
Samen wonen en leven 
op je eigen erf

Het Brinkdorp veld 10

DE HOEVE 



 
ZO ZOU HET GEWEEST 

KUNNEN ZIJN
De Vinkweg was vroeger een 
boerenlandweg. Boer Jan had hier zijn 
hoeve: een enclave van gebouwen 
met in het hart een binnenplaats. 
Op deze beschutte 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 Hoeve in via de poort. Zijn 
gevoel van thuiskomen zat hem in het 
vooruitzicht van een warme maaltijd 
en het feit dat zijn kinderen hem 
opwachtten.

 
DE VERTALING NAAR 

HET HEDEN
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 binnenplaats 
is omgetoverd tot een mooi, knus 

binnenerf. Gebleven is het warme, 
besloten gevoel. Je auto parkeer je 
aan de rand van De Hoeve en via  
één van poorten kom je thuis. In  
het autovrije hart ontmoet je je  
buren en maken kinderen nieuwe 
vrienden.

DE TOEKOMST 
OP DE HOEVE

De Hoeve is één van de laatste 
buurten die in dit deel van Nobelhorst 
gebouwd wordt. Je kunt er kopen, 
huren en zelfbouwen. Dit is jouw 
kans op een mooi huis in een deel 
van Nobelhorst dat al echt lekker 
leeft. Het leuke aan De Hoeve is dat 
je zo het bos inloopt en ook De Vaart 
is heel dichtbij. Daarentegen wandel 
je via de Dorpsroute - die over de 
Vinkweg voert - zo naar De Brink 
met de school, de huisarts en de te 
gekke speeltuin. En wil je een hapje 
eten of gezellig koffiedrinken met een 
vriendin? Horeca is er inmiddels ook 
in Nobelhorst. Het pannenkoekenhuis 
zit echt om de hoek. Meer weten? Op 
de website vind je een totaaloverzicht 
van alle voorzieningen.

WONEN IN DE HOEVE
Nobelhorst is een dorp met verschillende buurtjes. Elk buurtje vertelt een verhaal 
over hoe het vroeger geweest had kunnen zijn. Al deze verhalen geven het nieuwe 
dorp karakter. Hierdoor is Nobelhorst met geen enkele andere nieuwe wijk in 
Nederland te vergelijken. Lijkt het je wat om hier te wonen? Maak kennis met  
De Hoeve! Deze buurt bestaat uit een aantal ‘boerenerven’ die langs de Vinkweg 
liggen. Op deze erven worden Hoeves gebouwd. Telkens anders van stijl en opzet 
en op die manier aantrekkelijk voor veel verschillende mensen.
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aankleedhuizen zelfbouwkavels huurhuizen
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Vrij wonen rondom een 
gezellig binnenerf
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AANKLEEDHUIZEN
In De Hoeve komen 40 ruime aankleedhuizen. Je hebt de keuze 
uit een rijhuis, een hoekhuis, een drie-onder-een-kaphuis of een 
twee-onder-een-kaphuis. De verschillende types hebben we 
toepasselijke namen gegeven. Maak kennis met het hoevehuis, 
herenhuis, erfhuis, poorthuis, rentmeesterhuis en het dwarshuis. 

MEER INFORMATIE
Binnenkort gaan we in verkoop met 
de aankleedhuizen. Lijkt het je wat 
om in De Hoeve te wonen? Meld 
je dan nu aan als belangstellende 
bij onze buurtmakelaar Madeleen, 
madeleen@woneninnobelhorst.nl. 
We informeren jou dan als eerste over 
de VIP-procedure en start verkoop. 
Zo weet je zeker dat je niets mist. 
Wil je een huis huren? Deze komen 
in de Sallandse Hoeve. Voor meer 
informatie kun je terecht bij Ymere.

PROGRAMMA
Indicatie van de oppervlakte:
-  rijhuizen variëren van 114 tot 144  m2.
-  twee-onder-een-kaphuizen variëren 

van 143 en 146 m2.
Indicatie van de prijs vanaf  
€ 250.000 VON. Prijs is afhankelijk  
van de ligging, kavel, type huis en  
oppervlakte (aan de prijsindicatie 
kunnen geen rechten ontleend  
worden, deze is slechts ter indicatie).

