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Je ziet Het verHaal van 
vroeger terug

Nobelhorst is een dorp. Elke buurt 
vertelt zijn eigen verhaal. Daarmee 
brengen we historie, sfeer en eigenheid 
in deze nieuwbouwbuurt. Om het 
verhaal van de buurt te vertellen vind 
je in elke buurt één of meer speciale 
huizen. Net zoals je dat vaak in een oud 
dorp ziet. Op Het Landgoed verwijzen 
het Landhuis, het Poortwachtershuis, 
het Brugwachtershuis, de Stallen, 
de Orangerie, de Wagenmakerij, 
de Stokerij en het Logement 
naar wat vroeger geweest zou 
kunnen zijn. Achter de gevels 
gaan grote, lichte en comfortabele 
aankleedhuizen en appartementen 
schuil. Het Brugwachtershuis en het 
Poortwachtershuis worden speciale 
zelfbouwkavels die de entree van Het 
Landgoed markeren.

 een blik in de toekomst
Om je de sfeer van de Het Landgoed 
te laten proeven, neemt Lotte je een 
dagje mee in haar leven. Lotte en haar 
2 kinderen van 7 en 9 jaar wonen in 
de Oranjerie. Haar ouders wonen om 
de hoek, in het Landhuis met prachtig 
uitzicht over het bos en de laan. “Mijn 
ouders helpen me veel! Heel fijn, want 
dan kan ik met een gerust hart naar 
mijn werk. Ideaal dus dat we zo dicht 
bij elkaar wonen. De kinderen lopen 
geregeld van het ene huis naar het 
andere. Ik werk in Almere Stad. Na 
mijn werk fiets ik altijd terug langs de 
oude bomenlaan, de brug over, langs 
de poort, de steeg door en dan ben 
ik thuis. Heerlijk, nog even snel een 
rondje hardlopen voordat de kinderen 
thuiskomen. Ik heb een standaard 
rondje door het bos: bij de Oranjerie 
ren ik het bos in en dan loop ik richting 
de brug over de Hoge Vaart naar de 
Kemphaan. De kinderen spelen voor 
etenstijd graag nog even in het bos 
voor de deur. Als het eten klaar is, zwaai 
ik en komen ze binnen. Hier is het 
leven makkelijker. Er is een vangnet. 
Zijn het niet mijn ouders, dan is het 
wel de buurvrouw die even bijspringt. 
Daarbij is de natuur dichtbij, maar ook 
de sportschool, de school, de huisarts, 
de minisupermarkt en de kapper in het 
Nobelhuis. In de toekomst komt er vast 
nog meer bij.” 

stel Je eens voor  
dat Je Hier woont 

Het Landgoed heeft door de mooie, 
groene laan een statig karakter. 
Dit wordt op een prettige manier 
afgewisseld met vriendelijke, groene 
straatjes die kronkelend door de buurt 
zo het bos inlopen. Hierdoor ben je 
altijd verbonden met de natuur om je 
heen. Heerlijk ontspannen leven.

de arcHitectuur van  
een  landgoed 

Als je straks op Het Landgoed van 
Nobelhorst rondwandelt, is het 
historische verhaal terug te ´lezen´ 
in de opzet en architectuur. De 
koopappartementen vind je in het 
statige Landhuis, in de Oranjerie komen 
schitterende brede aankleedhuizen en 
daartussen vind je aan het water en 
bos fraaie zelfbouwkavels. Zo herbergt 
elk gebouw of kavel een ander type 
huis dat je op allerlei manier kunt 
aanpassen aan jouw gezin, smaak en 
leefstijl. En daarmee vinden historie en 
hedendaagse woonwensen elkaar!

algemene informatie
Wil je meer weten over wonen in 
Nobelhorst en Het Landgoed?  
Neem dan contact op met Jolly  
Je bereikt haar op (06) 52 78 62 04  
of via  jolly@nobelhorst.nl.

wonen op een  
pracHtig landgoed
Als je Nobelhorst binnenkomt, zie je ‘Het Landgoed’ straks aan 
het einde van de Nobellaan al liggen. Hier, aan de rand van het 
bos, zouden vroeger de heren Nobel gewoond kunnen hebben. 
Welkom op Het Landgoed, een statige en groene buurt die 
geïnspireerd is op een historisch landgoed. Wordt dit straks  
jouw nieuwe thuis en geniet je van wonen op één van de  
mooiste plekjes van Nobelhorst? In dit buurtje kan je kiezen  
uit aankleedhuizen, appartementen en zelfbouwkavels. 

