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Maak kennis 
met  
Het Marktdorp 
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Genieten van de natuur dichtbij

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 

Nobelhorst
Almere Hout 

Dit is een uitgave van Nobelhorst - editie lente 2021

Dit is 
Jolly

In Nobelhorst woon je vlakbij de natuur

Kopen, huren  
of zelf bouwen 
Zie pagina 20

Even voorstellen  

Hallo! Ik ben Jolly, de gastvrouw 
van Nobelhorst. Wil je meer 
weten over wonen of werken in 
Nobelhorst, dan kun je mij altijd 
bellen. Tot snel! 

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

In Nobelhorst is het heerlijk wonen, ondernemen en spelen. Hier geniet je van het dorpse karakter en  
de gezellige sfeer op straat. Je maakt een praatje met de buren voor de deur en kinderen spelen na 
schooltijd heerlijk uren buiten. Het bos in jouw achtertuin zorgt ervoor dat je je nooit hoeft te vervelen. 

Kemphaan. Of bekijk een theater

voorstelling in De Kunstlinie en ga 

achteraf heerlijk eten bij een van de 

gezellige restaurants in het centrum. 

Nobelhorst blijft groeien
De huizen in Het Brinkdorp zijn alweer 

een aantal jaar bewoond en ook in De 

Vallei wonen al even de eerste mensen. 

Wél wordt er nog druk gebouwd in De 

Houtwal en Het Klooster. 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. Benieuwd? In deze krant 

lees je er veel meer over! Het actuele 

aanbod in Nobelhorst vind je op  

www.nobelhorst.nl.

Samen is het leuker
Iedereen die in Nobelhorst zelf bouwt, 

huurt of koopt wordt automatisch lid van 

een buurtschap. Samen kunnen jullie 

nadenken over de invulling van het 

buurtschap én de buurtkavel. Zo is een 

buurtschuur een optie, maar je kunt er 

ook een voetbalveld van maken, een 

moestuin beginnen of… verzin het maar. 

Naast de invulling van de buurtkavel 

houdt het buurtschap zich met nog veel 

meer leuke activiteiten voor de buurt 

bezig. Verderop in deze krant vertellen 

verschillende buurtschappen kort wat  

zij organiseren.

 gastvrouw 
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Mensen maken 
het dorp 

Tot ziens in Nobelhorst! 

2. 3.2. 3.

Samen maken we NobelhorstFoto's van bewoners

Inmiddels wonen er veel enthousiaste bewoners in Nobelhorst. 
Daarom bekijken we het dorp graag door hun ogen. Want samen 
maken we Nobelhorst! Op social media deden we een oproepje 
met de vraag ‘Wat betekent wonen in Nobelhorst voor jou?’ En 
wat kregen we een hoop prachtige foto’s en bijzondere verhalen. 
Nieuwsgierig geworden? Hieronder delen we een selectie. Zie je 
jezelf hier ook wonen? 

Marieke Welters-Huijskens  
"In elk jaargetijde genieten van onze tuin en het uitzicht.”

Stephan VdH   
“Nobelhorst by night.”

Barbara  
“Super genieten van de natuur 

heel dichtbij.”  

Rob van der Leek 
“De foto zegt genoeg.”  

Kayleigh Ramdin 
“ Ik geniet van de rust, de omgeving en de dorpssfeer en betrokkenheid van 

de bewoners met de wijk. Dus het is een beetje een ‘all inclusive’ verhaal” 

“Fijne speelplekken voor de allerkleinsten met natuurlijke elementen.”

 

“ Hoe de bewoners van Nobelhorst de berenjacht hebben opgepakt  

en de saamhorigheid van de Nobellaren nog meer hebben laten zien.  

Kortom Nobellaren houden van leuke initiatieven.”

 

Roos de la Croix-Vingerling  
“ Afgelopen zaterdag tijdens een wandeling deze foto genomen. Net 

voor het eerste bruggetje langs het water zag ik twee ijsvogeltjes. En 

dat vlakbij huis. Dat is echt zo bijzonder en een zegen.”
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Terugblik  
Het Brinkdorp 

5.4.