HET AANBOD VAN 
AANKLEEDHUIZEN IN DE HOEVE

De aankleedhuizen zijn allemaal 
lekker breed: 5,70 of 6,00 meter. 
Natuurlijk heb je een tuin. Deze ligt 
altijd goed op de zon,  
zodat je op een mooie dag lekker 
buiten kunt zitten. En droom je van 
een huis met een tuin aan het water? 
Even verderop aan het water komen 
nog 3 drie-onder-een-kaphuizen en  
2 twee-onder-een-kaphuizen.

DE ARCHITECTUUR VAN DE HOEVE
De architect heeft van de fingeerde 
historie een prachtige vertaling 
gemaakt naar een hedendaags 
ontwerp. Geen kans is ongemoeid 
gelaten om met details de sfeer van 
een oude Limburgse hoeve mee te 
geven. Dus zijn er drie markante 

poorten die toegang geven tot het 
woongebied. En de huizen hebben 
luiken en roedes in de ramen. Om  
elk rijtje een eigen identiteit te 
geven zijn de muurankers per rijtje 
verschillend. En heb je al gezien dat 
de berging van de huizen met tuin 
aan het binnengebied allesbehalve 
standaard zijn? Ze zijn van steen en 
hebben een schuin pannendak. Je 
vindt ze niet aan het einde van de 
tuin, maar naast de woonblokjes. 
Zo creëren we de mogelijkheid voor 
een meer open verbinding tussen 
het binnengebied en de tuinen. In je 

eigen tuin zit je heerlijk ontspannen 
en ondertussen houd je net zo 
gemakkelijk je kleine avonturiers in 
de gaten.  
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Beschutte woonerven 
om samen met je buren 
van te genieten
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MEER INFORMATIE
Ben je benieuwd hoe het werkt als 
je zelf wilt bouwen in Nobelhorst, 
maak dan een afspraak met 
een zelfbouwadviseur van de 
Kavelwinkel.

ikbouwmijnhuisinalmere.nl/
afspraak
Telefoonnummer: 14 036
info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl
Of stel je vraag via social media.
Facebook: ikbouwmijnhuisinalmere
Twitter: @Kavelwinkel036
Alle informatie over deze nieuwe 
kavels (kavelprijzen, oppervlaktes, 
kavelpaspoorten en de start verkoop) 
in Nobelhorst vind je op
www.ikbouwmijnhuisinalmere.
nl/kavelshoeve

PROGRAMMA
-  4 kleine zelfbouwkavels voor kleine 

vrijstaande huizen. 
-   13 zelfbouwkavels  voor vrijstaande 

huizen.
- 5 zelfbouwkavels voor rijhuizen. 
-  Kaveloppervlaktes van ca. 110 m2 

tot ca. 577 m2.

ZELFBOUWKAVELS
Is jouw droom in een huis te wonen dat aan al je woonwensen 
voldoet? Een droomhuis, waarvan je zelf hebt bepaald hoe  
het eruit ziet? Dan is er goed nieuws! In het nieuwe buurtje 
‘De Hoeve’ komen maar liefst 22 zelfbouwkavels, waarvan een 
aantal kavels aan het water.
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HET AANBOD VAN 
ZELFBOUWKAVELS IN DE HOEVE

In De Hoeve komen zelfbouwkavels 
voor vrijstaande huizen en rijhuizen. 
Er is ruime keuze in grootte, vorm en 
ligging. Je kiest een kavel en bepaalt 
vervolgens zelf de grootte, de indeling 
en waar je het huis op de kavel wilt 
bouwen. 

PLANNING START VERKOOP 

We verwachten je eind 2017 meer 
informatie te kunnen geven over 
deze zelfbouwkavels, zoals de 
verkoopprocedure, kavelprijzen en 
bouwregels. Lijkt het je wat om in De 
Hoeve te wonen? Meld je dan nu aan 
als belangstellende via de website 
www.nobelhorst.nl. We informeren 
jou dan als eerste. Zo weet je zeker 
dat je niets mist. 

Denk groots, 
bouw vrij en geniet 
maximaal



www.nobelhorst.nl 

Wil je meer weten over Nobelhorst? 
Neem dan contact op met Jolly, de gastvrouw:

Jolly
(06) 52 78 62 04

jolly@nobelhorst.nl

Disclaimer. Aan deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed, maar er kunnen aan teksten, kleuren, beelden, 
fotografie,  plattegronden en artist  impressions geen rechten worden ontleend.


