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Tijdens alle seizoenen

genieten van de natuur!



Er komen huizen met veranda’s 
en pergola’s. Hier geniet je 
tijdens alle seizoenen optimaal 
van de natuur om je heen.



WELKOM IN
 DE HOUTWAL

Tussen de oude agrarische route, 
een dijkje met knotwilgen langs 
De Boerderij, en de Nobellaan ligt 
De Houtwal. Je voelt hier direct de 
rust van dit knusse landelijke buurtje. 
Vanaf het dijkje passeer je eerst een 
aantal boerderijhuizen rond een erf, 
om vervolgens door te lopen langs de 
houtwal richting de schaapskooi of 
de ecologische school. Hier woon je 
heerlijk ontspannen langs drie zacht 
glooiende groene houtwallen. Deze 
vroegere vee kering, wat een houtwal 
eigenlijk is, geeft richting aan het 
landschap. De lande rijen tussen de 
houtwallen vormen de overgang van 
het bosgebied achter het klooster 
naar de weilanden en het water van 
De Brouwerij en De Boerderij. Een 
beschut en intiem woonlandschap in 
de luwte. Op de houtwallen vind je 
afwisselend begroeiing van heesters 

SFEERVOL EN ONTSPANNEN WONEN IN DE HOUTWAL  

en bomen met luchtige doorkijkjes 
en sfeervolle slingerpaadjes. 
Kinderen kunnen hier heerlijk spelen; 
verstoppertje tussen de struiken, 
hutten bouwen of boompje klimmen.

ECOLOGISCHE SCHOOL
EN SCHAAPSKOOI

Via de ene houtwal kom je bij de 
ecologische school, natuurlijk 
vormgegeven in neutrale tinten. De 
school straalt een en al natuurlijke 
beleving uit en draagt bij aan de 
groene en duur zame identiteit van 
De Houtwal. Sommige gevels en 
daken worden groen, het gebouw 
wordt energieneutraal én er komt een 
buitenlokaal met moestuin. Voor de 
buurt een trendsetter op het gebied 
van duurzaamheid. Via de  andere 
houtwal kom je bij de schaapskooi. 
Twee huizenrijtjes met een typische 
donkere kleur tegenover elkaar met 
de tuinen naar elkaar toe gericht. 

Daartussen een gezamenlijke ruimte, 
omzoomd door een natuurlijk houten 
schapenhek. Bij de schaapskooi 
bevindt zich ook de buurtkavel. Hier 
ga jij samen met je buren een � jne 
invulling aan geven. Een relaxte plek 
waar je elkaar straks ontmoet voor een 
praatje of een gezellige picknick. Denk 
bijvoorbeeld aan een gezamenlijke 
moestuin, een kinderspeelplek of 
wellicht een plek die eer doet aan het 
verleden: een grazig weiland waar 
jij en je mede-bewoners misschien 
schapen en andere dieren kunnen 
houden. De derde houtwal loopt 
dwars door dit nieuwe buurtje. Als het 
ware de hoofdweg van De Houtwal, 
die je van De Boerderij naar 
Het Klooster leidt.

kijk ook op www.nobelhorst.nl

Knus wonen in de luwte van een 
zacht glooiend landschap. Sfeervol 
en ontspannen. Dát is wonen in 
De Houtwal, middenin De Vallei in 
Nobelhorst. De Vallei ligt straks naast 
het Brinkdorp en is een lager gelegen 
prachtig gebied met opnieuw veel 
nieuwe buurtjes. Het leven is hier rustig, 
en draait om genieten in het groen. 



Elke buurt in Nobelhorst vertelt 
zijn eigen verhaal, van hoe het 
vroeger geweest zou kunnen 
zijn…. Op die manier geven we 
het dorp van Almere sfeer en 
een eigen verhaal. 

DE HISTORIE VAN NOBELHORST 

HOE HET VROEGER WAS..
Dagelijks wandelt Pater Franc 
vanuit het Klooster via De Houtwal 
richting De Brouwerij. Wanneer hij 
terugloopt, laat hij even alle reuring 

en bedrijvigheid van het kloosterleven 
achter zich, en zoekt de beschutting 
en de rust van De Houtwal op. Zijn 
wandeling leidt hem langs bosstroken 
en oude houtwallen. Onverwachte 
slingers in de weg zorgen voor een 
afwisselende blik op de landerijen. 

Onderweg geniet hij van de stilte én 
de � uitende  vogeltjes. Een egel in het 
gras en een ree die voorbij schiet uit 
de bosjes. En als het geregend heeft 
dan hoor je de kikkers in de greppels. 

Verder gaat de wandeling langs de 
houtwal richting de schaapskooi aan 
het laagste deel van Nobelhorst. De 
schapen van de schaapskudde, druk 
grazend, zoeken de lekkerste grassen. 
In de verte blaft Lasco de hond. Hij is 
altijd blij als hij Pater Franc ziet. Dat 

betekent meestal lunchpauze met 
iets lekkers. De schaapsherder heeft 
al een plekje gevonden. Pater Franc 
gaat onder ‘zijn’ eik zitten. Hij geniet 
van het zonnetje op zijn gezicht, van 
de kinderen die verstoppertje spelen 
op de zacht glooiende wal en de 
grazende schapen in het weiland. 
Hier in de luwte op deze ontspannen 
plek kan hij zijn gedachten rustig de 
vrije loop  laten. 

