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Even voorstellen
Sanna Helmer – razende reporter
Als razende reporter voor Nobelsleven spreek ik de 
leukste mensen. Van boer tot stedenbouwkundige, 
landschapsarchitecten, bewoners en ondernemers. De 
artikelen die hieruit voortvloeien hebben links- of rechts-
om allemaal met Nobelhorst of Almere te maken. Voor 
deze Duurzame Dorpskrant mocht ik ook weer op pad om 
een aantal prachtige, duurzame verhalen te verzamelen. 

Een tipje van de sluier: duurzaam wil in 

feite zeggen dat iets lang meegaat. Doordat 

het solide gemaakt is, goed onderhouden 

wordt, bestaat uit materialen die niet snel 

verouderen, hergebruikt of mooier worden 

naarmate de tijd verstrijkt. Duurzaam is dus 

nuttig en leuk voor nu én in de toekomst. 

In Nobelhorst vertalen wij ‘duurzaam’ in 

een gezellige, gezonde, veilige en mooie 

leefomgeving. Hoe? Dat doen wij op twee 

manieren.

1. Duurzaam denken en doen!
Voor de inrichting van het openbare gebied 

gebruiken we alleen duurzame materialen. 

Dat doen we ook bij de bouw van de hui-

zen. Daarbij besteden we veel aandacht 

aan een laag energieverbruik. Tot slot 

geven we duurzame tips bij het zelfbou-

wen van je huis.

2. Samen wonen, samen leven
Wat ons betreft is een sociaal duurzame 

wijk een plek waar je ‘een goede buur’ 

bent en waar je samen zorgt voor een 

 gezellige, mooie en leefbare buurt. Om dit 

te bereiken stimuleren we bewoners en 

ondernemers samen te werken en samen 

te zijn. Het buurtschap is de sociale duur-

zame drager van Nobelhorst.

Nobelhorst Duurzaam

Duurzaam is 
leuk en nuttig!

Dit is 
Sanna

Duurzaamheid is zo’n woord dat je tegenwoordig op elke 
straathoek hoort. Maar wat is dat nu eigenlijk en wat 
doen we daarmee in Nobelhorst? Goede kans dat je het 
na het lezen van deze duurzame Dorpskrant precies weet.

Super  
zin in  

een  
ZEN-huis? 

Zie pagina 2

Benieuwd geworden? 
Veel leesplezier!



Wat zie je ervan? Wat merk je ervan? Wat zijn de 

kosten? Jakob Spakman en Paul van Moorsel, beiden 

projectontwikkelaar, weten er alles van. Zij vertellen 

én geven antwoord.

Hoe herken je een ZEN-huis?
Jakob trapt af: “Bij de ZEN-huizen in De Dorpshaven 

ligt het hele achterdak vol met zonnepalen. Deze zijn 

trouwens volledig in stijl meeontworpen.”

Wat merk je ervan als je in een ZEN-
huis woont?
“Het comfort van een ZEN-huis is groot. Je hebt niet 

alleen vloerverwarming, de extra isolatie zorgt ervoor 

dat het in huis veel stiller is. Daarbij zijn het klimaat en 

de temperatuur prettiger en gezonder. Met het opwek-

ken van je eigen energie draag je de toekomst een warm 

hart toe en bespaar je geld: je hebt een veel lagere 

energierekening! Dat scheelt zo al € 85,- per maand.”

Zijn het koop- of huurhuizen?
“Beide,” zegt Paul. “In de Dorpshaven komen ZEN-

koophuizen en op Het Eiland bouwen we ZEN-sociale-

huurhuizen. Het mag gezegd worden dat dit best 

bijzonder is. Neutraal bouwen is de toekomst. Vanaf 

2020 worden alle nieuwbouwhuizen energieneutraal. In 

Nobelhorst willen wij graag toekomstwaardig bouwen, 

daarom starten wij nu al met deze - overigens bewezen 

techniek- van zeer energieneutraal bouwen. Maar waar 

dit voor koophuizen al op meerdere plekken gebeurt, 

zijn wij met de huurhuizen nog een van de voorlopers.”

Wat kost een ZEN-huis?
“Geïnteresseerden in een ZEN-koophuis moeten er 

rekening mee houden dat de prijzen hoger liggen dan 

bij een ‘gewoon’ huis. Gelukkig voldoen deze huizen 

aan de regels van het hypothecair krediet, waardoor 

er ruimere financieringsmogelijkheden zijn. Je kunt 

wel € 27.000 meer hypotheek krijgen. De rente over dit 

leningdeel is (op dit moment) lager dan het energie-

voordeel. Dus deze investering is direct rendabel,” 

aldus Jakob.

Zekerheidje!
Als uitsmijter laten de heren weten dat dit echt een 

uniek product is met veel voordelen. “Bouwer Dura 

Vermeer biedt namelijk 10 jaar garantie op de energie-

prestatie. SWK (Stichting Waarborgfonds Koop-

woningen) checkt dit, zodat de belangen van de 

kopers goed behartigd zijn.”

Tegenwoordig zijn alle nieuwbouwhuizen energiezuinig. Op elk dak zie je wel een paar zonne-
panelen liggen. Die helpen om een deel van de gebruikte energie zelf op te wekken. Maar wist 
je dat er in Nobelhorst ook huizen komen die voldoende energie opwekken voor jouw volledige 
verbruik? Comfortabel, energiezuinig én duurzaam!

Super zin in  
een ZEN-huis?
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Zeer energiezuinige nieuwbouw Koophuizen

kijk ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nlkijk ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl

Buiten is het licht 
automatisch mooi

Binnen ook

Wonen op je blote voeten

Ben jij al  
ZEN?

Het nieuwste van 
het nieuwste op 
 gebied van comfort

ZEN wonen is duurzaam 
comfort tegen zeer lage 
energielasten.