De eerste dorpskern van Nobelhorst, 
Het Brinkdorp, is inmiddels af en de 
huizen zijn alweer even bewoond. 
Ook de openbare inrichting krijgt hier 
steeds meer vorm en er verschijnen 
de eerste bruggen. Hoog tijd om dit 
mooi in beeld te brengen. 

Het BrinkdorpTerugblik 

De eerste dorpskern 
van Nobelhorst
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Terugblik  
De Vallei 

Het Klooster

7.6.

De eerste buurtjes De Brouwerij en De 

Boerderij zijn omringd door het water. 

De huizen in De Brouwerij herken je aan 

de stoere architectuur. Prachtige 

donkerrode bakstenen met details in 

antraciet. Vervolgens kom je terecht in 

De Boerderij. De huizen hier hebben 

prachtige rieten kappen en rode of 

groene voordeuren. Dit zijn als het ware 

knipogen naar de vroegere boerderijen. 

Uiteindelijk loop je via De Boerderij zo 

De Houtwal in. Hier komen straks 

prachtige brede en groene houtwallen, 

die vroeger dienden als veekeringen. De 

huizen hier hebben gezellige veranda’s 

voor de deur en stoere afwisselende 

architectuur. Ook kinderopvang 

Sterrenrijk, ecologische bassischool De 

Verwondering en de gezamenlijke 

buurtkavel van De Houtwal en Het 

Klooster ligt in dit buurtje. Aan de 

overkant van de weg vind je het laatste 

buurtje in De Vallei: Het Klooster. Het 

buurtje is opgedeeld in Het 

Houthakkerserf, De Kloostertuin en Het 

Klooster zelf. Dé prachtige blikvanger 

aan de bosbeek! 

Terugblik 

Prachtige donkerrode 
bakstenen met 
details in antraciet

De Vallei

Ook in De Vallei wordt inmiddels hard 
gebouwd. Dit is een lagergelegen, prachtig 

waterrijk gebied met verschillende buurtjes. 
En ook hier wonen de eerste bewoners al! 
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De ValleiHet Brinkdorp Het Marktdorp
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Disclaimer: Deze kaart schetst de sfeer en omgeving van Nobelhorst, fase 1, 2 en 3.
Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Mogelijk
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Mogelijk
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De Werf

Mogelijk
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De BuurtschuurDe BuurtschuurDe Buurtschuur

*

Het Ambacht
wonen met 

je bedrijf

* Buurtkavel

9.8.

Nobelhorst in Vogelvlucht
In Het Marktdorp, het volgende deel van Nobelhorst, is het straks ook 
heerlijk dorps wonen. Door de vele ruimte voor het groen en het water 
woon je hier altijd dichtbij de natuur. Het Marktdorp kent drie 
verschillende woongebieden: Het Dorpshart, De Eilanden en Aan het Bos.
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10.10.10. 11.11.11.

In verbinding
Door Het Marktdorp lopen speciale wandel en 

fietsroutes met op verschillende plekken fijne zitjes. Zo 

maak je gemakkelijk én veilig een ommetje naar de 

verschillende ontmoetingsplekken in de buurt. Ook 

verbinden deze routes de ontmoetingsplekken zoals het 

dorpsplein, de bomenweide, het haventje, de bosbeek 

én het beverbos met elkaar. Voor kinderen is er van 

alles te beleven! Het buurtje krijgt niet alleen een grote 

en kleine speelplek, maar ook een aantal kleinere 

(natuur)speelplekken met speelbomen en stapstenen in 

de kleine greppels langs het fiets of voetpad. Zo maak 

je gemakkelijk even een praatje met buren terwijl de 

kinderen heerlijk buitenspelen. Natuurlijk loopt ook de 

centrale Dorpsroute door tot in Het Marktdorp. Via deze 

centrale route ben je gemakkelijk bij de school van de 

kinderen of de andere voorzieningen. 

Het Marktdorp, 
heerlijk wonen in 
het groen

11.11.10.