ZO KUN JE HIER WONEN
Pater Franc is niet meer, maar de 
houtwallen liggen er nog wel. En 
over niet al te lange tijd kun je hier 
heerlijk wonen. Dat je hier rustig 
en in het groen leeft, zie je terug 
in de huizentypes én de sfeervolle 
overgangen van binnen naar 
buiten in de vorm van veranda’s 
en pergola’s. Verder woon je hier 
natuurlijk in een heerlijk familiehuis 
dat qua comfort helemaal past bij nu.

Aanbod in De Houtwal 
Er komen:
• 44 aankleedhuizen in een rij 
• 12 twee-onder-een-kaphuizen
• 27 zelfbouwkavels voor vrijstaande huizen
• 17 zelfbouwkavels voor huizen in een rijtje

Hier woon je heerlijk ontspannen langs drie 
zacht glooiende groene houtwallen. De 
Houtwal wordt het eerste gasloze buurtje in 
Nobelhorst. Klaar voor de toekomst!

�

De Brouwerij

De Boerderij

De Houtwal

Het Klooster

Het Brinkdorp De Vallei

Koophuizen Huurhuizen Zelfbouwkavel / zelfbouwhuis in een rij

De Houtwal

Richting Het Klooster

N

De Brink



56 AANKLEEDHUIZEN IN DE HOUTWAL 

Heerlijk onthaasten in 
De Houtwal, een gezellig 
en ontspannen nieuw 
buurtje in Nobelhorst.

WONEN AAN EN OM EEN 
GROENE HOUTWAL

De Houtwal wordt het eerste gasloze 
buurtje in Nobelhorst. Klaar voor 
de toekomst! Er komen in totaal 56 
aankleedhuizen: 44 aankleedhuizen 
in een rij en 12 twee-onder-een-
kaphuizen. Gelegen aan en om een 
van de drie groene houtwallen. De 
architectuur refereert aan oude 
boer de rijen, zwarte schuren en de 
schaapskooi. Er komen huizen met 
veranda’s en huizen met pergola’s. 
Hier geniet je tijdens alle seizoenen 
optimaal van de natuur om je heen. 
Zo ontstaat een prettige overgang 
van de intimiteit van het huis naar 
het groen en het leven om je heen. 
Kids spelen op de houtwal, terwijl jij 
heerlijk op je veranda zit. 

Stel je eens voor:
je komt thuis na een drukke 
werkdag in je verandahuis in De 
Houtwal. Je schopt je schoenen uit, 
loopt naar de koelkast voor een 
drankje en loopt  relaxed naar je 
loungebank op de  veranda. Je gaat 
zitten, ontspannen, vrij. Het ruikt er 
lekker, al het groen en de bloemen 
staan in bloei. Vogels  � uiten en je 
kids zwaaien vanaf de houtwal. Ze 
zijn � jn aan het ravotten met de 
buurtkinderen. Boompje klimmen 
en beestjes vangen in de greppel. 
Dat is genieten van de rust en 
heerlijk onthaasten in dit gezellige 
ontspannen nieuwe buurtje in 
Nobelhorst. 

HUIZEN MET RODE LUIKEN
ÉN RODE VOORDEUREN

Rode luiken én rode voordeuren 
geven een knipoog naar de oude 
boerderij. De donkere huizen worden 
afgewisseld door huizen in een meer 
ecologische stijl in natuurlijke lichte 
tinten zoals lichtbruin en zandkleur. 
Bijzonder in De Houtwal is een aantal 
woon-werkhuizen aan de Nobellaan, 
waar ruimte komt voor een praktijk 
of werkruimte aan huis op de begane 
grond.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Wil je graag in een van deze 
bijzondere huizen in De 
Houtwal wonen? Meld je dan 
aan als belangstellende bij onze 

buurtmakelaar Madeleen via 
buurtmakelaar@nobelhorst.nl. 
We informeren je dan over de VIP-
procedure en de start van de verkoop. 
Dan weet je zeker dat je niets mist!

Madeleen van den Brink
Telefoon: 06 51 82 10 38
buurtmakelaar@nobelhorst.nlbuurtmakelaar@nobelhorst.nl



Hier woon je ontspannen langs drie 
zacht glooiende groene houtwallen.

Kinderen kunnen hier heerlijk 
spelen; verstoppertje tussen 
de struiken, hutten bouwen of 
boompje klimmen.

Heidi en Arina

kijk ook op www.nobelhorst.nl

Kinderen kunnen hier heerlijk 
spelen; verstoppertje tussen 
de struiken, hutten bouwen of 
boompje klimmen.