Vitens-terrein

Zelfbouwkavels

Aankleedhuizen

Huurhuizen

Disclaimer. Aan deze kaart is de grootst mogelijke zorg besteed, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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aankleedHuizen op Het landgoed
Woon je graag vrij, ‘op stand’, ZEN, ruim of gezellig? Het kan allemaal op Het 
Landgoed. Niet alleen het aanbod van de huizen varieert, ook de ligging. Maak 
kennis met het aanbod en droom vast weg. 

In De Orangerie leef je op een geweldige plek direct aan het bos. En dan heb je 
binnen ook nog eens de ruimte, want deze huizen met bijzondere architectuur zijn 
6,3 meter breed en 10,2m diep. Al een idee wat je met al die ruimte kunt doen?

Comfortabel, zuinig en zonnig. Zijn dit woorden die je aanspreken? Kom dan ZEN-
wonen op Het Landgoed. De energieneutrale Kolenbrandershuizen van 5,7 of 6 
meter breed hebben een heerlijke tuin op het zuiden. Bij normaal verbruik heb je een 
energierekening van nul. Ideaal toch! 

Achter de gevels van Het Logement gaan 6 meter brede huizen schuil. De ruimte, 
de stijlvolle architectuur en de grote tuin op het zuidwesten maken de verleiding 
groot om voor deze aankleedhuizen te gaan. Of woon je liever aan een gezellig, 
autovrij pleintje midden op Het Landgoed? Laat dan je licht eens schijnen op de 
Wagenmakershuizen die ook 6 meter breed zijn en een tuin op het westen hebben.

Zie jij jezelf al wonen aan de statige laan op Het Landgoed? Laat je verleiden door 
de ruimte en de klassieke architectuur van De Koetshuizen. De Koetshuizen zijn 
5,7 meter breed en bijna 9 meter diep. Je kunt kiezen voor een tuin met ochtend- en 
middagzon of middag- en avondzon.  

Ben je toe aan een grote tweekapper met alle ruimte voor een garage en een 
veranda? Ook die vind je op Het Landgoed. Je kunt kiezen voor wonen aan het 
bos of wonen aan het water. De statige architectuur van de twee-onder-een-
kaphuizen komt straks nog beter tot zijn recht als je bedenkt dat ze aan een 
lommerrijke laan worden gebouwd.

Kom aanrijden over de lommerrijke laan en zie in de verte Het Landhuis staan. 
Achter de klassiek ontworpen gevels gaan 16 royale appartementen schuil. Het 
statige Landhuis ligt direct aan het bos en is tot in de puntjes luxe afgewerkt. De 
appartementen zijn tussen de 90 en 180 m² groot en hebben speciale serre-balkons, 
waardoor je in alle seizoenen kunt genieten van het landelijke buitenleven op deze 
unieke plek. 

word vip en mis niets
De verkoop van de aankleedhuizen 
start in het vroege voorjaar van 2017. 
Toch heeft het zin om je nu al aan 
te melden. Bel met buurtmakelaars 
Madeleen of Elske. Zij noteren je 
gegevens en zorgen ervoor dat je het 
laatste nieuws als eerste hoort. Daarbij 
word je uitgenodigd voor de VIP-
procedure.

Madeleen van den Brink  
en Elske Kusters, 06-51821038  
madeleen@woneninnobelhorst.nl. 