Maak kennis

Het Marktdorp vormt als het ware het tweede dorp van Nobelhorst. 
Hier krijgt de groene omgeving een duidelijke hoofdrol en bepaalt 
de natuur echt het landschap. Je woont hier heerlijk aan een groene 
straat met vele hagen en heesters, omringd door vogels en vlinders. 
Je buren ontmoet je tijdens een wandeling buiten, of op een van 
de centrale plekken in het dorp. En dankzij het autoluwe karakter 
 spelen de kinderen hier veilig op straat. Parkeren doe je centraal op 
een van de groene parkeerplekken in de buurt. Ook zijn er extra veel 
groene oevers. Super voor de flora en fauna, maar zeker ook heel fijn 
voor het oog.

Maak gemakkelijk én 
veilig een ommetje 

naar de verschillende 
ontmoetingsplekken in 

de buurt.
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12. 13.12.12. 13.13.

In Het Dorpshart woon je rondom het dorpsplein: dé 

ontmoetingsplek van deze buurt. Het dorpsplein is een 

heerlijk plein dat wordt omringd door bomen. Op het 

plein zelf is er ruimte voor een buurttafel met zitjes én 

een kiosk waar je in de toekomst bijvoorbeeld koffie 

met iets lekkers kunt halen. Kinderen spelen hier op het 

gras, terwijl de ouders op het bankje onder de 

buurtboom even bijpraten. Hier zit je met mooi weer 

Nieuwe buurten  
in Het Marktdorp

In De Eilanden woon je op een van de twee eilanden, 

omringd door water. Centraal door dit buurtje loopt de 

groene oever en vind je de bomenweide met in de 

toekomst prachtige grote bomen. Hier spelen kinderen 

heerlijk in het gras en kun je op een zonnige dag 

picknicken in de schaduw. De huizen in De Eilanden 

hebben veelal een tuin aan het water en op een aantal 

plekken een fijne veranda voor de deur. Zo heb je altijd 

de verbinding met het water! 

• Koophuizen
• Zelfbouwkavels
• Huurhuizen
• Heerlijk buurtje omringd door water

Nieuwe buurtenHet  Marktdorp

In Het Marktdorp vind je drie verschillende woongebieden:  
Het Dorpshart, De Eilanden en Aan het Bos. Hier is het overal  
even lekker wonen! Maak kennis met de nieuwe buurtjes.

In het buurtje Aan het Bos woon je op steenworp 

afstand van het beverbos. Dwars door het buurtje loopt 

de bosbeek met prachtig riet langs de waterkant.  

Hier kun je vissen of maak je op een mooie dag een 

wandeling langs de natuurvriendelijke oevers. De 

knotwilgen langs de bosbeek zorgen voor schaduw, 

maar kunnen ook gezamenlijk met de buren in het 

voorjaar geknot worden. Kinderen kunnen hier dan 

bijvoorbeeld hun eigen wilgenhutjes mee vlechten.  

Een aantal huizen met uitzicht over de bosbeek krijgt 

een veranda of pergola in de voortuin. Zo kun je hier 

uren voor de deur zitten! In dit buurtje spelen kinderen 

veilig op een van de speelstroken, of op de buurtkavel. 

• Koophuizen
• Zelfbouwkavels
• Huurhuizen
•  Rustig en groen buurtje direct aan  

de bosrand

De Eilanden

Aan het Bos

Het Dorpshart
heerlijk samen met de buren voor de deur te kletsen.  

Verderop in het buurtje is een groene speelplek aan  

het water.

• Koophuizen
• Zelfbouwkavels
• Huurhuizen
•  Gezellig buurtje rondom het centrale dorpsplein 
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Hoe wordt dit betaald?
Als lid van het buurtschap betaal je eenmalig een 

bijdrage (entreegeld) en een maandelijkse bijdrage. 

Deze maandelijkse bijdrage bepaal je samen, maar 

start bij circa € 7,50. Dit geld is voor het gebruik en 

onderhoud van de buurtkavel. Voor de aanleg of de 

realisatie van de buurtkavel stellen de gemeente 

Almere en ontwikkelende partijen een budget 

beschikbaar. De leden van het buurtschap bepalen 

gezamenlijk wat er op de buurtkavel komt. 

Nog meer voordelen
Een buurtschap geeft je dus een stem in de buurt, 

maar er zijn nog veel meer voordelen. Naast sociale 

contacten met jouw (directe) buren kun je als 

buurtschap ook samen diensten of producten inkopen. 

