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welkom in het marktdorp

Het Marktdorp wordt het tweede dorp van Nobelhorst. De groene omgeving krijgt hier de hoofdrol. Dit zorgt voor een andere aanpak in
de planontwikkeling. Matthijs Bogers, ontwikkelaar bij Dura Vermeer Bouw Hengelo, is al ruim vier jaar intensief bij Nobelhorst
betrokken. Elke dinsdag werkt hij samen met zijn Nobelhorst collega’s op het projectbureau op De Brink in Nobelhorst. Matthijs vertelt je
waarin Het Marktdorp verschilt van de andere buurtjes.
De natuur bepaalt in Het Marktdorp het

groene erfafscheiding

autoluwe straten

elke buurt een eigen kleur

landschap en het groen krijgen een

‘Veel huizen in Het Marktdorp krijgen een

Op onze vraag of je zelf groene vingers

De huizen in Aan het Bos krijgen een

prominente rol bij de inrichting van deze

veranda of pergola en er is bewust

moet hebben om in Het Marktdorp te

warme, donkere uitstraling en in het

buurt. Dat zie je ook terug in de uitstraling

gekozen voor groene erfafscheidingen.

wonen antwoordt Matthijs lachend dat

Dorpshart voert de kleur rood de

van de huizen en het gebruik van

Om de buurt ook aantrekkelijk te maken

het wel handig is als je een beetje sportief

boventoon. Voor het buurtje De Eilanden is

materialen. ‘Zo is gekozen voor houten

voor insecten, vogels en andere dieren

bent. ‘Want autoluwe straten zijn hier de

juist weer gekozen voor aardetinten en

buitenkozijnen en een houten pergola,

wordt de beplanting afgestemd met

norm en parkeren kun je in het speciale

veel naturel. Ook de beplanting wordt

maar kijken we natuurlijk ook naar het

ecologen vanuit de gemeente Almere. Zo

auto parkeerbos. Veel huizen hebben

specifiek aangepast op ieder deelgebied

onderhoudsvriendelijke aspect,’ laat

bevorderen wij samen op alle fronten de

overigens wel een parkeerplek op eigen

zodat de natuur en beoogde sfeer in ieder

Matthijs bij de start van zijn verhaal weten.

biodiversiteit. Ook nestkasten en

terrein.’ Qua architectuur is ervoor gekozen

buurtje volop tot leven komt. >

insectenhotels dragen bij aan het groene

de huizen ondersteunend te maken aan

karakter van dit nieuwe buurtje.’

hun groene omgeving en zijn de
kleurstellingen afgestemd op het gebied.

kijk ook op www.nobelhorst.nl

Lees verder op pagina 3.

2.

3.

marktdorp

marktdorp

maak kennis
met de nieuwe
marktdorp buurtjes

ieder buurtje
een eigen
uitstraling*

Al 2,5 jaar werkt het ontwerpteam van Buro Lubbers - Peter Lubbers (directeur en
landschapsarchitect), Froukje Nauta (landschapsarchitect) en Merijn de Veer
(stedenbouwkundige) - met hart en ziel aan Het Marktdorp. Dat hierbij door Buro Lubbers
een andere manier van denken wordt gebruikt, raakt Merijn maar niet over uitgepraat.

vervolg voorpagina
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compleet huis dankzij professioneel advies

loer ligt, is het voor ons de uitdaging lucht te houden in

Koop je een huis in Het Marktdorp dan koop je een

de bouwplannen om daarmee het dorpse karakter van

compleet huis inclusief keuken en badkamer. Waarbij je

Nobelhorst te benadrukken.’

de keuken en badkamer bij Showroom Thuis naar eigen
‘Waar in andere nieuwbouwprojecten de architectuur

buitenspelen in o.a. de brede, groene bermen. Dankzij

houden.’ Ook over de biodiversiteit is goed nagedacht.

wens kunt samenstellen. Bij Showroom Thuis in Utrecht

Wat zijn belangrijkste drijfveer is? ‘De sociale cohesie is

vaak de belangrijkste drager is, staat in het ontwerp voor

openslaande deuren aan de voorkant of een bankje

Zo is alle beplanting afgestemd op het aantrekken van

staat een enthousiast team klaar om je van

hier ontzettend mooi, waarbij de rol van de

Het Marktdorp juist het landschap centraal en zijn de

voor het huis stimuleren we een gezellig praatje met de

allerlei insecten en vogels en werken we met nestkasten.

professioneel advies te voorzien bij het maken van al die

buurtschappen natuurlijk een belangrijk onderdeel is.

openbare ruimten ontworpen vanuit de behoeften van

buren,’ vertelt Merijn ons.

‘Natuur-inclusief bouwen noemen we dat’, licht Merijn

verschillende keuzes. ‘Zonnepanelen en een lucht-water

Dat zie ik ook terug bij andere aanvragen uit het land

toe.

warmtepomp maken de koophuizen in Het Marktdorp

waar onze rode Nobelhorst buurtschuur vaak als

verder compleet', vertelt Matthijs.

referentie wordt gebruikt.’ Een mooi compliment voor alle

de gebruiker waarbij iedereen mooi woont.’ Dat vraagt
om extra uitleg.

een groen en dorps karakter

toekomstbestendig wonen
‘In onze plannen is nadrukkelijk rekening gehouden met

Al deze ontwikkelingen zorgen ongetwijfeld voor nog

buurtjes in Nobelhorst.

het klimaat. Zo hebben straten een speciaal

meer betrokkenheid met de natuur en een unieke,

een dorp in een stad

Kies je voor een huis of appartement in één van de

watersysteem waar de regen zichtbaar via greppels

groene woonervaring.

‘Als ontwikkelaar is het steeds zoeken naar de juiste

aan het Bos, de eilanden en het dorpshart

Marktdorp buurtjes dan kies je voor een groene buurt

naar de bosbeek wordt afgevoerd. In de greppels liggen

balans,’ vervolgt Matthijs zijn verhaal. ‘Want nu de vraag

Wat je verder in de nieuwe buurten van Het Marktdorp

waar je je auto soms verderop parkeert in het

stapstenen waar kinderen veilig in de plassen kunnen

naar nieuwe huizen zo groot is en verstedelijking op de

kunt verwachten, lees je hieronder.

parkeerbos. ‘Hierdoor zijn de straten vrij van geparkeerde

spelen. Waar het in een stad snel te warm wordt, is het

auto’s en kunnen ook de jongste kinderen zorgeloos

hier dankzij schaduwrijke routes in de zomer prima uit te

aan het
bos

de
eilanden

In dit buurtje vind je straks veel herkenbare soorten

Heerlijk wonen aan het water in een licht,

bomen, zoals berken en dennen. De huizen krijgen

naturelkleurig huis met een vlonder en - als het kan

voorjaar het gezicht van Het Dorpshart. Op het

een warme, donkere uitstraling wat zorgt voor een

- een aanlegplek voor je bootje. De natuurlijke

gezellige marktplein komt een notenboom met

Verschillende bloesembomen bepalen in het

sterke identiteit passend bij het bos. Het gebruik van

oeverbeplanting kenmerkt zich door mooie

ruimte voor een kiosk en een kopje koffie. Er komen

grasstenen en parkeren tussen de bomen versterkt

rietkragen en stoere knotwilgen. Iedereen woont hier

natuurlijke speeltoestellen waar kinderen uit de buurt

het groene karakter. Hier woon je echt aan de

met uitzicht op het water.

lekker ravotten. De rode baksteenarchitectuur van de

bosrand.

kijk ook op www.nobelhorst.nl

het
dorpshart
huizen versterkt het dorpse karakter.

kijk ook op www.nobelhorst.nl
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aan het bos

aan het bos

kies je voor
wonen aan het
bos dan kies je
voor leven met
de natuur
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In het nieuwste woonbuurtje Aan het Bos is
het landschap altijd dichtbij en woon je
volop in het groen en aan het water. De
kinderen spelen hier veilig buiten en in de
openbare ruimte is rekening gehouden
met klimaatveranderingen zoals hitte en
extreme regenval. De auto is hier te gast
en de beplanting biodivers. Hier woon je
toekomstbestendig en leef je met de
natuur.