Madeleen en Elske
(06) 51 82 10 38
madeleen@woneninnobelhorst.nl 

Vitens-terrein

De Boswachterij

•
De Brink

Sterrenschool

De BoomgaardHet Eiland

Het  
Landgoed

De Houtzagerij

Nobelhorst

De Dorpshaven

Vitens-terrein

aankleedHuizen

Mogelijke  
toekomstige 
huizen

Sluisgebouw
Watertoren

Het Landgoed



Zie jij jezelf al wonen op 
Het Landgoed?
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denk groots, bouw vriJ en geniet maximaal
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! 
Op Het Landgoed komen maar liefst 41 zelfbouwkavels. Je kiest een kavel en 
bepaalt vervolgens zelf de grootte, de indeling en waar je het huis op de kavel wilt 
bouwen. Je woont prachtig aan het water of bij de bosrand. Er is ruime keuze in 
grootte, vorm en ligging. Daarnaast zijn er 2 themakavels; Het Poortwachters-
huis en Het Brugwachtershuis. Voor deze kavels vragen we je een huis te 
ontwerpen dat bij het thema past. 

de verkoopinformatie
Wil je meer weten over zelfbouw in Nobelhorst? Maak een afspraak met een 
adviseur van de Kavelwinkel. 
 
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/afspraak
036 53 38 383
info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Of stel je vraag via social media. 
Facebook: ikbouwmijnhuisinalmere
Twitter: @Kavelwinkel036
 
Alle informatie over deze nieuwe kavels (o.a. kavelprijzen, kavelpaspoorten en 
toelichting themakavels) in Nobelhorst vind je op 
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/kavelslandgoed.
 
   

planning
De zelfbouwkavels gaan 28 januari 
2017 vanaf 10.00 uur in verkoop. 
Voor de kavels geldt: wie het eerst 
komt, heeft eerste keus. De verkoop 
vindt plaats in de Kavelwinkel in het 
Stadhuis van Almere. Let op, voorheen 
vond dit plaats in Nobelhorst.

Bouw je eigen huis in Almere

Mooie ligging aan het water of bosrand

zelfbouwkavels
De gebruikte foto is een referentiebeeld waarbij de combinatie 

van het ontwerp van het huis en de tuin de beoogde sfeer van 

het buurtje Het Landgoed weergeeft. Bij zelfbouw bepaal je 

 immers zelf hoe je droomhuis eruit ziet!

Ontwerp architectenbureau Atelier 3,  

fotografie: Lisette van de Pavoordt

Locatie verkoop:
Kavelwinkel

Stadhuisplein 1
Almere Stad

Van 10.00 - 15.00 uur



www.nobelhorst.nl 

Wil je meer weten over wonen in Nobelhorst en Het Landgoed?  
Neem dan contact op met Jolly.  

Je bereikt haar op (06) 52 78 62 04 of via 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.

naast kopen is Huren is ook mogeliJk
Wonen op een prachtig landgoed
Als je Nobelhorst binnenkomt, zie je ‘Het Landgoed’ straks aan het einde van de Nobellaan liggen.  
Het Landgoed heeft door de mooie, groene laan een statig karakter. Dit wordt op een prettige manier 
afgewisseld met vriendelijke, groene straatjes die kronkelend door de buurt zo het bos inlopen.  
Hierdoor ben je altijd verbonden met de natuur om je heen. Heerlijk ontspannen leven.

Huren in Het Landgoed
Langs de statige laan op Het Landgoed komen De Koetshuizen. De koetshuizen zijn prachtige gezins-
huizen die we verhuren. Wordt dit straks jouw nieuwe thuis en geniet je van wonen op één van de 
mooiste plekjes van Nobelhorst? 

Ymere zoekt woongroepen via WoningNet Almere
Bij nieuwe huurprojecten zoekt Ymere naar groepen huurders die samen een woongroep gaan vormen. 
In het najaar van 2016 plaatsen we een advertentie op WoningNet voor de eengezinshuizen op  
Het Landgoed. Lijkt het je wat om hier te wonen, houd WoningNet in de gaten. 

Zo kom je in aanmerking voor een eengezinshuis op Het Landgoed
Ymere biedt alle sociale huurhuizen via WoningNet aan, ook deze nieuwe huurhuizen.  
Het belangrijkste is dat je als huurder past bij de andere huurders. Je maakt immers deel uit van een 
woongroep. Daarbij is het een voorwaarde dat je inkomen passend is bij de huurprijs van het huis  
(zie www.ymere.nl/passendtoewijzen). 


