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inleiding
Nobelhorst is een dorp met verschillende buurtjes. Elk buurtje vertelt 
een verhaal over hoe het vroeger geweest had kunnen zijn. Al deze 
verhalen geven het nieuwe dorp identiteit. Hierdoor is Nobelhorst met 
geen enkele andere nieuwe buurt in Nederland te vergelijken.
In Het Laar kun je wonen op een open plek in het polderbos.

Zo zou het geweest kunnen zijn
Ooit was de Vinkweg een boerenlandweg die langs akkers, 
boerenerven én polderbos voerde. Het polderbos was door boer Jacob 
aangeplant voor de houthak. Op een dag zag Jacob zijn kans schoon, 
hij verkocht het stuk grond aan een Abraham van Bueren. Een stadse 
welgestelde heer die verlangde naar ultieme rust. Het karrespoor van 
de boerenlandweg trok Abraham het polderbos in. Hier creëerde hij 
een open plek waar het zonlicht gefilterd door de bladeren viel en 
vogels zorgden voor muziek. Zijn florerende handel liet hij voor wat 
het was en bouwde met natuurlijke materialen en eigen handen zijn 
huis. Met het polderbos bijna tastbaar in zijn achtertuin genoot hij van 
een rustig en solitair leven. Op een mooie leeftijd overleed hij. Het huis 
verging en de plek overwoekerde.

En zo wordt het
Vandaag de dag is die bijzondere plek in het polderbos weer 
vrijgemaakt voor nieuwe huizen. Langs de Vinkweg zie je straks twee 
stoere hekken staan. Ze markeren de entree van Het Laar. Via een 
karrespoor rijd je het buurtje binnen. Hier kom je alleen als je er woont 
of op bezoek bent. Je buren ken je en toch snapt iedereen dat privacy 
een groot goed is. De open plek is een glooiend binnenterrein waar 
rondom de huizen staan.
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gebakken klinker graskei zwerfkei lantaarn

Castanis Sativa Pinus Sylvestris Robinia Pseudoacacia lantaarn

voorbeeld Arianehof, Ermelo

hek Nobelhorst
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openbare ruimte
Het karrespoor
Langs de Vinkweg komen stoere hekken die leiden naar het karrespoor 
met gebakken klinkers en gras. Deze elementen markeren de entree 
van dit buurtje.Parkeren doe je op eigen terrein en bezoekers kunnen 
de auto op de graskeien neerzetten.

De open plek
De open plek is een glooiend binnenterrein dat aangelegd wordt met 
zwerfkeien, gras en bomen. Rond de open plek staan de huizen.

Overgang met buitengebied
De helft van de achtertuinen ligt aan het oude polderbos. In het begin 
zal deze gekenmerkt worden door een greppel (figuur 1), maar deze 
zal worden uitgegraven tot een sloot (figuur 2). Het andere deel van de 
huizen grenst aan de houtwal met nieuw polderbos (figuur 3).
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Fagus Sylvatica blad van de Fagus Sylvatica

Opgestapelde boomstammen 60cm hoog Hekwerk
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erfafscheiding

boomstammetjes
beukenhaag

erfafscheiding Een belangrijke bijdrage aan het gewenste, intergrale, groene 
straatbeeld wordt geleverd door de erfafscheidingen van de 
privétuinen. Aan de voorzijde komen gestapelde boomstammetjes 
en beukenhagen om het karakter van wonen op een open plek 
te versterken.Voor zowel de stammetjes als de hagen geldt een 
instandhoudingsplicht om zo het karakter van Het Laar te behouden. 
Bij het woonrijpmaken zullen zowel de stammetjes als de hagen door 
de gemeente op eigen terrein van de bewoners worden aangelegd. 
De bewoners dienen zelf ter plaatse van de zijerfgrens een groene 
(levende) erfafscheiding te plaatsen.