Disclaimer: Aan het Bos is nog volop in
ontwikkeling. Deze situatie schetst de inrichting en
verkaveling met de kennis van dit moment. Hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.

wonen met de seizoenen

samen wilgen knotten

enthousiast over aan het bos?

Door toepassing van verschillende

Ook volwassenen worden gestimuleerd

Laat het gastvrouw Jolly weten via

bomen en planten is het straatbeeld

om aan de slag te gaan met de natuur.

jolly@nobelhorst.nl of kom gezellig langs

iedere keer weer anders en is er voor

Tijdens een jaarlijks te organiseren

in de informatieschuur waar Jolly je alles

vogels en kleine zoogdieren het hele jaar

wilgenfestival worden wilgen langs de

vertelt over de mogelijkheden van dit

voedsel te vinden. Ook met extreem natte

Bosbeek gezamenlijk geknot en

unieke groene buurtje.

en droge periodes is rekening gehouden.

verzameld op de buurtkavel om er

Naast een netwerk van wandel- en fietsroutes zijn er

Het vele groen en de grasstenen verlagen

vervolgens hutten van te bouwen. Zo

verspreid door de buurt speelplekken van natuurlijke

de temperatuur in de zomer en

draagt iedereen zijn steentje bij aan het

materialen die uitnodigen om heerlijk te ravotten. De

voorkomen wateroverlast in de herfst.

dorpse karakter van de buurt.

auto is hier te gast wat zorgt voor een veilige

Stapstammen, greppeltjes en

speelomgeving. De zorgvuldig gekozen beplanting

oversteekplaatsen zorgen bovendien

bevordert de biodiversiteit.

voor natuurlijke speelplekken.

natuurlijke speelplekken

kijk ook op www.nobelhorst.nl

kijk ook op www.nobelhorst.nl
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buurtschappen

iedereen lid
van een
buurtschap
Als je in Nobelhorst woont, word je automatisch lid van een
buurtschap. Elk buurtschap heeft een eigen buurtkavel. De
bewoners die bij het buurtschap horen, bepalen wat ze met de
kavel doen. Een moes- of bloementuin? Of wordt het een
kinderboerderij, yoga-ruimte of kookstudio? De programmering,
exploitatie en het onderhoud doe je samen met je buren. Het is
aan de leden van het buurtschap hier invulling aan te geven.

hoe wordt dit betaald

7.

buurtschappen

veel voordelen
Een buurtschap geeft je heel veel

Als lid van een buurtschap betaal je

voordelen. Je bouwt sociale contacten op

eenmalig een bijdrage (entreegeld) en

en je kunt als buurtschap ook samen

een maandelijkse bijdrage. Deze

diensten of producten inkopen. Via het

maandelijkse bijdrage bepaal je samen,

buurtschap organiseer je ook

maar start bij circa €7,50. Dit geld is voor

gemakkelijker gezamenlijke activiteiten of

het gebruik en onderhoud van de

evenementen. Zoals een buurtfeestje of

buurtkavel. Voor de aanleg of de

een buurtbarbecue.

realisatie van de buurtkavel stellen de
gemeente Almere en ontwikkelende

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op:

partijen een budget beschikbaar. De

nobelhorst.nl/nobelhorst/buurtschappen

leden van het buurtschap bepalen
gezamenlijk wat er op de buurtkavel

Lees snel verder wat de buurtschappen

komt.

organiseren >
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activiteiten van
buurtschappen*
Wat Nobelhorst écht bijzonder maakt, is dat je hier ruimte krijgt voor eigen initiatief.
Inmiddels zijn er vier buurtschappen: Buurtschap Midden, Noord, Zuid en De Vallei. Elk
buurtschap heeft een eigen bestuur. Afhankelijk van in welk buurtje je gaat wonen, word
je lid van een van de buurtschappen. Ook in Het Marktdorp komen er weer nieuwe
buurtschappen. De afgelopen jaren hebben de buurtschappen niet stil gezeten en
hebben zij hun ideeën en initiatieven uiting gegeven. Heb je een leuk idee voor jouw
buurtje? Meld je dan bij het bestuur van jouw buurtschap en geef kleur aan jouw buurt.
buurtschap noord

Benieuwd naar Buurtschap Midden? Je leest meer op

buurtschap de vallei

De leden van Buurtschap Noord proberen elkaar zoveel

buurtschapnobelhorst.nl

Buurtschap De Vallei is het jongste buurtschap. In maart

mogelijk te ontmoeten. Zo ontstaan er telkens nieuwe

buurtschap zuid

De Kavelgroep onderzoekt de mogelijkheden tot

Ook Buurtschap Zuid heeft niet stilgezeten! Dankzij de

Inmiddels hebben al veel enthousiaste bewoners zich

bebouwing van de buurtkavel. De Werkgroep

inzet van alle betrokkenen openden zij in september

aangemeld om samen aan de slag te gaan in dit

communicatie zorgt voor actuele informatie op de

2021 met een buurtfeest hun buurtschuur! Met een

buurtschap, in het bestuur of als werkgroeplid. De

website en Facebookpagina van Buurtschap Noord.

geheel dagprogramma genoten zij met elkaar van hun

inrichting van de buurtkavel laat nog even op zich

eigen ontmoetingsplek.

wachten. Tot die tijd wordt de kavel ingezaaid met gras

Benieuwd naar de initiatieven van Buurtschap Noord? Je
leest het op nobelhorst-noord.nl

buurtschap midden

vond de eerste Algemene Leden Vergadering plaats.

en staat er een hek omheen. Binnenkort logeren er
Daarnaast is er in de velden De Houtzagerij, De

insecten op de kavel in een fraai insectenhotel. Dus kom

Boswachterij en Het Eiland door een groep vrijwilligers

snel een keertje kijken om met eigen ogen te zien welke

hard gewerkt om ongeveer 2.000 bloembollen in de

insecten hier leven.

Sinds een jaar kent Buurtschap Midden een nieuw

grond te stoppen. Uiteraard is de tuin rondom de

bestuur. Samen hebben zij enthousiast de handschoen

buurtschuur niet vergeten. Het gaat om blauwe

Heb jij een goed idee voor Buurtschap De Vallei? Of wil je

opgepakt om een positieve bijdrage te leveren aan het

hyacinten, diverse soorten tulpen en narcissen en ook

je aanmelden voor een van de werkgroepen? Deel het

woongenot van de leden uit Buurtschap Midden. En met

gemengde krokussen. In het voorjaar komen deze bollen

via buurtschapdevalleinobelhorst@almere.nl.

een bomvolle activiteitenkalender kennen zij een mooi

prachtig tot bloei, dus zeker de moeite waard om er een

eerste jaar! Zo werden er spelletjesmiddagen,

heerlijke voorjaarswandeling langs te maken!

buurtborrels en diverse workshops voor jong én oud
georganiseerd.

Benieuwd naar de andere initiatieven van Buurtschap
Zuid? Je leest het op nobelhorst-zuid.nl.

kijk ook op www.nobelhorst.nl

2021 is Buurtschap De Vallei opgericht en in november

initiatieven. Op dit moment zijn er 2 werkgroepen actief.

kijk ook op www.nobelhorst.nl
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nobelhorst in kaart

kijk ook op www.nobelhorst.nl

"N

t
s
r
o
h
obel

"
t
h
c
u
l
v
l
e
g
o
v
in

kijk ook op www.nobelhorst.nl

9.

