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Het Brinkdorp

Wonen op een 
open plek in het polderbos



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. 

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 met gebakken klinkers 
en gras 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 dat aangelegd wordt met 
zwerfkeien, gras en bomen. Rond De 
open plek staan de huizen. 

Marshmallows roosteren en broodjes 
bakken in de tuin, spelen op de 
boomstammen op de open plek en door 
het polderbos struinen op zoek naar 
avontuur. Het Laar staat garant voor 
een stoer, vrij buitenleven. Maar dan 
wel met het dorpshart van Nobelhorst, 
de dynamiek van de stad en de 
uitvalswegen dichtbij. 

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. Lijkt het je wat om hier te wonen? Maak kennis met 
Het Laar, het laatste buurtje van Het Brinkdorp! Wonen op een 
open plek in het polder bos. Puur, stoer en vrij.

wonen op een open plek 
in het polderbos
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Zo zou het  
geweest kunnen zijn

en zo 
wordt het

jouw 
toekomst
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Wonen op een 
open plek in het 
polderbos. Puur, 
stoer en vrij.
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Er komen 12 vrijstaande huizen, gebouwd 
op zelfbouwkavels en 6 boshuizen in de 
vorm van twee-onder-een-kaphuizen. 
Stuk voor stuk staan ze op een riante kavel. 

De kaveloppervlaktes lopen uiteen 
van 237 tot circa 850 m². 

De helft van de achtertuinen ligt aan het 
oude polderbos. Een greppel (uiteindelijk 
een sloot) en een houten hekwerk is de enige 
scheidingslijn. Het andere deel van de huizen 
grenst aan de houtwal met nieuw polderbos. 
Parkeren doe je op eigen erf. Bezoekers 
vinden een plekje op de groene tegels. Rust! 

aanbod van 
huizen in 
het laaR
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Het Laar is het laatste buurtje van 
Het Brinkdorp. Je vindt het ter hoogte 
van het Vitensterrein aan de Vinkweg. 
Hiervandaan wandel je zo naar het 
dorpshart, het pannenkoekenhuis, de 
Hoge Vaart en steek je de brug over naar 
het Waterlandse bos. Het Laar wordt 
natuurlijk vormgegeven. We dromen 
van een plek die sfeer krijgt van een 
open plek in het bos. 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. Hier koop je een 

woonbeleving die bijna nergens anders 
mee te vergelijken is. 

- Grote tweekappers, aan elkaar   
 gebouwd, maar toch heel verschillend.
- Warme natuurlijke materialen.
- Zij- of voorentree.
- Veel aankleedopties mogelijk, ‘je  
 kopersadviseur helpt je graag bij het  
 personaliseren van je huis’
- Ruime kavels, fijne privé tuin!
- Twee parkeerplekken op eigen terrein

Het Boshuis
6 unieke 2-onder-1-kaphuizen

Ontdek de BOSHUIZEN:

Binnenkort gaan we in verkoop 
met deze 2-onder-1-kaphuizen. 
Lijkt het je wat om in de Boshuizen 
van Het Laar te wonen? Meld je 
dan nu aan als belangstellende 
bij onze buurtmakelaar Madeleen, 
madeleen@nobelhorst.nl. 
We informeren jou dan over de 
VIP-procedure en start verkoop. 
Zo weet je zeker dat je niets mist. 

MEER INFORMATIE 
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Hier heb je de unieke kans om jouw 
woonwensen te vertalen naar een 
prachtig huis in een bosrijke omgeving. 
En omdat het zo’n bijzonder buurtje is, 
dagen we je uit om jouw zelfbouwhuis 
aan te laten sluiten bij de groene 
omgeving om je heen. Van binnen en 
van buiten. Denk bijvoorbeeld aan het 
gebruik van natuurlijke en duurzame 
materialen in een kleurstelling die 
past bij het gevoel van wonen in het 
polderbos. De natuurlijke thema’s en 
bouwregels per kavel vind je straks 

terug in de kavelpaspoorten, die 
neem je mee als je aan de slag gaat 
om je huis te ontwerpen. Wil je alvast 
inspiratie opdoen? Bezoek eens een 
Expertteamavond in de Kavelwinkel. Bij 
deze maandelijkse informatieavond over 
zelfbouw zijn ook architecten aanwezig. 
Ze gaan graag met je aan de slag om 
jouw droomhuis te ontwerpen!

We verwachten je in mei 2018 meer 
informatie te kunnen geven over deze 
zelfbouwkavels, zoals de grootte, 
kavelprijzen, thema’s en bouwregels. 

Zelf een huis bouwen 
in Het Laar

planning

Bosvilla Haagwijk

Villa Kerkebosch

Architect: Engel Architecten. Fotograaf: Marcel van der Burg.

laat je  
inspireRen door...
Engel Architecten, ontwerpers van ‘Villa 
Kerkebosch’: “Deze villa staat in een bosachtige 
omgeving in Zeist. Het ontwerp is geïnspireerd 
op de bosrijke omgeving. De villa is gericht op de 
tuinzijde en het achtergelegen heidelandschap. 
Vanuit de dubbelhoge woonkamer hebben 
de bewoners prachtig uitzicht op de groene 
omgeving. Door de glazen puien lijkt het 
landschap als ware naar binnen te komen”. 

Is jouw droom in een huis te wonen dat aan 
al je woonwensen voldoet? Een droomhuis, 
waarvan je zelf hebt bepaald hoe het eruit 
ziet? Ontdek Het Laar in Nobelhorst!

12 ZelfbouwKavels

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

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

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

MEER INFORMATIE 

Architect: Eigen Huis. Fotograaf: Martijn Heil



www.nobelhorst.nl

Jolly
(06) 52 78 62 04

jolly@nobelhorst.nl

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

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