•  Comfort
•  Lage energielasten
•  Duurzaam
•  Hi-tech
•  Gemak
•  Meer leencapiciteit tbv  
    hypotheek is mogelijk   
    (tot €27.000,-)

Madeleen van den Brink
Tel (06) 51 82 10 38
madeleen@woneninnobelhorst.nl

Meer weten?
Onze buurtmakelaar Madeleen van 
den Brink vertelt je graag meer over 
de aankleedhuizen in De Dorps haven. 
Kom ook eens langs in onze Informatie-
schuur. De actuele  openingstijden vind 
je op onze website.
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Geen kruipruimte, dat is beter!
“Het waterpeil in de sloten van Nobelhorst is hoog. 

De wegen en de huizen liggen lager. Dat beperkt het 

nazakken van de bodem. Als gevolg hiervan bouwen 

we huizen zonder kruipruimte. Nieuw voor Almere, 

maar bijvoorbeeld in IJburg (Amsterdam) is het succes-

vol toegepast. Huizen zonder kruipruimte hebben een 

aangenamer binnenklimaat. Het beperkt immers de 

hoeveelheid vocht die vanuit de kruipruimte het huis 

binnendringt. Daarnaast verlies je minder energie via 

de beganegrondvloer.”

Experiment mislukt
En soms probeer je wel eens wat uit en blijkt het niet 

te werken. “We hadden 'stand alone' lichtmasten laten 

plaatsen. Deze werken op wind- en zonne-energie. 

Helaas blijken de palen bijzonder storingsgevoelig en 

dus worden ze waarschijnlijk niet verder toegepast. De 

huidige masten langs de Kivietsweg laten we wel staan.

Ledverlichting
Wel beproefd, dus positieve toekomstmuziek is de 

ledverlichting die in Nobelhorst komt. “Alle definitieve 

straatverlichting wordt uitgevoerd als ledverlichting. 

Het heldere licht geeft mensen een veilig gevoel én de 

led-straatlantaarns verbruiken veel minder energie dan 

‘normale’ verlichting.”

Esthetische keuze blijkt heel 
 duurzaam
“Wist je dat een gebakken straatklinker heel duurzaam 

is?”, vraag Marco mij. Ik kan me er iets bij voorstellen 

omdat hij zo lang mooi is om te zien. Of sterker nog, 

mooier wordt naarmate de jaren verstrijken. Marco 

licht toe: “Uit het onderzoek is gebleken dat bij een 

weg met gebakken klinkers de CO2-uitstoot het laagst 

is. Bij het onderzoek is het vergelijk gemaakt met 

betonnen klinkers. Gekeken is naar productie, aanleg, 

onderhoud, sloop, hergebruik/recycling en transport. 

Op alle punten kwam de baksteen het beste uit de test. 

Goed nieuws voor ons en de bewoners, want in 

Nobelhorst komen deze gebakken klinkers.” 

Hergebruik van materialen
“De gebakken straatklinkers worden pas in de straat 

gelegd als er geen bouwverkeer meer komt. Toch 

moeten de straten begaanbaar zijn voor het bouw-

verkeer. Dus gebruiken we bij het bouwrijp maken van 

de woonbuurten deels 2e-hands bestrating. Als de bouw 

gereed is, gaan de stenen naar een volgende buurt.” 

Tijdelijk gebruik  braakliggende 
grond
“Nobelhorst groeit hard. Af is het dorp nog niet. Je zou 

de braakliggende gronden zo kunnen laten. Daar heb-

ben we niet voor gekozen. Boeren mogen de grond tijde-

lijk gebruiken. Fijn voor hen en fijn voor de buurt. Een 

groen bebouwde akker oogt toch een stuk gezelliger.

 Vorig jaar was er ook weer  een maïsdoolhof en het 

aardappeloogstfeest was ook een groot succes.“

4.4.4. 5.5.5.

Je moet het even weten, 
maar ook dit is duurzaam!

Vers en verantwoord Duurzame toepassingen

Marco Wolbers, projectleider bij de gemeente Almere, vertelt gedreven over alle duurzame 
toepassingen in zijn werk en in Nobelhorst. 

5 Tips om je tuin duurzaam in te richten

1.  Gebruik wat de natuur 
je brengt

“Vang regenwater op in een ton en 

gebruik dit water om in droge tijden je 

tuin te sproeien. Ook al je snoeimateriaal,

gras en blaadjes kun je verzamelen. 

Maak er een composthoop van wat je na 

een tijdje weer in je tuin kunt gebruiken 

om de structuur van de grond te 

verbeteren. Overigens is het ook heel 

goed voor je borders om het gevallen 

blad te laten liggen. Dit beschermt de 

grond en wortels in de winter, houdt in 

het vroege voorjaar het onkruid nog een 

beetje tegen en zorgt voor een betere 

structuur van de grond. Bovenal: 

gebruik geen chemische bestrijdings-

middelen. Er zijn heel veel andere 

manieren om onkruid en ongedierte 

tegen te gaan.”  

2.  Duurzame verlichting 
en materialen

“Gebruik bij voorkeur geen gewol-

maniseerd hout of tropisch hardhout. 

Je schutting kun je ook uitvoeren met 

gevlochten wilgentakken of hagen. 

Wees creatief en bestraat je tuin niet 

volledig. Halfverharding zorgt voor een 

veel betere afwatering. Tegenwoordig 

is er heel mooie ledverlichting te koop 

of kies voor lampen die zichzelf opladen 

met zonlicht. Nog beter!”

3.  Wees lief voor de natuur  
en de beestjes

“Zorg dat je gedurende het hele seizoen 

bloeiende planten in de tuin hebt. Daar 

geniet je zelf van. Daarbij zoeken bijen 

en vlinders al vroeg in het voorjaar naar 

voedsel. Dit vinden ze in jouw vlinder-

struik, zonnehoed, sedum, hedera, 

lavendel, vingerhoedskruid en klaver. 

Je kunt ook nestkastjes en vetbolletjes 

ophangen, zodat de vogels makkelij-

ker de winter doorkomen. Deze vogels 

vinden het trouwens ook heerlijk om een 

beschut plekje te vinden in jouw haag, 

struik met doorns en vruchtdragende 

beplanting zoals lijsterbes, coniferen 

en bamboe.”

