine 

vergoeding eten en drinken. Maak 

een praatje met een bekende of ont-

moet nieuwe mensen. Gezellig in je 

eigen wijk op loopafstand van je huis.

De buurtsuper van Coby
Een supermarkt is er nog niet in 

Nobelhorst, maar voor diverse  

dagelijkse behoeften kun je terecht 

bij het buurtwinkeltje van Coby.  

Ze verkoopt trouwens ook heel 

leuke cadeautjes. 

Uiterlijke verzorging
Laat haar knippen, kleuren, krullen  

of stylen bij één van de twee kappers  

in Nobelhorst en plan vervolgens een  

beautybehandeling in bij Body&Skin 

Care 4 You of Skincare Almere.  

Gewoon mooi in eigen dorp.
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Wonen in het groen, met aandacht 
voor duurzaamheid, gezondheid en 
saamhorigheid. Dat is Nobelhorst.  
En precies daarover gaat het lifestyle 
weblog nobelsleven. Hier vind je  
wekelijks nieuwe artikelen met  
lekkere biologische recepten, leuke 
klustips en natuurlijk het laatste 
nieuws over Nobelhorst. Maar ook 
voor mooie verhalen en inspirerende 
interviews ga je naar  
www.nobelhorst.nl/ nobelsleven 
Doen dus!

Informatieschuur Je bent van harte welkom in de informatie-
schuur van Nobelhorst, dé plek waar je alles 
kan vinden over Nobelhorst! Onze gastvrouw 
Jolly heet je van harte welkom! 
In de informatieschuur aan de Nobellaan vind 
je alle informatie over Nobelhorst. En wil je een 
rondleiding langs een van de zelfbouwkavels of 
aankleedhuizen, kennismaken met bewoners, 
zoek je ruimte voor je nieuwe winkel of onder-
neming? Bel of mail dan met Jolly! 

De informatieschuur is meerdere keren  
per week geopend:
• iedere vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
•  iedere zaterdag en de laatste zondag van 

de maand van 10.00 tot 14.00 uur
Uiteraard behoudens de nationale  
feestdagen en een afspraak maken is
niet nodig!
Schikken deze tijden niet? Neem dan contact op 
met Jolly om een aparte afspraak te maken!

Volg ons
Lifestyle blog  
Nobelsleven 
op website nobelhorst.nl

16.

 VERHUURmakelaar 

Contact & 
nieuwsbrief
Je kunt voor meer informatie contact 

opnemen met ons team. En via de 

website kan je je inschrijven voor de 

maandelijkse nieuwsbrief, dan houden 

wij je op de hoogte van alle laatste 

ontwikkelingen in Nobelhorst. 

Surf naar  

www.nobelhorst.nl 
of bel of mail Jolly op  

(06) 52 78 62 04 of  

jolly@nobelhorst.nl

12.
Surf naar de facebookpagina, 
word vriend en blijf op de hoogte 
van de laatste leuke weetjes over 
het dorp van Almere.

www.facebook.com/nobelhorst

 Buurtmakelaars 

 aankleedhuizen  kavelwinkel 

 ontwikkelaar 

Een vraag?
Neem contact op met 

Jolly!

Een huis kopen?
Neem contact op met 
Madeleen en Elske!

Een huis bouwen?
Neem contact op met  

de Kavelwinkel

Ondernemen?
Neem contact op met 

het Ondernemersloket!

Een huis huren?
Neem contact op  

met Reza!

Een initiatief?
Neem contact op  

met Hilde!

Jolly Le Belle
Tel (06) 52 78 62 04
jolly@nobelhorst.nl

Madeleen van den Brink
Tel (06) 51 82 10 38

madeleen@woneninnobelhorst.nl

Kavelwinkel
Tel (036) 53 38 383

info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl
info@ikbouwbetaalbaarinalmere.nl

Ondernemersloket
Tel 14036

www.ikonderneeminalmere.nl 

Reza Ommel
Tel (036) 548 84 02
r.ommel@ymere.nl

Hilde Grundemann
Tel (020) 555 12 24

h.grundemann@ymere.nl

Contact

Onze contactpersonen

Colofon
Deze krant is met de grootste zorg samengesteld door 
het Nobelhorstteam. Er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. Rechtsgeldig zijn de bij aankoop te 
ondertekenen contractstukken. Constateer je ernstige 
omissies, dan verzoeken we je om een e-mail te 
sturen naar: jolly@nobelhorst.nl.

 gastvrouw 