Reken maar 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 het buurtschap. Naast 

activiteiten die binnen het buurtschap plaatsvinden, 

bundelen de buurtschappen in Nobelhorst ook 

regelmatig hun krachten. Zo organiseren ze 

bijvoorbeeld jaarlijks de sinterklaasintocht! 

Benieuwd wat de buurtschappen zelf als initiatieven 

organiseren? Lees dan gauw verder!

Bewoners  
maken de buurt

De buurtschappen

Zet Nobelhorst in bloei.
Buurtschap Zuid

Als je in Nobelhorst woont, 
word je automatisch lid van een 
buurtschap. Elk buurtschap heeft 
een eigen buurtkavel. De invulling 
van deze kavel kun je samen met 
de andere leden van het buurtschap 
bepalen. Wat is er allemaal 
mogelijk? Denk bijvoorbeeld aan 
een Tiny Forest, natuurspeeltuin 
of gezamenlijke ontmoetingsplek 
zoals een stoere buurtschuur! 

Buurtschap

Buurtschap Noord
Het Buurtschap Noord krijgt als jongste buurtschap 

steeds meer vorm. De leden van het buurtschap 

proberen elkaar zoveel mogelijk te ontmoeten tijdens 

activiteiten, al is dat natuurlijk in coronatijden best een 

uitdaging geweest. ‘Daarom zijn we op zoek gegaan 

naar nieuwe coronaproof initiatieven. Zo hebben we in 

de zomer een ijsfiets laten komen op verschillende 

plekken in de wijk. Zo konden kinderen op anderhalve 

meter toch een ijsje halen!’ 

Benieuwd naar de andere initiatieven van het 

Buurtschap Noord? Je leest het op  

www.nobelhorst-noord.nl of op ons blog! 

Buurtschap Midden
Sinds half februari 2021 heeft het Buurtschap Midden 

een nieuw én enthousiast bestuur bestaande uit negen 

leden. Het nieuwe bestuur wil graag een positieve 

bijdrage leveren aan het woongenot van de leden uit 

Buurtschap Midden en kijken waar de leden behoefte 

aan hebben. 'Wat speelt er in de buurten? En hoe 

kunnen we dit vertalen naar activiteiten op een 

activiteitenkalender?’ Ook de jongeren in Buurtschap 

Midden zijn een belangrijke groep, daarom gaat het 

buurtschap onderzoeken of ze een jeugdcommissie of 

jongerenwerkgroep kunnen oprichten. ‘Zo krijgen we 

inzicht in wat er bij hen speelt en kunnen we daar ook 

dingen voor organiseren.’ Niet alleen voor de jongeren 

maar ook voor oudere doelgroepen in het Buurtschap 

komen er activiteiten komen die tot verbinding en 

samenhorigheid leiden. ‘Alle ideeën zijn meer dan 

welkom!’

Benieuwd naar de andere initiatieven van het 

Buurtschap Midden? Je leest het op 

www.buurtschapnobelhorst.nl

Buurtschap Zuid
Sinds december 2020 heeft het Buurtschap Zuid een 

eigen buurtschuur! Ook zijn ze weer druk geweest  

met het verder vergroenen van de buurt. In het 

voorjaar kleuren de straten prachtig door de nieuwe 

‘hanging baskets’ aan lantaarnpalen. Maar er zijn ook 

verschillende acties georganiseerd, onder andere door 

jonge buurtbewoners Roxanne en Mees. In september 

hebben zij een nieuwe editie van ‘Zet Nobelhorst in 

bloei!’ opgezet. Er zijn weer ontzettend veel tegels 

ingezameld in ruil voor mooie planten. En dat niet 

alleen! Als vervolg van deze geslaagde actie hebben ze 

in samenwerking met stichting Stad & Natuur nog een 

actie georganiseerd waarbij buurtbewoners een gratis 

appel of perenboom konden ophalen. Dit belooft veel 

prachtige groene tuinen komend jaar! 

Benieuwd naar de andere initiatieven van  

het Buurtschap Zuid? Je leest het op  

www.nobelhorst-zuid.nl onze blog! 