10.

kopen, huren of zelfbouwen
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frans &
yvonne
Yvonne wilde al langer kleiner wonen, Frans twijfelde nog. Hoe
dat toch goed uitpakte vertellen ze ons graag. We mogen
binnenkijken in een appartement in het landhuis De Nobelhorst,
waar Frans en Yvonne sinds kort wonen.
Vanuit de Oostvaardersbuurt verruilden

bewoond. Bij toeval zagen we, tijdens

Frans en Yvonne afgelopen zomer hun

onze vakantie, dit appartement opeens in

twee-onder-een kaphuis voor een

verkoop staan. We zijn direct gaan

appartement in het landhuis in

schakelen, hebben onze vakantie ervoor

Nobelhorst. ‘Dit heeft gewoon zo moeten

onderbroken, met succes!

zijn,’ vertelt Yvonne. We hadden al een

wat past er bij jou?
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Voo ne plek
een fij

Wist je dat er tal van mogelijkheden zijn om in Het Marktdorp van Nobelhorst te wonen? Je
kunt hier niet alleen een huis kopen of huren, maar je kunt ook je eigen huis bouwen op een
zelfbouwkavel! Het aanbod is zo divers, dat er voor ieder wat wils is. In de drie
verschillende woongebieden Het Dorpshart, De Eilanden en Aan het bos is het overal even
lekker wonen.

glimp van het landhuis opgevangen en

het voelt als een warm bad

vonden het een hele gave plek. Het stond

Een hectische tijd volgde maar het voelde

er toen net anderhalf jaar en alle

gelijk als thuis. Zo hebben we bij wat

appartementen waren natuurlijk

buren aangebeld en leuk met elkaar

gesproken. Dat zorgde direct voor een

bedienbare screens wordt het zonlicht

goed sfeertje met een gezellige BBQ in

gefilterd en een ingenieus ingebouwd

september als gevolg. En toen woonden

luchtcirculatiesysteem zorgt voor toevoer

we hier nog niet eens. Ook hebben we al

van schone en frisse lucht. De

een whiskyproeverij met een heerlijk

vloerverwarming is in alle ruimtes apart te

dinertje meebeleefd.

regelen en zonnepanelen zorgen dat de
algemene ruimtes, waaronder de lift, zo

De VVE is actief. Zo werden bijvoorbeeld

goed als energieneutraal zijn. Daarnaast

de daken van de naastgelegen carports

heeft elke bewoner nog drie eigen

pas nog van sedum voorzien. Dit draagt

zonnepanelen. Ook de keuken is van alle

een compleet woonhuis

bij aan de mooie groene uitstraling en

nieuwste snufjes voorzien. Zo heeft de

prijsklassen. Heb je een mooi huis gezien en wil je weten

Op ikbouwmijnhuisin.almere.nl vind je bij ‘downloads’

goede afwatering. De helft van de

koelkast een ingebouwde iPad waar

Stap binnen in je nieuwbouwhuis in Het Marktdorp.

of je in aanmerking komt voor een sociaal huurhuis?

veel belangrijke informatie. Ook de rubriek ‘vraag en

bewoners werkt hier nog en de andere

Yvonne al aardig mee overweg kan. ‘Je

Voorzien van alle gemakken én standaard ingericht met

Schrijf je dan in via WoningNet Almere.

antwoord’ geeft inzicht in dit proces.

helft is – net als Frans – met pensioen.

kunt via het scherm recepten oproepen

zelfbouwen in nobelhorst

inspiratie voor een zelfbouwkavel

Hun heerlijke appartement met een

en zelfs tijdens het boodschappen doen,

te verhuizen en je zit heerlijk in je nieuwe huis! Uiteraard

balkon van 16 m2 en een woon-

zien of er nog voldoende melk in de

zijn er nog mogelijkheden om het huis naar jouw smaak

Is het altijd al een droom van je geweest om je eigen huis

Wil je inspiratie opdoen en bekijken wat er mogelijk is

oppervlakte van 108 m2 is dan ook ruim

koelkast is.’

aan te passen: zo kun je kiezen voor een extra luxe

te bouwen dat helemaal bij jouw smaak en wensen

met zelfbouw? Ga vooral eens op locatie kijken in

genoeg voor hun samen.

badkamer of een uitbouw. Alle nieuwbouwhuizen zijn

past? Dat qua indeling volledig aansluit bij je levensfase

Nobelhorst. Er zijn inmiddels diverse mooie

voorzien van de beste isolatie, een lucht-water

en gezinssituatie? Die droom kan nu werkelijkheid

zelfbouwkavels bebouwd met droomhuizen! Je herkent

de nieuwste snufjes

het zuiden zitten we nu zelfs buiten als het

keuken en badkamer. Je hoeft alleen nog je eigen spullen

ook buiten zitten als het regent
‘Dankzij het heerlijk overdekte balkon op

warmtepomp én zonnepanelen.

worden met een kavel in Nobelhorst! Ook in Het

ze zo: het zijn unieke huizen die net even anders zijn door

Wat ook opvalt is het vele licht dankzij de

Lees meer over het proces van kopen op pagina 13.

Marktdorp worden nieuwe zelfbouwkavels aangeboden.

de gebruikte materialen en vormgeving. Kijk voor meer

grote raampartij van vloer tot plafond.

regent. Geen gedoe meer met het naar

huuraanbod

info over zelfbouw op ikbouwmijnhuisin.almere.nl.

‘Alle ramen hebben een draai-kiep-

binnenhalen van de tuinkussens want die

Jouw eigen droomhuis bouwen is een omvangrijk proces.

functie waarmee je het buitengevoel met

kunnen gewoon blijven liggen, echt

In Het Marktdorp is het ook mogelijk om te huren. Er

Voordat je begint is het aan te raden om alle belangrijke

Lees meer over het zelfbouw proces in Nobelhorst op

recht naar binnen kunt brengen,’ laat

ideaal.’

worden diverse huurhuizen aangeboden in verschillende

zaken omtrent het zelfbouwproces goed door te nemen.

pagina 15.

Frans ons zien. Dankzij elektrisch

kijk ook op www.nobelhorst.nl
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een compleet huis kopen

compleet
huis dankzij
showroom
thuis

annalies
& jeroen
Vanuit haar lievelingsplek bij het raam houdt hondje Pip de tuin
nauwlettend in de gaten. ‘Vogels vliegen af en aan en als het gaat
schemeren zien we herten die dol zijn op de jonge boomtwijgen.
Ze rijden hier op paarden langs en heel soms zien we een vos.’ We
mogen binnenkijken in het twee-onder-een kaphuis van Annalies
en haar gezin. Kijken jullie mee?

Overweeg je een nieuwbouwhuis te kopen in Het Marktdorp?
Maak dan kennis met Eveline Reinders en Jeroen Zwijnenberg van
Dura Vermeer Bouw Hengelo. Zij zetten alles op alles om samen
met jou zo’n intensief nieuwbouwtraject in goede banen te
leiden. Hoe dat werkt, vertellen ze je graag.

Twee en een half jaar geleden verruilden

hij nog uit zijn hoofd kent vanuit de bouw.