ZELF BOUWEN IN DE HOUTWAL 
Zelf een huis bouwen betekent 
dat je een huis kunt (laten) 
ontwerpen dat helemaal aan 
jouw woonwensen voldoet! 
Een écht droomhuis, waarvan 
je zelf bepaalt hoe het eruit ziet. 
Ontdek de 44 zelfbouwkavels in 
De Houtwal. 

44 ZELFBOUWKAVELS
In dit nieuwe duurzame buurtje in 
 Nobelhorst komen 27 kavels voor 
 vrijstaande huizen én 17 kavels voor 
huizen in een rij. Twee rijtjes van zes 
huizen en één rijtje van vijf  huizen. Je 
krijgt hier dé unieke kans om jouw 
woonideeën te vertalen naar een 
prachtig huis in een ontspannen 
groene omgeving. De Houtwal is 
een buurtje waar het accent ligt op 
duurzaamheid. We dagen je uit om 
je huis een duurzame uitstraling 
te geven. Kies bij de bouw van je 
zelfbouwhuis in De Houtwal voor 
natuurlijke materialen en kleuren. De 
bouwregels per kavel vind je straks 
terug in het kavelpaspoort.

VEEL VARIËTEIT 
IN KAVELS

De zelfbouwkavels voor de 
vrijstaande huizen variëren in grootte 
van ca. 174 tot 513 m2. De grootte van 
de  kavels voor de huizen in een rij is 
tussen 97 en 131 m2. Er zijn zes kavels 
met de tuin aan het water. En er is 
één kavel met een thema. Op deze 
kavel bouw je een huis in de stijl van 
een boerderij. 

Ben je benieuwd hoe het werkt als je zelf wilt bouwen in 
Nobelhorst, maak dan een afspraak met een zelfbouwadviseur 
van de Kavelwinkel. 

www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl/afspraak 
Telefoonnummer: 14 036
info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Of stel je vraag via social media.
Facebook: /ikbouwmijnhuisinalmere
Twitter: @Kavelwinkel036

INSPIRATIE
Wil je inspiratie opdoen? Wandel 
dan eens door Nobelhorst. In alle 
buurtjes staan zelfbouwhuizen in 
allerlei soorten, maten en smaken. 
Ook organiseren we een aantal keer 
per jaar een Binnenkijkroute. Dan 
kun je een kijkje nemen in een aantal 
aankleed- én zelfbouwhuizen.  

Houd www.nobelhorst.nl in de 
gaten voor de data van de Binnen-
kijkroutes. 

Bosvilla Haagwijk - Architect Eigen Huis - fotograaf Martijn Heil

PLANNING
We verwachten je voor de zomer 
meer informatie te kunnen geven over 
de verkoopprocedure, kavelgroottes, 
prijzen, de themakavel en de 
bouwregels. 

Op de houtwal vind je afwisselend 
begroeiing van heesters en bomen 
met luchtige doorkijkjes en sfeervolle 
slingerpaadjes.
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Het Ambacht
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je bedrijf

Buurtkavel

GAASPERPLAS

OUDERKERKERPLAS

AMSTERDAM

DIEMEN

AMSTERDAM

AMSTELVEEN
SCHIPHOL

BUSSUMABCOUDE

OUDERKERK A/D AMSTEL

BLARICUM

ZEEBRUGGER TUNNEL

GEMEENTE AMSTERDAM

GEMEENTE AMSTERDAM

GEMEENTE OUDER AMSTEL

GEMEENTE ABCOUDE

GEMEENTE LOENEN

GEMEENTE HILVERSUM

GEMEENTE DIEMEN

GEMEENTE AMSTELVEEN

A6

A1

A1

A9

A9

A4A5

A10

A10

A10

A2

A27

AMSTERDAM-RIJNKANAAL

Almere Haven

Eilandenbuurt

Stripheldenbuurt

Indischebuurt

Molenbuurt

Seizoenenbuurt

Bouwmeesterbuurt

Poldervlak

Almere Stad

Almere Hout
Almere Poort

Almere Buiten

Almere

Noorderplassen

Weerwater

IJmeer

Hollandse
brug

Waterlandse 
bos

Waterlandseweg

H
oge Vaart

Hog
er

in
g

Tussenring

Kathedralen-
bos

Cirkelbos

Golfclub

Kemphaan

Vroege 
Vogelbos

Pampushout

Vaartsluis
bos

Beginbos

Waterlandse 
bosbos

Kemphaan

Nobelhorst
A27

Tussenring

Tussenring

NobelhorstNobelhorstNobelhorstNobelhorstNobelhorstNobelhorstNobelhorstNobelhorstNobelhorstNobelhorstNOBELHORST

De Houtwal



www.nobelhorst.nl 

Disclaimer. Aan deze factsheet is de grootst mogelijke zorg besteed, maar er kunnen aan teksten, kleuren, beelden, fotogra� e, plattegronden en artist impressions 
geen rechten worden ontleend.

Wil je meer weten over Nobelhorst?
Neem dan contact op met Jolly, de gastvrouw van Nobelhorst.

Jolly le Belle
(06) 52 78 62 04

jolly@nobelhorst.nl