4. Hergebruik materialen
“Natuurlijk kun je naar het tuincentrum 

gaan en alles nieuw kopen. Maar waar-

om zou je? Koop tegels via Marktplaats 

en gebruik takken om kleine afschei-

dingen te maken tussen verschillende 

tuinzones. Oud steigerhout doet het ook 

altijd goed in een tuin en misschien dat 

je nog wel iemand kent die wat stekjes 

wil afstaan.” 

5.  Kweek je eigen  groenten 
en fruit

“Niets is zo duurzaam én lekker als fruit 

en groenten uit eigen tuin. Een moes-

tuintje, fruitdragende bomen en vrucht-

dragende struiken mogen dus eigenlijk 

niet ontbreken in een duurzame tuin. 

Als je de beplanting een beetje afstemt 

met je buren, kun je ook nog groenten 

en fruit uitwisselen met elkaar. Zo eet 

je altijd vers en verantwoord uit eigen 

tuin.”

Marjan Kootwijk heeft een hoveniers-

opleiding gevolgd. Marjan werkt bij 

Ymere waar ze adviseert bij groen-

projecten. Bij Nobelhorst maken we 

dankbaar gebruik van haar kennis. 

Zo is ze betrokken bij de inrichting van 

de tuin van ’t Nobelhuis en een tijdje 

geleden heeft Marjan de (tijdelijke) 

inrichting van het gebied rondom de 

buurtschuur verzorgd. Als we haar 

vragen om wat tips voor de inrichting 

van een duurzame tuin, steekt ze 

enthousiast van wal. 

Koop je een huis in Nobelhorst, dan begin je natuurlijk met de inrichting. Maar als het weer 
en de tijd het even toelaten, ga je je vast snel bezighouden met je tuin. Heb je al ideeën? 

kijk ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nlkijk ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl

Marco Wolbers

Impressie van de Marie Curielaan, Nobelhorst
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Heb je al eens rondom 
 Nobelhorst gelopen? Moet 
je echt eens doen. Het zal je 
verrassen hoeveel natuur-
schoon er letterlijk om de 
hoek van het ‘dorp’ ligt.  
Nu kun je het bos goed 
bereiken via de Vinkweg 
of als je de Nobelstraat 
 helemaal uitloopt. In de toe-
komst worden er  vanuit de 
wijk allerlei verbindingen 
gemaakt, zodat je direct 
het bos inwandelt. 

Lekker wandelen met de hond, op avon-

tuur met de kinderen of een rondje hard-

lopen, zodat je lekker ontspant.

Ik verkende een tijdje geleden met 

boswachter Thijmen de groene randen 

van de wijk en laatst wandelde ik met 

boswachter Rob langs het bos. Hij 

vertelde dat het bos nog mooier wordt 

de komende tijd. “Waar de populieren 

gekapt zijn, komen nieuwe bomen. Dat 

kappen doen we overigens elke 5 tot 6 

jaar. Op dat moment hebben de ‘hulp-

bomen’ hun werk gedaan. Ze worden 

gekapt, zodat de waardevolle bomen 

groter en mooier kunnen worden. Verder 

gaan we de bestaande graspaden 

vervangen en uitbreiden met zand-

paden. Zo kun je ook bij minder mooi 

weer lekker in het bos lopen. Daarbij 

wandel je nog makkelijker naar de 

ecologische verbindingszone met flauwe 

oevers waar de bevers zich erg fijn 

voelen.” 

Wist je dat je vanuit Nobelhorst – via de 

brug over de vaart – zo naar de Kemp-

haan wandelt? Daar geniet je van een 

lekkere koffie met vers gemaakte appel-

taart en op je gemak loop je weer terug.

Nobelhorst is ontworpen met een heel duide-
lijke visie. Duurzaamheid, in de breedste zin 
van het woord, was een belangrijke pijler. 
Landschapsontwerper van de gemeente 
Almere, Annette Hospes, heeft aan de wieg 
gestaan van de plannen. Lees haar verhaal 
en kijk ineens met heel andere ogen naar 
het dorp van Almere.

“Duurzaamheid begint bij de planontwikkeling. We zijn niet 

lukraak gaan bedenken. We hebben gekozen voor een landschap-

pelijke stedenbouw, waarbij je de landschappelijke kwaliteiten 

en kenmerken gebruikt. Na het basisplan kijken we samen met 

bewoners naar de plannen voor hun wijk. Een goed functionerende 

openbare ruimte waar je prettig verblijft en mooie herinneringen 

maakt, is ons vertrekpunt geweest.”

Weet je nog…
“Om ons doel te bereiken, maken we een optimale verbinding met 

het bos en krijgen bewoners, waar mogelijk, ruimte om naar eigen 

idee plekken in te richten. Daarbij is het heel belangrijk dat een 

wijk verzamelplekken heeft en herkenningspunten. Dat maakt dat 

je je thuis voelt, je verbonden voelt met je omgeving en herinne-

ringen maakt. ‘Weet je nog hoe we vroeger altijd afspraken op de 

Brink en hoe we hiervandaan op avontuur gingen in het bos?’ 

Nobelhorst heeft nu al een aantal van deze plekken, zoals de 

buurtschuur, de Melkfabriek, de archeologische vindplaats en 

de Brink. Straks komen er nog veel meer bij.”

Je ziet het water door de goten stromen
“Wat ook leuk en bijzonder is, is de oppervlaktewaterafvoer op het 

Eiland. Het regenwater wordt via brede molgoten afgevoerd naar 

Overweeg je zelf een woon-/
werkhuis te bouwen? Het 
zal je verbazen wat er alle-
maal mogelijk is zonder dat 
daar direct hoge kosten aan 
zijn verbonden. Wij gingen 
op zoek naar inspiratie en 
vonden die bij architect 
Oebele Hoekstra, afgestu-
deerd milieuarchitect.

Wonen in je tuin
Oebele heeft dus de vakkennis in huis. 

Daarbij kan hij uit eigen ervaring mee-

praten. In 2006 bouwde hij zijn eigen 

woon-/werkhuis in Tussen de Vaarten.