Maarten, was er een tieneravond en zijn

ze hun huis in Tussen de Vaarten voor

Zo is de benedenverdieping 5,7 meter

er plannen voor een escaperoom. In het

deze prachtige plek aan het bos. ‘Dankzij

breed en 9,4 meter diep. Ook zonder

weekend kan er bij de frietschuur patat

de adviezen van financieel buurtadviseur

uitbouw is dit een heerlijk, lichte ruimte.

gehaald worden en staat er soms in de

Patrick en buurtmakelaars Madeleen en

De tuin is maar liefst 11 meter breed en 7

buurt een foodtruck met lekkers. Ook

Elske durfden we de stap naar ons eerste

meter diep en loopt door aan de zijkant

zorgt een bakker voor vers brood aan de

Al sinds de start van de

vloeren en wandafwerking, tot

nieuwbouwhuis te zetten en dat was best

van het huis waar ook de eigen

deur en rijdt er op zaterdag een

gebiedsontwikkeling voor Het Marktdorp

binnendeuren en raamdecoratie. Zo

spannend,’ vertelt Annalies.

parkeerplaats is.

kaaswinkel door de buurt.

is Eveline als verkoopmanager nauw

maak je in een vroeg stadium zorgeloos

verplaatsing van de schuur

buurtschap activiteiten

we gaan hier nooit meer weg

betrokken. Zij begeleidt het op de

al je keuzes voor een compleet, com-

markt brengen van dit tweede dorp

fortabel huis en hoef je straks alleen nog

Ook in het traject na aankoop konden

‘Het eerste wat ons opviel is dat iedereen

We hoeven het eigenlijk niet te vragen

in Nobelhorst. In een vroeg stadium

maar te verhuizen.

Annalies en Jeroen rekenen op goede

elkaar hier gedag zegt’ vervolgt Annalies

want met zo’n prachtig huis, die heerlijke

is ze betrokken bij de ontwerpen van

begeleiding van Dura Vermeer

haar verhaal. ‘Dat is echt Nobelhorst. Zo

tuin en zoveel saamhorigheid wil je hier

de huizen. Daarnaast zorgt zij ook

‘Een bezoek aan Showroom Thuis is echt

kopersadviseur Jeroen Zwijnenberg. ‘Zo

zijn we ook lid van Buurtschap Zuid waar

natuurlijk nooit meer weg. Hondje Pip

voor alle andere verkoopmiddelen en

een geweldige ervaring. Er zijn

verplaatsten we boven een muurtje voor

we deze zomer weer een gezellig

krijgt zowaar sterallures en gaat er nog

plattegronden. Er is in dit proces nauw

plattegronden op ware grootte van de

een grotere slaapkamer voor onze zoon

buurtfeest mee hadden. En met wat

even extra mooi voor zitten. De

contact met de buurtmakelaars en

woonkamer en badkamer waar je met

en kreeg de schuur een plek naast het

buurvrouwen sport ik bij Fit-ID hier vlakbij.

binnenkijk-foto’s zijn hier dan ook zo

notaris om het in verkoop brengen van de

(badkamer)meubels op wielen kunt

huis in plaats van in de tuin. Op zolder

Ook voor de kinderen wordt er veel

gemaakt. Veel woongeluk!

nieuwe buurtjes soepel te laten verlopen.

schuiven in de ruimte. Ideaal als je twijfelt

werd gelijk met de bouw een extra kamer

georganiseerd op sportgebied.'

gemaakt en ook de ligging en het

over een uitbouw van de woonkamer of
Collega Jeroen werkt als kopersadviseur

bijvoorbeeld een bad in de badkamer.

aanzicht van de zonnepanelen kon snel

Dochter Lieke gaat op de fiets naar de

al 4,5 jaar met veel plezier bij Dura

en efficiënt met Jeroen geregeld worden.’

middelbare school en zoon Lars zit in

Vermeer Bouw Hengelo en is inmiddels

Twentse nuchterheid

groep 8 van Sterrenschool het Universum.

een bekend gezicht in Nobelhorst. In het

Wat hun werk nou zo leuk maakt, vragen

Haar man Jeroen werkt thuis en komt

Voor hen is er dankzij de buurtschappen

voortraject zorgt hij dat alle

we tot slot. ‘Blije kopers of een lief

even naar beneden. Op verzoek deelt hij

ook van alles te beleven in Nobelhorst. Zo

verkoopdocumentatie gereed is voor

berichtje maken echt onze dag,’ laat

de afmetingen van het huis met ons, die

maakten ze eerder lampionnen voor Sint

start verkoop. Ook toetst hij alle opties op

Eveline weten. ‘Op klanttevredenheid

bouweisen en maakbaarheid. Tijdens de

scoren we dan ook hoog bleek recent

bouw is Jeroen aanspreekpunt en plant

nog uit onderzoek. Het persoonlijke

hij de kijkmomenten, voorschouw en

contact en onze snelle communicatie

uiteindelijke oplevering. Een intensief

sprongen er echt uit en dat is best

traject waarin veel contact is met de

bijzonder voor zo’n groot bedrijf als Dura

nieuwe bewoners en andere betrokkenen.

Vermeer.’ ‘Ook onze Twentse nuchterheid

alles komt samen in de showroom

wordt in Nobelhorst goed gewaardeerd,’
vult Jeroen aan. Zo werd ik ooit door een

In Aan het Bos koop je een huis inclusief

blije bewoner uitgenodigd om de

complete keuken en comfortabele

wedstrijd FC Twente-Ajax samen te kijken.

badkamer die je kunt uitbreiden naar

Het zit ‘m gewoon in de kleine dingen en

eigen wens waarbij elke bewoner

dat past weer prima bij het dorpse

natuurlijk zijn eigen stijl- en sfeerkeuzes

karakter van Nobelhorst.’

kan maken. Dit doe je tijdens een bezoek
aan Showroom Thuis in Utrecht waar

Neem nu alvast een kijkje bij Showroom

iedere koper automatisch een

Thuis via thuis-deshowroom.nl

persoonlijke uitnodiging voor krijgt. Hier
krijg je alle hulp die nodig is om
beslissingen te nemen en vind je alles
onder 1 dak. Van keukens, badkamers,

kijk ook op www.nobelhorst.nl

kijk ook op www.nobelhorst.nl

14.

binnenkijken bij...

ld
e
g
e
j
r
o
o
v
e
t
m
i
u
r
r
e
"Veel maenkzij zelfbouw"
d

15.

een zelfbouwkavel kopen

brenda & nico

bouw je
eigen
droomhuis

We zijn te gast bij Brenda Lammens en Nico Schaap en hun vier kinderen. Zij betrokken
2,5 jaar geleden hun zelfbouwhuis aan de Kamerlingh Onnesstraat in Nobelhorst. Dat
dat niet vanzelf ging, vertellen ze ons aan hun lange eettafel met uitzicht op het bos.
‘Als ik ’s ochtends naar beneden kom en vanuit de kamer

kamperen voor een kavel

zo over het water kijk, geeft dat een enorm vrij gevoel,’

Destijds begon hun zelfbouw-avontuur met een

antwoordt Brenda op onze vraag wat het meest

kampeersessie bij de informatieschuur waar ze samen

bijzondere plekje is in huis. ‘We overwogen eerst een

met 12 andere gegadigden 2 weken in een tentje

2-onder-1 kaphuis want dat gaf wat minder gedoe maar

doorbrachten om hun gedroomde kavelnr. 1 toegewezen

toen we hoorden dat deze kavel nog vrij was zijn we

te krijgen. ‘Inmiddels verlopen inschrijvingen volgens

toch overstag gegaan.’ Ze hebben dan ook geen

loting, maar dat kamperen had ook wel wat. Het was

seconde spijt van hun zelfbouw-beslissing, nu alweer

prachtig weer, heel gezellig en niemand is afgehaakt,’

zo’n vijf jaar geleden.

aldus Nico die vanuit zijn tentje gewoon doorwerkte en

werkkamer. Dankzij een dakkapel is er voor de kinderen

direct leuk contact opbouwde met alle nieuwe buren.

een eigen, tweede badkamer. Met een woon-/

spannende tijden
Dankzij aansluiting bij Woningborg werden spannende
tijden rondom hun failliete aannemer vakkundig

Droom je net als Brenda en Nico van een
eigen huis op maat? Dan is zelfbouw
misschien wel iets voor jou. Maar hoe pak
je dat aan en waar moet je beginnen?
Gelukkig heeft Almere een kavelwinkel in
het stadhuis waar zelfbouwadviseurs
Rafaël en Sadé je van alle benodigde info
kunnen voorzien.