boomstammetjes
Aan de voorzijde van de woningen ter hoogte van het bouwvak 
voor zelfbouwers en voor de woningen van de twee-onder-een-
kapwoningen worden stammetjes op elkaar gestapeld met een hoogte 
van 60cm. Deze stammetjes komen te liggen op een betonplaat en 
zullen 50cm breed worden en geven identiteit aan de open plek in het 
bos.

beukenhagen
De ruimte tussen het bouwvlak en de kavelgrens waar niet de inrit ligt, 
wordt beplant met een beukenhaag. De haag kleurt met de jaargetijden 
mee en geeft een mooi afwisselend beeld.
Net als de stammetjes zal de hoogte 60cm zijn.

hekwerk
Als erfafscheiding aan de achterzijde van de woningen die grenzen 
aan het oude polderbos wordt het toepassen van een kastanje houten 
hekwerk voorgesteld om de bossfeer te benadrukken. Het hekwerk is 
een ‘Post en Rail’ systeem met drie liggers (1/4 rondgezaagde) en een 
hoogte van 1.50m voorgesteld. 
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• buitenhaard als samenhangend onderdeel van het ontwerp;
• houtopslag.
Bijgebouwen zoals een berging en/of garage maken deel uit van 
het ontwerp van de woning. Ze kunnen aangebouwd of losstaand 
gerealiseerd worden

kleur
Lichte kleuren passen bij het karakter van de open plek in het bos 
wat Het Laar is. Met het onderstaande kleurpallet is aangegeven dat 
er meerdere kleurscharneringen voor steen en hout, eventueel in 
combinatie, mogelijk zijn. Mits ze binnen de kleur geel/bruin, rood/bruin 
of grijs vallen. Materialen zoals hout of zink mogen ook naturel worden 
toegepast. Kleur wordt op een natuurlijke manier ingezet en niet als 
gimmick. Het maakt deel uit van het ontwerp, maar is geen blikvanger.

bouwhoogte
de maximale bouwhoogte bedraagt 11m.

parkeren
Op eigen terrein dienen 2 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden, 
ieder geschikt voor ten minste één auto met een maatvoering van 
minimaal 2.50 x 5.00 meter in (half)verharding. 

bebouwing
Het Laar wordt natuurlijk vormgegeven. Daar horen huizen bij 
die qua stijl en materiaal passen bij het bosgevoel. Maar ook bij 
het luxe en exclusieve karakter van dit unieke stukje Nobelhorst. 
Daarom worden hier referenties als inspiratie en denkrichting getoond. 
Daarnaast geven we aan welk materiaal en kleuren van toepassing 
zijn. Naast dit beeldkwaliteitplan zijn in de kavelpaspoorten de 
bijbehorende bouwregels te vinden.

programma
Er komen 12 vrijstaande huizen, gebouwd op zelfbouwkavels en 6 
projectmatige boshuizen in de vorm van twee-onder-een-kaphuizen. 
Allen staan ze op een riante kavel met een grootte variërend tussen de 
238 en 850m².

architectuur
Wie kiest voor wonen in Het Laar ambieert een woning die past bij 
die context. Dit houdt in dat er gebruikt gemaakt wordt van natuurlijke 
materialen zoals hout en steen. Elke woning heeft een dakoverstek 
van minimaal 80 cm aan minimaal 2 zijden en de gevels mogen niet 
blind worden uitgevoerd.
Daarnaast moet iedere woning minimaal één architectonisch element 
uit onderstaande lijst toevoegen aan het ontwerp dat bijdraagt aan de 
beleving van wonen in het bos. De opties zijn: 
• rieten kap;
• houten kap;
• openheid door grote glaspartijen; 
• minstens 70% van de gesloten geveldelen in hout uitgevoerd.
Naast de hierboven genoemde elementen zijn de elementen die 
hieronder worden gegeven ter inspiratie:
• veranda of terras als een samenhangend onderdeel van het huis;
• schoorsteen als samenhangend onderdeel van het ontwerp;
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