Een pand van maar liefst 450 m². 

Vandaag bezoek ik hem. We gaan aan 

de eettafel zitten in de keuken annex 

woonkamer. Of zitten we in de tuin? De 

heerlijk lichte ruimte is aan 3 zijdes 

omgeven door ramen, waardoor niets 

een vrij uitzicht in de weg staat. “We 

zijn gek op tuinieren en buiten zijn, 

vandaar!”, verklaart Oebele.

En toen was er geen werk 
meer…
De koffie staat op tafel en enthousiast 

begint de 54-jarige architect te vertellen. 

“10 jaar geleden had ik een architecten-

bureau met 7 mensen in dienst. Daar 

hoorde een passende werkruimte bij. De 

combinatie van wonen en werken in één 

pand sprak me altijd al erg aan. Daarom 

hebben we dit huis laten bouwen. Heel 

bewust koos ik toen voor een heel duide-

lijke scheiding tussen wonen en werken. 

Gelukkig maar, want toen de crisis op 

zijn hevigst was, viel al het werk weg. 

Ik moest iedereen laten gaan en in mijn 

ééntje verder. Even slikken en opnieuw 

beginnen. Nu gaat het weer hartstikke 

goed, maar ik blijf lekker ZZP’er. De 

vrijheid bevalt me wel. Ik werk vooral 

aan de keukentafel of bij de klant. De 

bedrijfsruimte heb ik uitstekend kunnen 

verhuren.”

Vooruitstrevend blijkt heel 
duurzaam
Opvallend aan het woon-werkhuis van 

Oebele is het duurzame karakter. Ruim 

10 jaar geleden was hij vooruitstrevend 

bezig. Met een WKO-systeem (warmte-

koude-opslag), een warmtepomp, 

vloerverwarming, een zonneboiler, een 

warmte-terugwin-systeem en een 

uitstekende isolatie is dit huis zeer 

energiezuinig. “Als ik nog zonne-

panelen op het dak zou leggen, kunnen 

we volledig in onze eigen energiebehoef-

te voorzien. Maar desondanks heeft dit 

huis nu al een energielabel ‘A’.”

Een goede isolatie maakt 
het verschil
“Tegenwoordig zijn er nog meer moge-

lijkheden om een huis duurzaam en 

zuinig in energieverbruik te maken. Ik 

heb laatst een huis ontworpen dat zo 

goed geïsoleerd is dat er geen ver-

warming meer nodig is. Voor de vorm 

hebben de eigenaren een paar stroken 

vloerverwarming neergelegd. Het 

bijzondere is dat dit huis – zonder warm-

tepomp en zonnepanelen - meer warmte 

produceert dan de eigenaren verbruiken. 

Dit overschot aan warmte gebruiken ze 

via een ventilatiesysteem om water op 

te warmen.”

Functionaliteit wint
Oebele is geen architect van de mooie 

plaatjes. Hij heeft ze ook niet, blijkt als ik 

erom vraag. “Natuurlijk ontwerp ik 

huizen die de eigenaren mooi vinden. 

Maar het uiterlijk is bij mij een sluitpost. 

Ik werk van binnen naar buiten. Van 

wensen naar functionaliteit! Ligging, 

bezonning en manieren om het huis 

duurzaam en energiezuinig te maken, 

vind ik veel belangrijker. De buiten-

kant vormt zich dan vanzelf. Dit is het 

sausje.” 

een open vlakte in de wijk. Als het heeft geregend zie 

je het water door de goten stromen. Net als vroeger. 

De open vlakte leggen we glooiend aan. Het is aan de 

buurtbewoners hoe ze deze buurtkavel inrichten. Een 

natuurlijke speelplaats zou zeker niet misstaan.” 

Duurzame materialen
Annette vertelt verder. “We maken gebruik van duurzame 

materialen die bijna onverwoestbaar zijn en mooier worden 

naarmate de tijd verstrijkt. Het meubilair is sterk, de straten 

krijgen gebakken klinkers en het parkeren wordt gedaan op 

grasstenen.  We gaan niet naar standaardoplossingen, maar 

zoeken naar materialen die refereren naar het gevoel van 

een dorp. Je ziet hier geen beugels om de lantaarnpalen en 

‘verboden-in-te-rijden-paaltjes’. Aanrijdbeveiliging regelen 

we met grote stenen of door de verlichting in een haag te 

plaatsen.”

Goed voor de dieren, leuk voor de 
 bewoners
“De natuurlijkvriendelijke oever bij veld 1 is ook een heel 

speciale plek. Door het talud heel flauw af te laten lopen, 

is dit een geliefde plek voor dieren. Ze kunnen gemakkelijk 

van het water aan wal komen en vice versa. Daarbij nodigt 

het ook uit om zelf naar de waterkant te lopen. Gooi een 

hengeltje uit of voer de eendjes samen met je kinderen.“

Hoe wordt 
het bos 
rondom 
 Nobelhorst?

De bijzondere plekken van 

Nobelhorst 

kijk ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nlkijk ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl

Visie Nobelhorst Oebele Hoekstra architekten 

“ De vrijheid bevalt 
me wel.”

“ Ik werk voor ontwik-
kelaars, particulieren en 
bedrijven. Je leert elkaar 
heel goed kennen tijdens 
het zelfbouwproces. Het 
leuke is dat ik daardoor 
met bijna alle particulie-
ren nog contact heb.”

“ Een huis dat meer 
 energie opwekt dan het 
verbruikt, zonder kost-
bare installaties.  
Hoe ideaal is dat!”

Boswachter Rob

Met Boswachter Rob op excursie? 
Kijk eens op:
www.staatsbosbeheer.nl

Zelf een woon-/
werkhuis bouwen? 

Tips en
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Alle huizen in Nobelhorst 
zijn toekomstbestendig

SAMEN BErEIK JE MEEr.  samen IS HET leuker!