keukenoppervlakte van ruim 83 m2 en een totale
oppervlakte van 233 m2 is dit heerlijke zelfbouwhuis echt
ruim genoeg voor ons zessen.'

opgelost. Gelukkig hadden we alle afspraken goed op

zwemmen en schaatsen in de achtertuin

papier en kon er met een nieuwe aannemer in 2018

Ook over de tuinindeling is goed nagedacht. ‘Zo heeft de

stap voor stap naar zelfbouw

gestart worden met de bouw. ‘Onze wens was een

veranda een lichtstraat en hebben we de

Dat een eigen huis bouwen best een uitdaging is, las je

jaren-30 huis met voldoende ruimte voor onze vier

uitbouwmogelijkheid boven het water direct goed benut.

al in het verhaal van Brenda en Nico. Fijn om te weten

kinderen,’ vervolgt Brenda. ‘Ook een kookeiland stond

De kinderen zwemmen en suppen hier in de zomer en

dat de zelfbouwadviseurs van de kavelwinkel je helpen

hoog op mijn verlanglijstje en hebben we dankzij een

afgelopen winter konden we vanuit de tuin zo het ijs op.’

met een stappenplan waarin kosten, procedures en

slimme uitbouw kunnen realiseren.’

In ons rubberbootje hadden de eendjes hun nestje

planningen allemaal aan bod komen. Ook weten zij alles

gebouwd en aan de bosrand zien we regelmatig herten

over prijzen, groottes en wat je wel of niet op een kavel

lopen, waar vind je dat nou?’

mag bouwen.

waar de kinderen ‘s ochtends gezellig ontbijten en ik

kom een keer langs

van kavelkaart tot handige downloads

heerlijk uitkijk over het bos. De extra lange eettafel is dan

‘Tegen collega’s die roepen dat zij zelf niet zo snel in

Op de website ikbouwmijnhuisin.almere.nl kun je je

ook favoriet bij het hele gezin,’ vertelt Brenda enthousiast.

Almere gaan wonen, zeg ik altijd, kom een keer langs,’

alvast uitgebreid oriënteren. Hier vind je de kavelkaart

'De en-suitedeuren zorgen hier voor extra privacy waar

vervolgt Nico zijn verhaal. Hier in Nobelhorst ervaar je

met alle beschikbare kavels in Nobelhorst en kun je o.a.

nodig. Boven hebben alle kinderen hun eigen

echt een ander Almere-gevoel.

het handboek zelfbouw, een stappenplan en

volop licht en ruimte
'Het kookeiland kreeg twee handige zitjes aan de bar

budgetplanner makkelijk downloaden en handige

slaapkamer en is er zelfs ruimte voor een extra

uitlegvideo’s bekijken.

Nico met dochter Sterre

Heb je na het bekijken van alle uitlegvideo’s van de
zelfbouw adviseurs en de informatie op de website toch
nog vragen? Vul dan via de website
ikbouwmijnhuisin.almere.nl het contactformulier in. Er
wordt dan door de adviseurs contact met je opgenomen
om jouw vragen te beantwoorden.
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ondernemers update

ondernemers update
impact
lifestyle coach

laadpaalshop
& connectev

Jasper van Rooijen gebruikt zijn militaire kennis en ervaring om
anderen te helpen. Over zijn bedrijf Impact Lifestyle-coaching en
zijn missie vertelt hij ons graag.

jonker maat
meubelen

studio
van santen

Van thuiswerkplek tot inbouwkeukens: Tom Jonker maakt
meubels op maat. Als jonge en bevlogen meubelmaker reageerde
Tom direct op onze social media oproep om zijn net gestarte
bedrijf in de dorpskrant-spotlights te zetten.

Ook freelance grafisch vormgever Renee van Santen uit
Nobelhorst stuurde ons haar ondernemersverhaal…
visuele identiteit

lekker kopje koffie tijdens een

Na de opleiding tot meubelmaker deed

Meubelen fulltime voort en kan iedereen

Met haar eigen bedrijf Studio van Santen

inspirerende brainstormsessie.

Tom ervaring op bij verschillende

bij hem terecht voor meubels op maat.

ontwikkelt Renee voor jouw idee, startup

bedrijven en projecten. Hij verhuisde naar

Want geen enkele ruimte of interieur is

of onderneming een visuele identiteit.

Je kunt Studio van Santen volgen op

de Houtwal in Nobelhorst waar hij als

hetzelfde en zelfs leidingen en

Als vormgever is zij gespecialiseerd in

Facebook, Instagram en LinkedIn.

meubelmaker/interieurbouwer helemaal

stopcontacten worden slim weggewerkt.

het uitdenken van concepten die zij in

Uiteraard heeft Renee ook haar eigen

visueel beeld tot leven laat komen. Bij

website en die vind je op

Wil je weten wat voor ontwerpideeën Tom

Renee kun je terecht voor een frisse en

studiovansanten.nl. Voor jong talent

voor jouw huis heeft? Bekijk zijn website

nieuwe huisstijl, drukwerk op maat,

moet je dus ook in Nobelhorst zijn!

jonkermaatmeubelen.nl en plan direct

projectbegeleiding en uiteraard een

op zijn plek zit. Tom bruist van de
ontwerpideeën!

“Binnen onze prachtige wijk Nobelhorst

jouw duurzame doel behalen

Het succes van de Laadpaalshop en ConnectEV nam vanuit
Nobelhorst een ware vlucht. Dat het hard kan gaan met een
goed idee is wel duidelijk als we ondernemer Michael
Landheer in Nobelhorst spreken. Met een achtergrond in de
elektrotechniek en panelenbouw begon hij, na het succesvol
plaatsen van elektrische laadpalen, in 2018 voor zichzelf.
Dat pakte heel goed uit zo blijkt uit zijn verhaal.

merk ik dat bijna iedereen vooruit wil en in

Kortom, loop je vast en wil je weer in

meubels op maat

beweging is. Dat zorgt er ook voor dat

beweging komen dan ben ik de man voor

Sinds 2021 zet hij zijn bedrijf Jonker Maat

mensen hulp nodig hebben. Daar kom ik

jou. Ik begeleid, coach en motiveer jou

om de hoek kijken."

naar je duurzame doel. Dat doe ik met

een belafspraak.

hoe kijk je terug op ruim 8 jaar
nobelhorst?

dat ze hun punt konden maken. En dat

coaching maar ik coach ook voor

Mijn missie is om mensen in onze buurt en

KrachtZat die tweedaagse trainingen in

Toen ik eind 2013 hoorde dat ik

Vind ik mooi.

Met vrouw en kinderen verhuisden ze in 2015 van een appartement in

erbuiten naar hun persoonlijke doelen te

Krachtig Leiderschap aanbieden.

projectleider voor Nobelhorst kon worden,

Amsterdam Noord naar Nobelhorst. Waar de kinderen heerlijk konden ravotten in

helpen. Wat dat ook mogen zijn. Op het

het zand en makkelijk meegroeiden met alle activiteiten. Sterrenschool het

gebied van voeding, beweging,

krachtige groet

Universum om de hoek gaf mede de doorslag om van Nobelhorst hun nieuwe

belemmerende overtuigingen, emoties

thuis te maken.

en persoonlijke missies. Ik gebruik mijn
militaire leidinggevende achtergrond om

voor iedere auto een laadpunt

missie

mijn eigen bedrijf Impact Lifestyle-

we het niet persoonlijk moesten nemen.

ontwikkeling van Nobelhorst sprak mij

heb je nog een wens voor alle
lezers van de dorpskrant?

Jasper van Rooijen | Performance Coach

enorm aan. Dit was echt anders dan we

Ik wens alle bewoners heel veel

impactlifestylecoaching.nl en

gewend zijn in Almere en ik denk dat het

woonplezier toe in deze mooie wijk. De

krachtzat.nl

goed is gelukt!

wijk zal de komende jaren nog flink

wat is je leukste herinnering uit je
nobelhorst-tijd?

was ik daar heel blij mee. De visie op de

samen tot inzichten te komen waarbij

Voor iedere auto heeft Michael een oplossing. Zo plaatste hij recent een

alles in het teken staat van vooruitgang.