15.14.



kijk ook op www.nobelhorst.nl kijk ook op www.nobelhorst.nl

Samenwerken  
in  Nobelhorst

Het vierde buurtschap 

Nobelhorst blijft groeien! Dit betekent ook dat er een nieuw 

buurtschap opgericht wordt voor de buurtjes De Houtwal en De 

Vallei. Madelon Beek is hier namens de gemeente Almere druk mee 

bezig. ‘Samen met Ymere zijn we eind vorig jaar begonnen met het 

oprichten van het nieuwe buurtschap De Vallei. Toen stonden er nog 

geen huizen in Het Klooster! Inmiddels wonen in dit buurtschap de 

eerste bewoners in het buurtje De Houtwal.’ 

‘Normaal gaan we bij de bewoners langs om ze welkom te heten en 

te vertellen over het buurtschap. Of we spreken met mooi weer 

ergens in Nobelhorst af. Het is namelijk hartstikke leuk en uniek dat 

bewoners zich hier bezig kunnen houden met hun eigen 

leefomgeving. Naast het inrichten van de buurtkavel zijn er nog veel 

meer dingen waar het buurtschap zich mee bezig houdt. Bijvoorbeeld 

het opzoeken van de verbinding in de buurt, of het vergroenen ervan. 

Het leuke aan het buurtschap is, is dat de invulling écht vanuit de 

bewoners komt en dat het gaat om wat zij samen belangrijk vinden. 

Dit geeft hartstikke veel energie!’

Universum én een bijdrage aan het 

Waterfestijn dat op 8 augustus 2020 

heeft plaatsgevonden in Nobelhorst. 

Mijn collega Shirley Olthof is 

aanspreekpunt voor het Wijkbudget, 

vragen kan en mag altijd!’  

email: sdolthof-meijer@almere.nl

Verbinding met de buurt
Omdat Nobelhorst echt een dorp in 

aanbouw is, zijn er ook andere 

onderwerpen waar Klaas zich mee bezig 

houdt. ‘Er leven bijvoorbeeld vragen 

over wanneer de wegen of openbare 

inrichting af worden gemaakt. En in een 

buurt in aanbouw zijn sommige 

invullingen tijdelijk, zoals het trapveldje 

bij de Brink. Uiteindelijk komt hier de 

nieuwe huisartsenpraktijk. Omdat veel 

bewoners het jammer vinden dat het 

trapveldje gaat verdwijnen, is het voor 

mij een uitdaging om te kijken of dat op 

een andere locatie past.’

Samenwerken
Juist omdat Nobelhorst zo’n jonge buurt 

is, is het belangrijk dat organisaties  

als gemeente, scholen, woning

bouwcorporatie, zorgprofessionals, 

buurtsportcoach goed samenwerken en 

weten wat er speelt. ‘Daarom vind ik het 

belangrijk om ook regelmatig in de buurt 

aanwezig te zijn, maar dat is met het 

huidige thuiswerken door corona wel 

fors minder. Ik hoop dat dat straks weer 

veel vaker kan. Want alleen door in 

contact te zijn met bewoners weten we 

of we inderdaad de juist bijdrage 

leveren voor het ‘dorpse Nobelhorst’ in 

Almere! Voor leuke ideeën – maar ook 

met vragen – mogen bewoners mij altijd 

mailen!’ 

email: kdijkhuis@almere.nl

Madelon: ‘Het is de 
bedoeling dat wij het 
eerste jaar samen 
het bestuur vormen 
van dit nieuwe 
buurtschap. Vervolgens 
dragen we het over 
aan enthousiaste 
buurtbewoners. En die 
zijn er al! De eerste 
bewoners hebben zich al 
gemeld voor het nieuwe 
buurtschap.’

Het vierde buurtschap is sinds maart 
2021 officieel opgericht. Voor vragen of 
ideeën kun je mailen naar:  
mjbeek@almere.nl

 Als gebiedsmanager van Nobelhorst houd 
ik mij bezig met hoe het gaat met de buurt.

Klaas Dijkhuis

Klaas Dijkhuis

Een dorpsfeest voor 
 Nobelhorst
Er is binnen Nobelhorst al veel georga

niseerd en ontplooid op verschillende 

fronten, maar hetgeen wat Nobelhorst 

nog niet heeft is een eigen dorpsfeest. 

