Disclaimer: Deze kaart schetst de sfeer en omgeving van Nobelhorst, fase 1, 2 en 3.
Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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In Nobelhorst zijn nu vier buurtschappen.
Een buurtschap brengt mensen en ideeën bij elkaar. Met andere
bewoners plannen maken en samen beslissen. Ieder op zijn eigen
manier. Zo haal je meer uit wonen en werken in Nobelhorst. Samen
kun je nu eenmaal meer dan alleen! Kijk ook eens op de websites
van de buurtschappen uit Nobelhorst:

www.nobelhorst-zuid.nl
www.nobelhorst-noord.nl
www.buurtschapnobelhorst.nl
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De huizen in Het Brinkdorp zijn alweer een aantal jaar bewoond
en ook in De Vallei wonen al even de eerste mensen. Het is tijd
om verder te bouwen aan het volgende deel van Nobelhorst: Het
Marktdorp. Dit vormt als het ware de tweede dorpskern van het dorp.
Ook hier komt weer een divers aanbod huizen en zelfbouwkavels. Het
actuele aanbod in Nobelhorst vind je op www.nobelhorst.nl.
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Nobelhorst blijft groeien

Ik ben 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 dorp van Almere.
jolly@nobelhorst.nl
Tel (06) 52 78 62 04
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Iedereen die zelf bouwt, koopt of huurt in Nobelhorst wordt
automatisch lid van het buurtschap. Per circa 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.
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In Nobelhorst is het ontspannen wonen. Je bent hier omringd
door de natuur! Maak je hoofd leeg tijdens een wandeling, rondje
hardlopen of wielrennen. En in de zomer is het straks heerlijk
spelevaren door Nobelhorst. Dat is lekker thuiskomen! Het levendige
Almeerse Stadshart, De Kemphaan en het centrum van Almere
Buiten zijn dichtbij. Zo is er altijd iets te beleven in de buurt. Ontdek
op woensdagmiddag wat er te doen is op Stadslandgoed De
Kemphaan. Of bekijk een theater voorstelling in De Kunstlinie Almere
Flevoland (KAF) en ga achteraf heerlijk eten bij een van de gezellige
restaurants in het centrum.
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In Nobelhorst is het heerlijk wonen, zelf bouwen,
ondernemen en spelen. Hier geniet je van het dorpse
karakter en de gezellige sfeer op straat. Dat is wat
Nobelhorst uniek maakt.
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Disclaimer: deze kaart schetst de sfeer en omgeving van Nobelhorst,
Het Brinkdorp, De Vallei en Het Marktdorp. Aan deze kaart kunnen
geen rechten worden ontleend.

het Klooster

Wil je meer weten over het buurtschap De Vallei, of
je hiervoor aanmelden? Stuur dan een e-mail naar:
buurtschapdevalleinobelhorst@almere.nl.
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Op zoek naar inspiratie voor een zelfbouwwoning?
Breng dan een bezoekje aan Nobelhorst!
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In Het Marktdorp koop je een compleet nieuwbouwhuis mét
standaard een keuken en badkamer en alle gemakken van dien.
Zo ben je direct klaar, maar kun je natuurlijk ook je huis naar eigen
smaak aanpassen. Zo kun je kiezen voor een extra luxe badkamer
of een uitbouw van je huis. Ook hebben de huizen super goede
isolatie, een warmtepomp én zonnepanelen. Kijk op
www.nobelhorst.nl voor het actuele aanbod.

ondernemen
in Nobelhorst
Van zolderkamer tot bedrijventerrein
Ook ondernemers krijgen de ruimte in Nobelhorst.
Ondernemen is op veel plekken mogelijk. Op de
ondernemerskavels aan de lanen, maar ook op kleine
bedrijventerreinen in de wijk. Werken aan huis of dichtbij huis, het
is allemaal mogelijk. Nobelhorst geeft je ideeën de ruimte om te
groeien!

ontdek
het zelf!

Meer informatie

Er is al heel veel te zien
in Nobelhorst! De huizen
in Het Brinkdorp zijn
allemaal opgeleverd en
ook in De Vallei wonen al
de eerste bewoners. Ben
je benieuwd hoe het is om
hier te wonen? Breng dan
een bezoekje!

Bij het Ondernemersloket van de gemeente Almere
kunnen ondernemers terecht voor snelle afhandeling van
vergunningsaanvragen en vormt het loket een vraagbaak bij
complexe ondernemersvragen.
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bouw je droomhuis
in Nobelhorst
Kies voor zelfbouw in Nobelhorst en bouw een woning die
helemaal voldoet aan jouw wensen! Met zelfbouw koop je een
kavel, bouw je een huis dat past bij jouw budget en bepaal jij hoe
jouw huis er van binnen én van buiten tot in detail uit komt te zien.
De spelregels wat er wel en niet op een kavel gebouwd
kan worden, vind je altijd terug in het kavelpaspoort. De
kavelpaspoorten voor kavels in Nobelhorst vind je via de website
van Nobelhorst of via www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl

ondernemen?

Neem contact op met het
Ondernemersloket!
Tel 14036
www.ikonderneeminalmere.nl

Stel, je hebt een kavel op het oog in Nobelhorst.
Volg dan de stappen om te reserveren op
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl of neem contact op met de
Kavelwinkel. De adviseurs van de Kavelwinkel vertellen je precies
hoe zelfbouw in zijn werk gaat.

een huis
kopen?

het Marktdorp
In Het Marktdorp, het nieuwste deel van Nobelhorst, is het
straks ook heerlijk dorps wonen. Door de extra aandacht
voor groen en water woon je hier altijd dichtbij de natuur.
Het Marktdorp kent drie verschillende woonbuurten:
Het Dorpshart, De Eilanden en Aan het Bos.

Kavel kiezen en dan?

huren in
Nobelhorst
In Het Marktdorp vind je ook huurhuizen in verschillende
prijsklassen. Wil je in aanmerking komen voor een sociaal
huurhuis? Schrijf je dan in via WoningNet Almere. Voor de overige
huurhuizen is de procedure nog niet bekend. Schrijf je in voor de
nieuwsbrief op de website van Nobelhorst, dan houden wij je op
de hoogte.
Kijk voor meer informatie op:

www.ymere.nl/projecten/nobelhorst

Neem contact op met
Madeleen en Elske!
Buurtmakelaars Nobelhorst
Tel (06) 51 82 10 38
buurtmakelaar@nobelhorst.nl

een huis
bouwen?
Neem contact op met Rafael
en Sadé van de Kavelwinkel
Tel 14 036
info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl
Facebook:
ik bouw mijn huis in Almere
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