Volg Jasper via Instagram:

laadpaal bij een dokter die ook ’s nachts weleens de deur uit moet voor een

Daarnaast leg ik mijn focus op leiders die

impact.coach.almere

groeien en wordt ook steeds mooier.
Verder wens ik de bewoners toe dat met
de groei van de wijk ook het

spoedgeval. Een snel en goed opgeladen auto is in zo’n geval cruciaal. Recent

vastlopen in leidinggevende skills. We

Een verhaal dat ik graag vertel is hoe De

nog dacht Michael mee over een cityhub inrichting van waaruit grote

gaan terug naar de basis van

Brink is ontstaan. De bomen die er nu

proberen dit tij te keren via ontwikkelingen

vrachtwagens de populaire elektrische PicNic-bezorgdiensten bevoorraden.

leidinggeven en kijken wat voor jou nodig

staan, moesten elders plaats maken.

rond het Dorpsplein in Het Marktdorp en

Vol trots naar een duurzame toekomst.

is om terug in het zadel te komen.

Onze ontwerpers Christiaan Pfeiffer en

de reservering van een detailhandels-/

Annette Hospes hebben toen een plan

voorzieningenkavel op Twentsekant aan

geschetst zodat de bomen snel in

de Fermistraat. Dit moet lukken.

‘Net als zonnepanelen zijn ook laadpalen niet meer weg te denken uit het
straatbeeld. Mijn werk heeft echt een vlucht genomen’, vertelt Michael trots. ‘Mijn
doel voor de komende vijf jaar is om samen met mijn inmiddels 13 collega’s in de
buitendienst en 4 collega’s op kantoor een gerenommeerd topbedrijf in het
middensegment neer te zetten.’ Een prachtig streven dat als we het allemaal zo
horen vast en zeker gaat lukken.
Ben je ook je onderneming in Nobelhorst gestart? Laat het Jolly weten via
Meer weten? Kijk op delaadpaalshop.com en connectev.nl

jolly@nobelhorst.nl en wie weet sta jij wel in een van de volgende dorpskrant-edities.

kijk ook op www.nobelhorst.nl

afscheid van
sander post
Wist je dat Sander Post Team Nobelhorst verlaat? Maar niet
voordat we Sander het hemd van het lijf vragen over zijn jaren
als projectleider bij Gemeente Almere.

voorzieningenniveau meegroeit. We

Nobelhorst geplaatst konden worden. Ik
vind het tekenend voor Nobelhorst en

Lees het volledige interview via:

Almere dat dit gelukt is. Ook denk ik vaak

nobelhorst.nl/nieuws

terug aan de participatieavonden met
bewoners. Ondanks dat het er soms
stevig aan toe kon gaan, kwamen ze
daarna naar ons toe om ons te bedanken

kijk ook op www.nobelhorst.nl

Bedankt Sander voor je energie ,
Nobelhorst-inzet en veel succes in
Haarlemmermeer!
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initiatieven

nobel
run

speel
plekken

verbinding op alle vlakken , dat is nobel run 2022

Samen met Annette Hospes,
landschapsontwerper bij
gemeente Almere, lopen we
een rondje langs alle
speelplekken in Nobelhorst.

'In nog geen vier jaar tijd is de Nobel Run niet meer weg te
denken uit Nobelhorst', vertelt mede-organisator Frank
Schouten. Nobel Run 2022 is volgens Frank pas echt
geslaagd als de saamhorigheid weer volop te voelen is. Niet

e
j
k
e
l
p
l
e
e
p
Elk s r weer
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anders

gebracht. Dat wordt meestal tijdens
bewoners-avonden besproken. In de
meeste buurtjes zie je een combinatie
van speelelementen, zitgelegenheid en
groenvoorziening.’ Zoals bij speelplek De

alleen onder de sporters maar ook opa’s en oma’s die hun

We beginnen bij de algemene én grootste

Boomgaard zie je zit- en speelappels, die

kleinkinderen komen aanmoedigen. ‘Iedereen is die dag

speelplek van Nobelhorst. Dat is de

tegelijkertijd ook een leuk kunstobject zijn.

altijd zo blij en enthousiast en dat hebben we gewoon

speelplek op de Brink, naast de

Verder staat er een picknicktafel en een

keihard nodig in deze tijd,’ roept hij lachend. Vriendschap en

Infoschuur en tegenover de basisscholen.

schommel.

verbinding op alle vlakken is dan ook waar het om draait

‘Hier staat de verbinding met het water

tijdens Nobel Run 2022.

centraal, zo ook in de speeltoestellen. We

bijzonder en uniek

kozen voor elementen waarbij water een

‘Door de vraag van de bewoners en het

rol speelt, zoals de speelbrug, een

verhaal van de plek, ziet elk speelplekje er

waterpomp en een boot,’ vertelt Annette.

anders uit. Dat maakt elk plekje uniek. Bij

Dit is in overleg met bewoners ontstaan,

buurtschap Zuid hebben de bewoners

zij vroegen ons om hulp en om mee te

gekozen voor een Tiny Forest. Daarnaast

denken over de speeltoestellen. Ook

is een speelplek, met een glijstang, een

maakten een aantal kinderen een

boot, zand en een watergoot die vanaf

tekening van hun gewenste speelplek.

de speelplek naar de sloot loopt.

Terwijl we van speelplek naar speelplek lopen pakken we
ook kleine stukjes van de dorpsroute mee.

Verderop heeft een buurtje gekozen voor

‘Zo’n tien jaar geleden stond de route al deels aangegeven in het

groene foodtrucks en leuke activiteiten
Naast de bekende 5 km en 10 km route is er voor de
allerkleinste Nobel Run fans weer een kidsrun van 1 mijl (1,6
km). De foodmarkt keert terug waar de bio- en vegan
foodtrucks vast weer gretig aftrek vinden. Voor alle kleine en
grote supporters is er in de tent weer van alles te beleven
aan kinderactiviteiten, muziek en andere gezelligheid.
Nu alvast noteren dus zondag 15 mei 2022.
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Inschrbijevlrun.nl
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aandragen van ideeën

nobel
schoon

de
dorpsroute

een speelboom. Bij Het Wagenmakerserf

ontwikkelingsplan voor Nobelhorst. Weliswaar niet onder de naam ‘De Dorpsroute’,

Annette vertelt verder hoe de speel-

ligt een verhard speelpleintje, met

want die hebben de bewoners zelf gekozen. De dorpsroute is dus wel al langer

plekken zijn ontstaan: ‘Alle andere

stoelen, een schaakbord en komen er

bekend. Maar in de loop der jaren hebben we de dorpsroute steeds meer

speelplekken zijn in samenwerking met

nog bomen te staan.’

vormgegeven, kleuren gekozen en gekeken hoe die het beste werkt,’ vertelt

de buurtschappen en de gemeente

Annette.