En daar brengen wij graag verandering 

in. De afgelopen maanden zijn er talloze 

ideeën door enthousiaste buurtbewo

ners ingestuurd. Hartstikke leuk om te 

zien dat dit zo leeft binnen Nobelhorst! 

De komende tijd houdt het kernteam 

(bestaande uit een afvaardiging van de 

buurtschappen, gemeente, Nobelhorst 

VOF en de buurtsportcoach) zich bezig 

om alle ideeën te inventariseren en te 

kijken wat er binnen het programma 

past én wanneer het dorpsfeest plaats 

kan vinden.

In Nobelhorst werken we samen. Dit doen we met bewoners, maar ook 
met verschillende partners. Wij spraken met een aantal mensen die je 
kunt tegenkomen in Nobelhorst.

Maak kennis met  
gebiedsmanager Klaas  
Klaas Dijkhuis is sinds eind 2019 

 gebiedsmanager in Almere Hout. Hoog 

tijd om eens kennis te maken. ‘Als 

gebiedsmanager houd ik mij bezig met 

de leefbaarheid in Nobelhorst. De vraag 

die ik mijzelf én bewoners regelmatig 

stel is bijvoorbeeld of het nog steeds een 

fijne buurt is om te wonen. En wat 

kunnen de gemeente en andere 

organisaties doen om te zorgen dat het 

hier nog fijner wonen is? Ook kunnen 

bewoners bij mij terecht als zij een goed 

idee of initiatief hebben. Dan kunnen we 

samen kijken hoe we dit kunnen 

aanpakken. Soms kan een financiële 

bijdrage uit het Wijkbudget ook helpen 

om iets van de grond te krijgen. Een 

aantal voorbeelden hiervan zijn het 

geven van een steuntje in de rug van de 

Stichting Avondvierdaagse Almere

Nobelhorst, het ‘vergroenen’ van het 

schoolplein van de basisschool Het 

16. 17.

Samenwerken in Nobelhorst
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Jolly is al zeven jaar met veel plezier hét 
gezicht van Nobelhorst. ‘Ik vind het ontzettend 

leuk om bij Nobelhorst betrokken te zijn. Ik 
heb veel persoonlijk contact met toekomstige 

bewoners. Mensen uit het dorp komen 
regelmatig langs voor een kopje koffie of een 

praatje als ik in de Informatieschuur zit. Maar 
ook als ik door Nobelhorst fiets of loop word 

ik vaak aangesproken. Zo houd je veel contact 
met de mensen, zij zien mij dan ook als “het” 

aanspreekpunt voor Nobelhorst!’ 

Een ode  
aan Jolly

De afgelopen jaren heeft Jolly Nobelhorst 

echt zien groeien. ‘Toen ik hier net begon 

stond alleen de Melkfabriek er en een 

paar huizen. Het is leuk om te zien hoe 

het dorp zich ontwikkeld heeft. Inmiddels 

wonen mijn eigen kinderen ook in 

Nobelhorst! Ik hoop dat de dorpse sfeer 

die er nu is blijft en ik hoor regelmatig van 

bezoekers dat zij de sfeer van Nobelhorst 

missen in hun eigen wijk. Hier zetten 

mensen zich in voor de buurt en daarmee 

laten zij zien wat voor elkaar over te 

hebben. Bijvoorbeeld de Nobelrun en de 

voorjaarsmarkt, bij dit soort evenementen 

zie je een aanstekelijk enthousiasme 

onder de bewoners ontstaan. Zo is er ook 

een team van vrijwilligers die elke maand 

de buurt een extra schoonmaakbeurt 

geeft, dat is toch geweldig. De 

saamhorigheid dat vind ik mooi om te 

zien, daar word ik echt blij van’.

Een ode aan Jolly

‘Nobelhorst is qua bewoners en 

bebouwing zeer gevarieerd en daarmee 

uniek in Almere. Je vindt hier veel 

verschillende mensen van jong tot oud. 

We hebben in Nobelhorst nu zelfs vier 

generaties wonen, dat is wel ontzettend 

leuk en dorps. Je merkt dat iedereen het 

hier naar zijn zin heeft, daardoor komen 

er regelmatig vrienden van huidige 

bewoners of hele families deze kant op! 