“Een toekomstbestendig 
huis, wat is dat?”, vraagt 
mijn dochter als ze in 
mijn agenda ziet staan 
dat ik Jan rik Hartkamp 
van bouwer Dura Vermeer 
hierover ga interviewen. 
’Toekomstbestendig’ 
betekent dat het in de 
toekomst nog net zo mooi, 
leuk of goed is als nu”, leg 
ik uit. Dat ze in  Nobelhorst 
huizen bouwen die in de 
meest brede zin van het 
woord toekomstbestendig 
zijn, ontdek ik later die 
dag als ik Jan rik spreek. 

Ik heb Jan Rik al vaker ontmoet, dus ik 

weet waar ik moet zijn en wie ik moet 

hebben. In de Informatieschuur, in de 

kamer waar ‘uitvoerder’ boven de deur 

prijkt, vind ik hem. Na wat vakantie-

verhalen uitgewisseld te hebben, leg 

ik hem de hamvraag voor. “Wat is een 

toekomstbestendig huis?” Jan Rik zet 

het helder voor me uiteen.

Het is de combinatie
“Wat mij betreft is een toekomst-

bestendig huis een huis waar je tot 

in lengte van dagen met plezier kunt 

blijven wonen. Niet alleen omdat het 

huis gebouwd is met duurzame mater-

ialen. Ook door de maatregelen die 

zijn getroffen om het wooncomfort te 

maximaliseren en de stookkosten zo 

laag mogelijk te houden. Daarbij moet 

het huis in gebruik en ruimte bij jouw 

huidige leven én de toekomst passen. 

Nobelhorst is ook sociaal 
heel duurzaam. Dit dorp 
is van de inwoners. Ieder-
een heeft een grote stem 
en saamhorigheid is een 
groot goed. 

Kom je in Nobelhorst wonen of wer-

ken? Dan word je automatisch lid van 

een buurtschap. Dat is hartstikke leuk, 

want via het buurtschap ken je je buren 

en kun je meedenken over belangrijke 

zaken in jouw buurt. Zoals de inrichting 

van de openbare ruimte en het openbaar 

vervoer bijvoorbeeld. Daarbij krijgt elk 

buurtschap een buurtkavel. De invulling 

hiervan mogen ze zelf bepalen. Van een 

avontuurlijke speeltuin tot een voetbal-

veld, minitheater, een grote moestuin of 

kies voor een buurtschuur. De markante 

buurtschuur die er nu al staat, hoort bij 

het eerste buurtschap van Nobelhorst. 

Even wat buurtschapfei-
ten op een rij
•  Een buurtschap bestaat uit ongeveer 

300 huishoudens.

•  Ieder buurtschap heeft een bestuur 

met een voorzitter.

•  Het bestuur overlegt 8 tot 10x per jaar. 

•  Normaliter is er 2x per jaar een alge-

mene ledenvergadering.

•  Het eerste buurtschap is een feit. Het 

tweede en derde worden binnenkort 

opgericht.

•  Het buurtschap krijgt een kavel toege-

wezen die ze naar eigen idee kunnen 

inrichten.

•  Het buurtschap bepaalt mee over de 

inrichting van de buurt en het open-

baar vervoer.

•  De entreekosten van het buurtschap 

zijn € 200,-

•  Per maand betaal je als lid € 7,50.  

Lidmaatschap is verplicht.

•  Het geld van het buurtschap is voor 

onderhoud van de buurtkavel, feestjes 

en allerlei initiatieven.

•  Bij grote uitgaven stemmen de leden 

van het buurtschap over het akkoord.

Andere voordelen van een 
buurtschap
Dankzij het buurtschap ken je je buren 

en heb je een stem. Maar je kunt er 

nog veel meer voordelen uit halen. En 

dan hebben we het niet alleen over de 

sociale contacten. Als buurtschap kun je 

bijvoorbeeld samen diensten of produc-

ten inkopen. Geheid dat een tuinman zijn 

tarief wil bijstellen als hij in één keer een 

opdracht krijgt voor meerdere tuinen. 

Maar ook een gezellige buurtbarbecue 

organiseer je gemakkelijk(er) via jouw 

buurtschap.

En zo werkt het in de 
praktijk 
Sacha de Ruijter, Sebastiaan Vos en 

Henk van Koningsveld hebben allemaal 

een rol in het bestuur van het eerste 

buurtschap. Lees hier hun ervaringen.

Sacha de ruijter: Kom met 
je ideeën en doe mee!
“Ik heb bewust voor Nobelhorst geko-

zen om het dorpse gevoel en de manier 

waarop je als bewoners samen een 

buurt opbouwt en sfeer maakt. Hier 

weet je wie je buren zijn en kun je bij ze 

terecht als het nodig is.” 

“Omdat ik ook vanuit mijn werk veel 

met bewonersinitiatieven te maken heb, 

was het voor mij een logische keuze om 

deel te nemen in het bestuur van het 

eerste buurtschap. Op die manier kan 

ik mijn kennis en contacten waardevol 

maken voor de buurt. Erg leuk, maar ook 

even zoeken. Het is nog niet voor ieder-

een duidelijk hoe het nou precies werkt. 

Ik maak graag even van de gelegenheid 

gebruik om dit te verduidelijken. Over 

de grote beslissingen stemmen de leden. 

Ook de ideeën moeten van de leden 

(bewoners) komen en de uitvoering 

hiervan ligt bij de initiatiefnemer. Ik wil 

daarom iedereen oproepen: kom met je 

ideeën en doe mee!"

Sebastiaan Vos: Ik wil er 
echt iets moois van maken
“Mijn grootste drijfveer om me voor 

het bestuur van het buurtschap aan te 

melden is dat ik echt iets moois van 

Nobelhorst wil maken. Met elkaar kunnen 

we heel veel bereiken en leuke dingen 

organiseren zoals een dorpsfeest of een 

gezellige barbecue. Het buurtschap 

heeft hiervoor geld beschikbaar. Naast 

de organisatie van gezellige evenemen-

ten kunnen we ook gezamenlijk spullen 

kopen. Denk hierbij aan een kruiwagen, 

tuingereedschap, een barbecue en nog 

veel meer.”