Almere gekozen. Op de plattegrond van

bereikbaarheid

Nobelhorst wordt aangegeven waar

Wat direct opvalt is dat er veel

multifunctionele route

mogelijk een speelplek kan komen. Alle

speelplekken zijn en dat ze heel dichtbij

‘Het pad van vier meter breed, loopt dwars door Nobelhorst en is autovrij; bedoeld

bewoners kunnen hun ideeën voor de

elkaar liggen. Via kruipdoor-

voor wandelaars, fietsers en om op te spelen. Aangezien er ook fietspaden zijn

invullingen aandragen, er worden

sluipdoorroutes zijn ze dan ook

aangelegd, ligt het tempo voor fietsers op de dorpsroute lager, rekening houdend

gesprekken gevoerd en belangen in kaart

gemakkelijk en veilig te bereiken.

met de andere gebruikers. Hierdoor vormt het ook een veilige route naar scholen.
Langs de dorpsroute komen verschillende bomen te staan, omgeven door water
en via bruggetjes met hun kenmerkende namen bereik je de verschillende

Iedere laatste zondag van de maand om 11:00 uur

buurtjes. De visstekbrug, waar ik op sta, werd een paar jaar geleden als start/finish

verzamelt Robert Hommes met zijn gezin samen met

gebruikt tijdens een wedstrijdje voor kinderen. Hiermee is het eerste deel van de

buurtgenoot Stefan, zijn gezin en andere

dorpsroute ‘geopend’.’

enthousiastelingen bij de infoschuur. Terwijl Jolly zorgt
voor koffie en thee worden de, vanuit de gemeente

toekomst van de dorpsroute

beschikbaar gestelde, materialen er vast bij gepakt voor

‘Op dit moment zijn we nog volop bezig met de verdere ontwikkeling en aanleg

weer een opgeruimde wandeling door de buurt. Na een

van de route. Maar een deel van de route is al begaanbaar. Zo zien we voor Het

uurtje struinen in de buitenlucht keert iedereen met

Landgoed bladeren op het pad gemarkeerd, herkenbaar als dorpsroute. Het idee

gevulde zakken én een goed gevoel weer terug.

is om de dorpsroute ook door te trekken naar het bos. Daar zal de route niet achter
de huizen aan de rand van Nobelhorst lopen, maar slingerend door het bos. In de

Een gemakkelijke en gezellige manier om je in te zetten

toekomst wordt de route helemaal geel, dan zul je het nóg beter herkennen.’

voor een schoon en plasticvrij Nobelhorst en bij te
kletsen met je buurtbewoners. Bovendien leren de
kinderen op deze ongedwongen manier dat zwerfafval
gewoon in de afvalbak hoort en niet op straat. Nobel
Schoon kan iedere laatste zondag van de maand altijd
wel wat extra gezellige helpende handjes gebruiken,
doen jullie mee? ‘Want jong geleerd is oud gedaan,’ aldus
enthousiaste initiatiefnemer Robert.

kijk ook op www.nobelhorst.nl

kijk ook op www.nobelhorst.nl
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wist je dat...

wist je dat...

nobelhorst een
eigen postbode
heeft?

Herbert zich sterk maakt
voor een carillon in
nobelhorst?

Dennis van Bakkum zorgt al sinds 2017 dat iedereen in Nobelhorst zijn post en pakketjes
op tijd bezorgd krijgt. Inmiddels kent Dennis al heel veel mensen en is het voor hem
echt een sport om foute adressen op te sporen. Zo is er nogal eens verwarring over de
Nobellaan en Nobelstraat maar gelukkig weet Dennis bij verkeerde adressering altijd
de juiste ontvanger te vinden.

‘Als ik op vrijdag gezellig naar de markt in
Almere Haven fiets, speelt daar het
carillon en dat geeft zo’n gemoedelijke,

En komt de regen met bakken uit de hemel dan post Dennis via zijn Facebook-groep

dorpse sfeer,’ aldus Herbert van de

dat hij geen droge-post-garantie kan geven. Super klantvriendelijk dus want zelfs als je

Wetering. Een carillon hoort volgens hem

je sleutels per ongeluk in de deur laat zitten, belt hij aan om je daarop te attenderen.

dan ook echt thuis in Nobelhorst. Samen

Niet zo gek dus dat hij van een van zijn klanten ooit een eigen koffiekop ontving.

met Stichting Carillons Almere en

nobelhorst een
eigen wimpel
heeft?

beiaardiers Gerda Peters en Bauke

Laat het Herbert weten via carillon.

De mooie verhalen blijven maar komen maar Dennis moet weer door want het is door

Reitsma die al carillons in Almere

nobelhorst@outlook.com

corona extra druk met kaartjes en online pakketjes. ‘Nobelhorst is echt mijn kindje, ik

bespelen, zet Herbert zich in voor dit

Wie weet is er straks in Het Marktdorp een

originele initiatief. Vind je een carillon in

mooie plek waar deze muzikale droom in

Nobelhorst ook een gezellig idee?

vervulling kan gaan....

buurtschap zuid
nieuwe bestuursleden
zoekt?

Initiatiefneemster Jacquelina vond dat

De buurtschuur in buurtschap Zuid zorgt

Nobelhorst wel een eigen wimpel kon

voor nog meer woonplezier en

gebruiken. ‘Dat past helemaal in het

saamhorigheid en jij kunt daarbij helpen

dorpse karakter en geeft een gezellige

door je aan te melden als bestuurslid. Het

sfeer’, zegt Jacquelina. Na een facebook-

kost je misschien een paar uurtjes tijd

oproep kon ze voor 12 bewoners een

maar je doet het nooit alleen en krijgt er

wimpel bestellen. In de toekomst hopen

enorm veel energie voor terug, weet

we ook vlaggen te kunnen bestellen, voor

enthousiaste voorzitter Jeffrey Kruiskamp

de bewoners zonder mast. Want hoe leuk

inmiddels uit ervaring. Meld je daarom nu

is het als er met evenementen gevlagd

bij hem aan via:

kan worden, bijvoorbeeld bij de Nobel Run

voorzitter@nobelhorst-zuid.nl

of het dorpsfeest? Wil jij ook een wimpel

Samen maken we de vereniging, samen

bemachtigen? Laat het weten via

zijn we de vereniging! De

jacquelina@buurtschapnobelhorst.nl

bestuursverkiezing is op 1 maart 2022.

er in nobelhorst
kanjers van kinderen
wonen?

jullie favoriete
activiteit in nobelhorst
wandelen is?

heb het hier allemaal op zien groeien,’ laat hij trots weten. PostNL en Nobelhorst boffen
foto:
NicoJurriaan
met dochter
Vlaanderen
Sterre Fotografie

zwaaien dus de volgende keer als je Dennis ziet! facebook.com/groups/pbznobelhorst

er in nobelhorst
huttenbouwers
zijn?

nobelhorst een
eigen wielrenclub
heeft?

Sinds een paar jaar vormt een groep wielrenners de Nobelhorst Cycling Community

‘Wat is jouw favoriete buitenactiviteit?’ vroegen we via social media. Deze actiefoto van

(NCC). Met elkaar fietsen ze een rondje over de dijken, door het Gooi of een rondje

Caiden en Tijs spreekt voor zich. Zij bouwen graag hutten en daarvoor is in Nobelhorst

Flevoland. Dat allemaal onder het motto: “Samen uit, samen thuis”. Fiets gerust een

natuurlijk alle ruimte. Want wat is er nou fijner dan spelen in je eigen houten hut midden

keertje mee op donderdagavond (als het niet te donker is) of eventueel in het weekend.

in het groen. Wie weet volgen nog veel meer kinderen dit leuke idee en hebben we

Zelf geen fietsfanaat maar wil je NCC wel steunen? Ze zoeken nog een shirtsponsor!

straks in Nobelhorst ook nog een huttendorp!

Roxanne en Mees zetten zich al twee jaar

Tijdens ons vragenrondje op Instagram in

in voor een groen Nobelhorst. Met hun

december vroegen we wat jouw favoriete

actie ‘Tegel eruit plantje erin” zorgden ze

buitenactiviteit in Nobelhorst is. Wij vinden

dat veel tuinen in Nobelhorst van meer

het heel leuk om te zien dat jullie

groen zijn voorzien. ‘Dankzij medewerking

gestemd hebben! Je kon kiezen uit:

van Kwekerij Almere en de gemeente zien

wandelen of mountainbiken, kanoën of

we nu in heel veel tuinen onze plantjes

klimmen en aan tafel of rond het vuur.

staan,’ vertelt Roxanne. Trots vertelt Mees

Maar liefst 99 volgers hebben gestemd.