Voor kinderen is Nobelhorst een waar 

paradijs. Zoveel vriendjes en 

vriendinnetjes, heerlijk samen buiten 

spelen en door het dorp racen. Je kind 

een mooie jeugd geven is toch waar je 

het voor doet. Daarnaast is het natuurlijk 

fantastisch dat je omringd bent door bos 

en water, je kan alle kanten op!’ 

Echt ontwikkeld als een dorp

De saamhorigheid dat vind ik mooi om  
te zien, daar word ik echt blij van.

Jolly Le Belle
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Wonen in Nobelhorst
Kopen, huren of zelf 
bouwen.Wat past er bij jou?
Een compleet koophuis 
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 luchtwater

warmtepomp én zonnepanelen. 

Zelfbouwen in Nobelhorst
Droom jij van een huis dat helemaal bij 

jou past? Dat qua indeling aansluit bij je 

levensfase en gezinssituatie? Zo’n huis 

waar je blij van wordt als je thuiskomt 

en waar je je geborgen, ontspannen en 

vrij voelt? Geef die droom invulling met 

een kavel in Nobelhorst! Ook in Het 

Marktdorp zullen er weer nieuwe 

zelfbouwkavels worden aangeboden. 

Huuraanbod
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. 

Inspiratie voor een zelfbouwkavel
Wil je inspiratie opdoen en bekijken wat er mogelijk is met zelfbouw? Ga vooral eens 

op locatie kijken in Nobelhorst. Er zijn inmiddels diverse mooie zelfbouwkavels 

bebouwd met droomhuizen! Je herkent ze zo: het zijn unieke huizen die net even 

anders zijn door de gebruikte materialen en vormgeving. 

Ook in Het Marktdorp van Nobelhorst zijn er tal van mogelijkheden om te wonen.  
Je koopt of huurt hier een huis. Of je bouwt hier je eigen huis op een zelfbouw 
kavel! Het aanbod is heel divers, zodat iedereen hier een nieuw thuis kan vinden. 

Kijk voor meer informatie op:
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/zelfbouwinnobelhorst

Wil je inspiratie opdoen en bekijken wat er mogelijk is met 
zelfbouw? Ga vooral eens op locatie kijken in Nobelhorst.

Er is al heel veel gereed 
in Nobelhorst

Jouw eigen droomhuis bouwen is een 

omvangrijk proces. Voordat je begint is 

het aan te raden om alle belangrijke 

zaken omtrent het zelfbouwproces goed 

door te nemen.  

Op ikbouwmijnhuisinalmere.nl vind je 

bij ‘downloads’ veel belangrijke 

informatie. Ook de rubriek ‘vraag en 

antwoord’ geeft inzicht in dit proces.
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Nobelhorst Wist je dat…

Hans Schurer staat ook wel bekend als de ijsmeester 

van Nobelhorst. En terecht! Net als in 2018 is hij ook 

in februari 2021 fanatiek met het bijhouden, 

schoonmaken en verzorgen van het ijs. ‘Ik vind het 

leuk om mij met dit soort dingen bezig te houden in 

de wijk. En schaatsen is wel een beetje mijn ding!’ 

Als ijsmeester heeft hij regelmatig het ijs gemeten 

én de schaatsbaan geopend! ‘En net als drie jaar 

terug heeft Dura Vermeer een aantal bouwlampen 

beschikbaar gesteld zodat er ook ’s avonds gezellig 

geschaatst kon worden.’ 

Naast de ijspret was er in 2018 ook een echte ijsbar 

met koek en zopie. Gezien de corona maatregelen 

was dat dit jaar lastig, maar ook daar hebben de 

bewoners van Nobelhorst iets op gevonden. Zo stond 

de foodtruck Joeri’s Winterexperience op zondag 14 

februari 2021 in het dorp voor afhaal koekenzopie.

Wist je dat…
Nobelhorst een 
ijsmeester heeft?

Je in Nobelhorst je frietjes en snacks 
bij De Frietschuur koopt? 

De Montessori Campus 
Almere zich in 

 Nobelhorst vestigt?

In Nobelhorst de 
eerste ecologische 
school van  
Nederland is?

Nobelhorst  
een eigen  

dorpspomp 
heeft?