Henk van Koningsveld:  
Dit is mijn hobby!
“Ik beheer de agenda, de financiën en 

de schoonmaak van de buurtschuur. Na 

de verhuur check ik of de ruimte weer 

netjes is en ik houd bij wie er wanneer 

gebruik wil maken van de buurtschuur. 

Een vrijwilligersbijdrage wil ik niet. Dan 

wordt het zo’n verplichting. Ik vind het 

superleuk om te doen. Sterker nog, het is 

mijn hobby. Maar ik heb mijn hele leven 

van alles ‘gemoeten’ en dat gevoel wil ik 

nu niet meer hebben.”

Feestje in de buurtschuur
Zin in een feestje, maar zie je nu al op 

tegen die volgepropte woonkamer? Of 

wil je een creatieve workshop, barbe-

cue of filmavond voor je buren organi-

seren? Voor de huidige bewoners van 

Nobelhorst ligt de oplossing voor het 

oprapen. Voor € 12,50 kun je de buurt-

schuur huren. De buurtschuur is een 

te gekke ruimte met keuken, toiletten, 

heerlijk terras onder de veranda en 

kampvuurplaats. Het buurtschap regelt 

de programmering, de verhuur en het 

onderhoud. 

Denk hierbij aan een gelijkvloers (breed 

tweelaags) huis met een slaap- en bad-

kamer op de begane grond. Of een een-

gezinshuis met een grote zolder waar je 

extra slaapkamers bij kunt maken als er 

kinderen komen.” 

Als je mag meedenken, is 
het langer leuk
Jan Rik geeft aan dat de huizen in 

Nobelhorst ook toekomstbestendig zijn 

doordat kopers alle ruimte krijgen om de 

indeling en afwerking van hun aan-

kleedhuis aan te passen aan hun woon-

wensen. Ik vind het echt opvallend hoe 

ver ze daarin gaan bij Nobelhorst. Heel 

goed, want als je het huis mag aan-

passen zoals jij het wilt, past het beter 

bij je en is het langer naar je zin. 

Hier wil je niet meer weg
“Ik verwacht echt dat het verloop in 

Nobelhorst heel laag zal zijn. Want buiten 

de techniek, de materialen en de woon-

mogelijkheden, maken wij ook een duur-

zame leefomgeving. Een plek waar je je 

prettig voelt en waaraan je je hecht. Hier 

wil je niet meer weg. Dit bouw je samen 

met buurtbewoners op tot een mooi dorp 

en dat maakt Nobelhorst in zijn alge-

meenheid ook toekomstbestendig.” 

Meer lezen over manieren 
om je huis duurzaam te 
verwarmen? 
Lees het artikel van Jeroen Roeloffzen. 

Hierin vertelt hij alles over de voordelen 

van zonnepanelen, zonnecollectoren en 

een warmptepomp. 

Wonen nu en later Sociaal duurzaam

kijk voor meer informatie ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl kijk voor meer informatie ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl

Jan Rik Hartkamp
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Van tropische droom  
tot polderrealiteit

Waar komt dat vee in Nobelhorst  
vandaan? De veehouders vertellen:

Oeps
“Ben je ons vergeten?”, hoor ik mijn 

Nobelsleven-collega zeggen aan de 

andere kant van de lijn. “Wat ben ik 

vergeten?”, vraag ik nog in volledige 

onwetendheid. “Je zou boer Navis 

interviewen vandaag.” Natuurlijk! Oh, 

wat erg. Ik spring in de auto en zo’n tien 

minuten later sta ik mijn verontschuldig-

ingen aan te bieden. “Sorry, sorry, sorry. 

Ik vergeet nooit een afspraak.” 

Boer Navis, of Herman, zoals ik hem 

mag noemen, glimlacht. Het maakt hem 

niet zo veel uit, geloof ik. Ik ontspan en 

we beginnen te praten. Met een humor-

istische nuchterheid vertelt Herman 

over zijn leven, zijn dromen en Almere. 

Ik droomde van tropische 
oorden en belandde in de 
polder
“Ik ben een boerenzoon uit de Achter-

hoek. Vroeger wilde ik al boer worden. 

Het liefst in een tropisch land. Het lot 

besloot anders. Het bedrijf van mijn 

vader was net iets te klein om al zijn 

kinderen aan het werk te houden. Ik 

ging leren en kwam uiteindelijk bij de 

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 

terecht. In Almere! Ik gruwelde bij het 

idee. Dat was tenslotte allesbehalve 

tropisch. Grappig genoeg bleek de 

praktijk anders. Ik vond en vind het hier 

fantastisch. De ruimte en vrijheid zoals 

je die in Almere ervaart, is ongekend.”

Over Herman Navis
In 1980 verhuisde boer Navis naar 

Almere Haven. Zijn werk achterna. 30 

jaar geleden startte hij met akkerbouw, 

10 jaar daarna kocht hij zijn eigen 

boerderij waar hij in 2006 ook is gaan 

wonen. Boer Navis heeft 2 dochters: 

Evelien en Karen. Zij zitten ook in het 

Wilbert Gijsberts (29) en 
Evelien Navis (26) zijn 
beiden getogen Almeer-
ders. Sinds 2014 houden 
ze schapen en koeien in 
 Almere. Enthousiast 
vertellen ze over hun vak.

“Onze passie voor dieren en het buiten-

leven delen we graag met anderen. 

Nobelhorst heeft een gezellige dorpse 

sfeer waarin het boerenleven met vee 

ook goed past. Wij vinden het leuk om te 

zien dat ook andere Almeerders genieten 

van onze dieren. Niet alleen om naar te 

kijken maar ook om te aaien. Dit is onze 

manier om het boerenleven weer dichter 

bij de stad te brengen.” 

Schapen op het 
 Vitensterrein
“Vorig jaar liepen onze schapen al op 

de Vitens Reinwaterkelder. Nu staan 

de schapen thuis omdat ze lammetjes 

 krijgen. Maar straks met mooi weer 

gaan de moederschapen met lammetjes 

weer naar buiten.” 