Een van hen is ontwikkelaar Matthijs Bogers (links op de foto met Nobelhorst collega

dat ze binnenkort bij de burgemeester op

Wist je dat jullie favoriete activiteit, met 77

Heleen Krabbe) die al bijna vier jaar aan Nobelhorst is verbonden. ‘En dat verveelt

bezoek mogen om over hun groene

stemmen, wandelen is? Gevolgd door

nog lang niet, laat hij ons enthousiast weten.’ Na de opleveringen van de Houtwal en

plannen te vertellen. Als verdienste voor

kanoën met 64 stemmen en klimmen

Kloostertuin zijn alle pijlen nu gericht op wonen Aan het Bos waar Matthijs zich

hun inzet wonnen ze samen “De Almeerse

kreeg er 30. Rond het vuur of aan tafel

samen met collega-ontwikkelaar Heleen Krabbe sterk maakt voor hoge kwaliteit

Kei”. Dat het met de groene toekomst van

zitten/dineren is vrijwel gelijk, met 1 stem

koophuizen binnen een onderscheidende architectuur. Wat je in het nieuwste buurtje

Nobelhorst dus meer dan goed zit,

meer voor rond het vuur. Maar 22

Aan het Bos allemaal kunt verwachten lees je op pagina 4.

danken we aan deze twee kanjers!

stemmen gingen naar mountainbiken.

kijk ook op www.nobelhorst.nl

maar met zoveel betrokkenheid van deze geweldig fijne postbezorger. Zeker even

er in de infoschuur een
vast team nobelhorst
ontwikkelaars zit?

kijk ook op www.nobelhorst.nl
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22.

buurt
sportcoach
Wist je dat de buurtsportcoach in
Nobelhorst Ricardo Brouwer
heet?

23.
Wonent
aan he
water

de
werf

Nobelhorst organiseert. Naast het werken
aan zijn eigen projecten staat Ricardo

verbinding met het water... dat is de werf

voor boten wat veel mensen denken, maar vormt straks

niets zeggen; hier wordt hard aan gewerkt. Wel kan

altijd open voor leuke initiatieven vanuit

Het inrichtingsplan is klaar, het gebied is opgehoogd en

wel dé waterverbinding voor Nobelhorst met de Hoge

hij alvast verklappen dat er ruimte voor een

de buurt.

het bouwrijp maken van het nieuwste buurtje ‘De Werf’

Vaart,’ aldus Sander.

horecapunt met terras aan het water komt. Dat

Ricardo richt zich op de ontwikkeling en

start binnenkort. Sander Post – projectleider bij

innovatie van het sport- en

Dus mocht je wensen, vragen of ideeën

Gemeente Almere – neemt ons in vogelvlucht mee door

duurzame ambitieuze plannen

gezondheidsaanbod binnen heel Almere

hebben, laat het Ricardo weten via

deze ambitieuze plannen.

‘Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een

Hout. Dankzij samenwerking met allerlei

r.brouwer@talentinopleiding.nl

organisaties zorgt Ricardo voor

Je mag hem ook bellen: 06 – 24 24 77 87.

appartementen en boothuizen

verbinding in de buurt en komt hij tot

meer info

zijn verhaal. ‘Door middel van warmte- en koude opslag

Naar verwachting start de bouw eind 2022/begin

Rondom de waterkom met natuurlijke oevers herrijzen

hopen we zelfs voor de damwand rondom De Werf zo

2023. Via de website en nieuwsbrief blijf je

duurzaam en groen mogelijk te kunnen bouwen.’

automatisch op de hoogte van de nieuwste

Zo maken we Nobelhorst ook op sportief

straks De Loods en De Silo waarin 120 koop- en

daarvan is de sportinstuif die hij elke

en sociaal vlak samen weer een stukje

huurappartementen een mooie plek krijgen aan het

dinsdag samen met de Campus

mooier.

water. Ook 11 boothuizen zijn onderdeel van dit nieuwste

terras aan het water

plan. ‘De Werf omvat geen haven met aanlegplaatsen

Over de architectuur voor De Werf kan Sander nu nog

activiteiten
rondom nobelhorst
wandel- en outdoorde
kemphaan fietsroutes park sec
foto: Eljee Bergwerff Photography

foto: Outdoorpark Sec

Of je nu op zoek bent naar een sportief uitje of je wilt juist

Ben je gek op fietsen en wandelen? Wil je meer zien van

Van ontspannen groepsuitje tot stoere survival vol

even helemaal tot rust komen: op Stadslandgoed de

de mooie omgeving van Nobelhorst? Met vier fietsroutes

avontuur, bij Outdoorpark Sec Almere kan het allemaal!

Kemphaan kan het allemaal. Laat je bijpraten door de

trap jij door de bossen en weilanden van Almeerderhout

Met activiteiten voor groepen, families, bedrijfsuitjes,

gids van Staatsbosbeheer over dit jonge natuurgebied in

en geniet je van de wilde natuur, de stadsparken en het

vrijgezellenfeestjes, scholen, jeugd en kinderen. Huur een

Flevoland in de Beverbus of ga juist het avontuur aan

Gooimeer. Ook zijn er veel verschillende wandelroutes

mountainbike, step, tandem, sup of kano en ontdek de

met je kinderen door te klimmen bij Fun Forest. En ben je

voor jong en oud, ervaren en onervaren. Wandel door de

mooie plekjes in de omgeving. Ook voor een workshop

benieuwd wat Stichting AAP allemaal doet? Boek een

Groene Kathedraal of het cirkelbos. Trek je wandel-

boogschieten, een wintersurvival of een expeditie op het

rondleiding of wandel zelf langs de verschillende

schoenen aan of stap op de fiets en ga er op uit! Voor

strand kun je bij Outdoorpark Sec, aan de overkant van

dierafdelingen. Zie wat er allemaal nog meer te doen is

meer informatie over de fietsroutes kijk je op:

de Hoge Vaart, terecht. Bekijk het gehele aanbod en kies

op kemphaan.nl.

kemphaan.nl/activiteiten/fietsroutes of /wandelroutes

jouw uitje op: outdoorparkalmere.nl

kijk ook op www.nobelhorst.nl

buurtje aan het water in Nobelhorst.

damwand die tegelijk energie opslaat,’ vervolgt Sander

optimale prestaties. Een mooi voorbeeld

foto: Roxanne Overdijk

wordt dus sowieso fijn vertoeven in dit nieuwste

kijk ook op www.nobelhorst.nl

ontwikkelingen rondom De Werf. Voor de nieuwsbrief
schrijf je je in via de website:
nobelhorst.nl

24.

contact

volg ons op facebook en instagram via nobelhorst
en blijf op de hoogte van de laatste leuke weetjes

Je bent van harte welkom in de informatieschuur
van Nobelhorst, dé plek waar je alle informatie
kan vinden over Nobelhorst! Kijk voor de actuele
openingstijden op de website nobelhorst.nl. De
Informatieschuur ligt aan de Nobellaan 13A.
Onze gastvrouw Jolly heet je van harte welkom! En
wil je meer weten over een van de zelfbouwkavels
of huizen, kennismaken met bewoners, zoek je
ruimte voor je nieuwe winkel of onderneming? Bel
of mail dan met Jolly!
Kijk voor meer informatie op nobelhorst.nl

heb je een vraag?
over nobelhorst?

over een compleet huis?

over zelfbouwkavels?

06 - 52 78 62 04
jolly@nobelhorst.nl

06 - 51 82 10 38
buurtmakelaar@nobelhorst.nl

14 036
info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl

vraag het Jolly

colofon

vraag het Madeleen en Elske

vraag het Rafaël en Sadé

schrijf je in voor
de nieuwsbrief
e
t
i
s
b
e
w
ia de
v

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

kijk ook op www.nobelhorst.nl

