
Na de zomer
in verkoop!

DE BROUWERIJ



Langs de oevers van het schiereiland 
zit je in het gras, vang je kikkervisjes en 
ontspan je. Je buren ontmoet je op het 
gezellige plein dat door de inrichting 
een stoer karakter heeft. We zien zo 
voor ons dat hier op een mooie dag 
zomaar wat stoeltjes en tafels neer 
worden gezet en dat het weekend 
gevierd wordt. Leven in de brouwerij!

DE HISTORIE  VAN NOBELHORST 
Maar voor we meer vertellen, nemen we 
je eerst mee een stukje de geschiedenis 
in. Want zoals je misschien wel weet, 
vertelt elke buurt in Nobelhorst een 
verhaal dat geënt is op hoe het vroeger 
geweest zou kunnen zijn. Op die 
manier geven we het nieuwe dorp van 
Almere een eigen verhaal en sfeer.

HET LEVEN IN ‘DE BROUWERIJ’
Het eerste dorp van Nobelhorst 
‘Het Brinkdorp’ leeft volop en bijna 
alle buurtjes zijn bewoond, in 
aanbouw of de bouw volgt snel. 
Naast Het Brinkdorp komt De 
Vallei. Een lager gelegen, prachtig, 
waterrijk gebied met opnieuw veel 
verschillende buurten. Eén van de 
eerste buurtjes in De Vallei is De 
Brouwerij. Ook dit wordt weer een 
fantastische plek om te wonen. 

TERUG NAAR TOEN
Ooit lag er aan de bosrand Het Klooster. 
Hier woont Pater Franc. Pater Franc ziet 
toe op de bierproductie. Elke dag maakt 
hij een wandeling over wegen die hem 
langs bosstroken en oude houtwallen 
voerde. Altijd is er wat nieuws te zien 
en door de kronkelende wegen verrast 
het uitzicht steeds. Bij de boerderij 
steekt hij de oude agrarische route over, 
dit pittoreske dijkje met knotwilgen 
loopt dwars door de Vallei. Het is nog 
vroeg, maar er is al volop ‘leven in de 
brouwerij’ op het plein voor de fabriek, 
bij de opslagloodsen en pakhuizen.  
De brouwer reikt Pater Franc een 
biertje aan dat geproefd moet worden.  
Een grote ferme slok. Stilte. Genieten 
met de ogen dicht. Dan verschijnt 

er een brede lach. Het bier wordt 
goedgekeurd! “Perfect Nobels bier!” Op 
de terugreis wandelt Pater Franc onder 
de poort door, de brug over, richting de 
Heerenboerderij. Hij geniet van de zon 
en het zicht op het water. Het belooft 
een mooie dag te worden.
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VERLEDEN WORDT HEDEN 
Pater Franc is niet meer en Het Klooster 
moet nog opnieuw worden opgebouwd, 
maar over niet al te lange tijd kun je 
wel in De Brouwerij wonen. En dat hier 
ooit misschien het lekkerste bier van 
de polder werd gebrouwen, zie je terug 
in de verzameling van gebouwen. De 
aankleedhuizen doen soms denken aan 
pakhuizen en loodsen en de bijzondere 
belettering op de gevels refereert aan 
de reclame die op de fabrieksgebouwen 
stond. Ook de poort naar het plein 
verraadt een rijk verleden. Verder woon 
je hier natuurlijk volledig nieuw in een 
energiezuinig huis dat qua comfort past 
bij wat we vandaag de dag wensen. 

ZO KUN JE HIER WONEN 
De plannen voor De Brouwerij liegen 
er niet om. Definitief zijn ze echter 
nog niet. Daarom beperken we ons nu 
door te melden dat er verschillende 
zelfbouwkavels, huurhuizen en 
koophuizen komen. Voor de koophuizen 
kan je kiezen uit een gezinshuis in 
een rij, op een hoek, twee-onder-een-
kap of vrijstaand. Verder woon je hier 
bijna altijd aan het water of je loopt er 
zo naar toe. De Brouwerij wordt stoer, 
maar wel op een groene dorpse manier, 
zodat je hier lekker ontspannen woont. 
Net als in de rest van Nobelhorst. 
Aantrekkelijk? Meld je zo snel mogelijk 
aan op de website. Dan hoor je van 
ons zodra er meer bekend is. www.
nobelhorst.nl
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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.

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

Jolly
(06) 52 78 62 04

jolly@nobelhorst.nl