Schaapjes aaien?
“Bij het pannenkoekenrestaurant 

Smullen & Spelen hebben wij onze twee 

oudere knuffelschapen ondergebracht. 

Voor lopig staan ze daar om geaaid te 

worden door bezoekers. Ga maar eens 

kijken!” 

Nieuwsgierig geworden naar de vee-

houders en hun vee? Houd Nobels-

leven in de gaten, want daar zullen 

de veehouders regelmatig een stukje 

voor schrijven. 

Wat heb jij altijd willen weten over het 

boerenleven? Of wil je meer weten over 

de schapen in Nobelhorst? Stel je vraag 

aan Evelien en Wilbert!

Boer Navis vertelt
boerenvak. Karen woont samen met een 

boer midden in de polder en Evelien is 

afgestudeerd veearts en veehouder. De 

schapen van Evelien en haar vriend 

grazen op het Vitensterrein (vlak naast 

de Reinwaterbuurt) en in de speeltuin 

van Smullen & Spelen. 

Pionieren zoals vroeger
Herman heeft op diverse plekken in 

Almere akkergrond waar hij verschil-

lende gewassen verbouwt. Toch heeft 

de stadsboer een bijzondere band met 

Nobelhorst. “Hier krijg ik weer dat 

pioniersgevoel dat ik ook had toen ik in 

Almere Haven kwam wonen. Het is echt 

dorps en geen straatje is gelijk. De 

langzame, organische groei maakt dat je 

hier ook een beetje pioniert en dat 

spreekt me erg aan.”

Slootje springen
“Ik ben nu 63. Of ik binnenkort met 

pensioen ga? Nee! Ik vind mijn werk 

veel te leuk. Voorlopig blijf ik lekker 

aardappels, uien, mais en hyacinten in 

Nobelhorst verbouwen. Wil je de 

hyacinten trouwens zien? Ze staan 

prachtig in bloei!” Dat laat ik me geen 

twee keer vragen. Met mijn auto rijden 

we naar het veld langs de snelweg. 

Meterslang paars, roze, wit. Schitterend! 

De perfecte plek voor een foto. Maar dan 

moeten we wel eerst slootje springen. Ik 

kijk en schat in. Dat zou wel eens een 

nat voetje kunnen worden. Galant gaat 

Herman voor en pakt mijn hand. Na een 

kleine fotosessie en een praatje met wat 

andere boeren gaan we weer. Leuk zo’n 

kijkje in de keuken van het boerenleven.

Smaakt dit naar meer?
•  Wil jij ook de pure smaak proeven van 

het boerenleven? Houd dan de oogst-

feesten van Boer Navis in de gaten. Hij 

deelt dan gratis aardappels en uien uit.

•  Benieuwd wat Herman allemaal 

meemaakt? De stadsboer en zijn 

dochter Evelien gaan geregeld ons 

blog sieren met hun verhalen. Meld je 

aan voor de nieuwsbrieven. Dan zie je 

ze vanzelf. 

kijk voor meer informatie ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl kijk voor meer informatie ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl

“ Ik ben zo blij dat ik toch 
nog boer ben geworden. 
Mijn vader was apetrots.”

“ ’s Avonds zit ik op de 
trekker als er gerooid 
moet worden.”

Boer Navis is de eerste stadsboer van Almere. Grond 
waar even niets mee gebeurt, pacht hij van de 
 gemeente Almere. Hierop verbouwt hij uien, aard-
appels, graan en bloemen. De tijdelijke bebouwing 
‘kleurt’ de braakliggende grond en in het geval van 
Nobelhorst zorgt het ook voor levendigheid door  
de oogstfeesten en het maisdoolhof. Win-win dus  
en daarmee heel duurzaam. Lees zijn verhaal.

Goed nieuws voor huur-
ders van Ymere die hun 
huis ook graag zouden 
willen verduurzamen.  
Het wordt  namelijk straks 
voor huurders van Ymere 
veel  eenvoudiger om 
 zonnepanelen op het dak 
te nemen. Door een 
 samenwerking van Ymere 
met haar dak partners is 
het zelfs mogelijk om het 
straks kosteloos aan te 
bieden.

Ymere staat voor goede en betaalbare 

huizen voor mensen met een bescheiden 

inkomen. Het verduurzamen van huizen 

levert hier een belangrijke bijdrage aan. 

Via een zogenaamde ESCO (Energy 

Service Company) gaan de dakpartners 

Klomp en Patina de komende jaren 

 minimaal 8.500 daken van Ymere 

voorzien van zonnepanelen.

Voordelen voor alle 
 partijen
Huurders besparen met deze constructie 

ca. 60 euro per jaar op energiekosten. 

Naast een financieel voordeel voor de 

huurders dragen de zonnepanelen ook bij 

aan een beter milieu. Het opwekken van 

zonne-energie is schoon en zorgt voor 

een vermindering van CO²-uitstoot per 

huis. Tot slot levert het plaatsen van 

zonnepanelen Ymere ook een gunstig 

energielabel per huis op.

Start in het najaar van 
2016
De verwachting is dat Ymere in het 

najaar van 2016 de eerste huurders kan 

benaderen. Via een nieuwe  webshop 

"Woningverbetering op Maat" maken 

huurders uiteindelijk zelf de keuze om 

gebruik te maken van dit aanbod.

In Nobelhorst doen we  
het al
Op ‘t Nobelhuis plaats Ymere al zonne-

panelen via ESCO. In de toekomst wil 

Ymere de ESCO uitbreiden met led-

verlichting in de algemene ruimtes 

van woongebouwen. Op deze manier 

kunnen huurders ook besparen op de 

servicekosten.

Zonnepanelen straks ook beter   
bereikbaar voor huurders

De knuffelschapen  krijgen 
een warm onthaal bij 
Smullen &  Spelen  

De Stadsboer Dorpse sfeer
Het boerenleven dichter  

bij de stad brengen
Wilbert Gijsberts, veehouder
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Informatieschuur

Contact & 
nieuwsbrief
Je kunt voor meer informatie contact 

opnemen met ons team. Via de website 

kan je je inschrijven voor de maande-

lijkse nieuwsbrief, dan houden wij je 

op de hoogte van alle laatste ontwikke-

lingen in Nobelhorst. 