De Frietschuur is inmiddels écht een 

begrip in Nobelhorst! Je vindt hem aan 

de Nobellaan, bij de rode Buurtschuur. 

Hier kun je van dinsdag tot en met zondag 

terecht voor heerlijk versgebakken friet 

en snacks, maar ook regelmatig voor een 

huisgemaakte specialiteit. Madeleen van 

den Brink en de rest van het team heeft 

grootste plannen voor 2021. ‘Zodra we 

weer meer sociale bijeenkomsten kunnen 

organiseren wordt het helemaal gezellig 

rondom De Frietschuur: we vinden 

juist het sociale karakter in de wijk zo 

belangrijk, daar willen we aan bijdragen 

door het organiseren van allerlei leuke 

happenings’.

www.defrietschuuralmere.nl 

Nobelhorst krijgt er een nieuwe school bij. Over een jaar of twee (2023) opent De 

Montessori Campus Almere officieel de deuren. Op de Campus komt onderwijs voor 

kinderen van 4 t/m 18 jaar en kinderopvang onder hetzelfde dak. De school gaat een 

campus vormen van leraren, leerlingen én ouders. Vanaf het begin worden ouders, 

leerlingen en onderwijsprofessionals actief betrokken bij het vormen van onderwijs. 

Verder komt er bij de campus ook een playground en sporthal.

www.montessorilyceumflevoland.nl/campusonderwijs/campus/

Op 8 april 2021 is de ecologische basisschool de Verwondering 

geopend op de definitieve locatie. Niet alleen in het 

lesprogramma staat duurzaamheid centraal, ook in het 

schoolgebouw en schoolplein zie je dit goed terug. Zo krijgt 

het schoolgebouw een groen dak en natuurlijke elementen 

in de gevel, is het gebouw volledig van hout én wordt 

het regenwater opgevangen. Ook vind je hier straks een 

buitenlokaal, moestuin en dieren. Hier leren kinderen niet 

alleen uit een boek of schrijft, maar ook door letterlijk met de 

laarzen in de klei te staan. Door de verbinding aan te gaan met 

de natuur, maar ook met elkaar en de omgeving. Dat past goed 

in Nobelhorst! www.verwondering-almere.nl

Heb jij hem al gezien, de dorpspomp op het 

pleintje bij de Houtzagerij? Hij is ontworpen 

zoals hij er vroeger uit had kunnen zien. Hier 

kunnen kinderen uit de buurt met mooi weer zelf 

water pompen om mee te spelen. En de ouders 

kunnen met een grote glimlach vanaf de bankjes 

toekijken. Ook dat is Nobelhorst. 
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Informatieschuur Je bent van harte welkom in de 
informatieschuur van Nobelhorst, 
dé plek waar je alle informatie kan 
vinden over Nobelhorst!  

Onze gastvrouw Jolly heet je van 
harte welkom! En wil je meer weten 
over een van de zelfbouwkavels of 
huizen, kennis maken met bewoners, 
zoek je ruimte voor je nieuwe 
winkel of onderneming?  
Bel of mail dan met Jolly! 

Kijk voor de actuele openingstijden 
op www.nobelhorst.nl

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 

Lekker buiten 
leven en spelen

24.

Contact & 
nieuwsbrief
Je kunt voor meer informatie 

contact opnemen met ons team.  

En via de website kan je je 

inschrijven voor onze nieuwsbrief, 

dan houden wij je op de hoogte 

van alle laatste ontwikkelingen in 

Nobelhorst. 

Kijk op www.nobelhorst.nl 

of bel of mail Jolly op  

(06) 52 78 62 04 of  

jolly@nobelhorst.nl

Zoek ons op op Facebook en blijf 
op de hoogte van de laatste leuke 
weetjes over het dorp van Almere. 
www.facebook.com/nobelhorst

Een vraag?
Neem contact op met 

Jolly!

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

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

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

madeleen@nobelhorst.nl

Rafael van der Linden en Sadé BrometRafael van der Linden en Sadé Bromet
Tel 14 036

info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Contact

Onze contactpersonen

 gastvrouw  kavelwinkel  buurtmakelaars 

Een huis bouwen?
Neem contact op met de 

Kavelwinkel!