Surf naar  

www.nobelhorst.nl 

of bel of mail Jolly op  

(06) 52 78 62 04 of  

jolly@nobelhorst.nl

Kijk ook eens op ons blog.

nobelsleven.nl voor meer informatie 

en inspiratie.

Tips van Over Morgen

Colofon
Deze krant is met de grootste zorg samengesteld 
door het Nobelhorstteam (gemeente Almere, 
woningcorporatie Ymere, Dura Vermeer). 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.

kijk ook op www.nobelhorst.nl en www.nobelsleven.nl

 gastvrouwen 

Heb je een 
vraag?

Neem contact op

Jolly en Michèle
Tel (06) 52 78 62 04 | jolly@nobelhorst.nl

Wat is er allemaal 
 mogelijk?
Jeroen brandt los. “Je kunt kiezen voor 

zonnepanelen, de meest bekende duur-

zame maatregel. Hiermee wek je elektra 

op. Met zonnecollectoren wek je warmte 

op, waarmee je kunt voorzien in je gas-

verbruik. Als je bedenkt dat driekwart 

van je energierekening gas betreft, zijn 

zonnecollectoren heel aantrekkelijk. Ze 

zijn wel duurder. Een combinatie van 

zonnecollectoren en zonnepanelen zou 

het beste zijn. Deze zijn er wel, maar 

de ontwikkeling bevindt zich nog in de 

experimentele fase. Een andere optie is 

een warmtepomp. Ook hiermee kun je je 

huis verwarmen. Liever een natuurlijke 

manier van energie besparen? Kies voor 

een sedumdakbedekking.”

Tip 1: Ga je zelf een huis bouwen? 

Denk op zijn minst na over duur-

zame energievoorziening.

Deze investering verdien 
je in 8 tot 10 jaar terug
“De kosten van duurzame maatregelen 

zijn vaak voor mensen reden om het niet 

te doen. Zonde. Want je investering heb 

je er al na 8 tot 10 jaar uit en dan ga je 

dus geld verdienen. Zo’n rendement heb 

je niet als je geld op een spaarrekening 

zet hoor. Dit jaar kun je vanuit het rijk 

nog subsidie krijgen en er zijn tegen-

woordig veel banken die ‘groen’ bouwen 

stimuleren en daardoor 106% willen 

financieren. De kosten van de zonne-

panelen, zonnecollectoren of warmte-

pomp verwerk je in je hypotheek. En 

nog een reden: Je bent helemaal klaar 

voor de toekomst. Vanaf 2020 moeten 

alle huizen energieneutraal worden 

gebouwd.” 

Tip 2: Laat je adviseren. Op 

www.almeregeeftenergie.nl vind 

je heel veel nuttige informatie, ook 

over subsidieregelingen. Daarbij 

kun je via deze site in contact ko-

men met duurzaamheidsadviseurs 

van de gemeente. Ze helpen 

je graag.

Eerst de techniek, dan het 
ontwerp
Jeroen geeft aan dat het heel belangrijk 

is om, voor dat je gaat ontwerpen, te 

bepalen of je duurzame energievoor-

ziening via je dak wilt. “Dit heeft 

namelijk invloed op je ontwerp. Zo is 

het heel belangrijk dat je dak een 

optimale zonoriëntatie heeft en in huis 

moeten ook de nodige maatregelen 

getroffen worden. Een stroomvoor-

ziening bij je dak is het begin. Maar 

kies je voor een warmtepomp of zonne-

collectoren, dan moeten er meer maat-

regelen getroffen worden. Deze 

systemen verwarmen namelijk via 

laagtemperatuur en dat betekent dat je 

huis verwarmd moet worden via vloer-

vewarming.”

Tip 3: Bedenk voordat je begint met 

ontwerpen welke duurzame energie-

voorzieningen je wilt treffen.

Sedum op je dak
“Zoals ik al zei, je kunt ook kiezen voor 

een sedumdakbedekking. Ziet er erg 

mooi uit en het helpt warmte vast te 

houden in de winter. Daarbij zorgt het 

voor koeling in de zomer én een goede 

wateropvang. Sedum, eventueel in 

combinatie met zonnepanelen is wel 

heel zwaar. Houd daar dus goed 

rekening mee in je  constructie, 

ontwerp en de bouw. 

Tip 4: Besluit je nu nog geen maat-

regelen te treffen, maar wil je dit in 

de toekomst wel? Laat dan alvast 

een loze leiding aanleggen richting 

je dak. De kosten hiervan zijn veel 

lager dan als je dit later doet. 

Overmorgen
Jeroen is één van de 4 eigenaren van 

Over Morgen. Hij heeft veel duurzaam 

advieswerk voor de gemeente gedaan en 

is ook betrokken geweest bij Nobelhorst. 

www.overmorgen.nl

Ga je zelf een huis bouwen? Je kiest dan voor een optimale indeling en het ontwerp 
past  helemaal bij jouw smaak. Maar heb je al nagedacht over de manier waarop je je 
huis gaat verwarmen en hoe je aan je energie komt? Jeroen Roeloffzen van Over 
Morgen (bureau voor Ruimtelijke Ontwikkeling) heeft een aantal heel nuttige tips, 
blijkt als ik hem spreek.

Hoe ‘groen’ wordt 
jouw dak?

De informatieschuur is geopend 
iedere zaterdag en laatste zondag 
van de maand van 11.00 tot 13.30 uur 
(behoudens de nationale feestdagen). 
Daarnaast zijn wij doordeweeks ook 
vaak geopend. Kijk voor actuele ope-
ningstijden op www.nobelhorst.nl. 
Een afspraak maken is niet nodig.

Je investering heb je er al na 8 tot 10 jaar uit  
en dan ga je dus geld verdienen.

Jeroen Roeloffzen van Over Morgen


