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Twee gezellige buurtjes 

langs de bosbeek



Wonen in de sfeer  
van een klooster



PROEF DE SFEER VAN HET 
KLOOSTER

Nobelhorst is een dorp. Elke buurt in 
dit dorp vertelt zijn eigen verhaal. 
Daarmee brengen we historie, sfeer 
en eigenheid in deze nieuwbouwwijk. 
Om het verhaal van de buurt kracht 
bij te zetten, vind je in elke buurt één 
of meer speciale huizen. Net zoals je 
dat vaak in een oud dorp ziet. In dit 
buurtje komt een appartementen
gebouw in de stijl van een klooster,  
Het Klooster. Naast het klooster
gebouw vind je het buurtje De 
Kloostertuin, hier vind je bijvoorbeeld 
aankleedhuizen in de sfeer van een 
Pelgrimshuis. Uiteraard is De 
Kloostertuin ook voorzien van De 
Kruidentuin en Het Begijnhof, hier tref 
je de huurhuizen. Aan de bosrand ligt 
Het Houthakkerserf met stoere huizen 
voorzien van sfeervolle details. Tussen 
deze fraaie buurtjes door slingert De 
Bosbeek. Een aantrekkelijke beek die 
De Kloostertuin en Het Houthakkers

HET KLOOSTER: WONEN BIJ BOS EN WATER  

erf van elkaar scheidt. Het apparte
mentengebouw grenst aan de 
achterzijde met een gemeenschap
pelijke tuin ook aan De Bosbeek.

HET LEVEN IN  
HET KLOOSTER

Zodra je het buurtje Het Klooster 
binnenrijdt voel je meteen dat je 
vlakbij het bos bent. De groene 
houtwallen van het buurtje  
De Houtwal lopen door tot in  
Het Klooster en in de verte zie je de 
bosrand liggen. Midden in het buurtje 
kabbelt rustig De Bosbeek. ’s Zomers 
loop je langs de oevers van  
De Bosbeek of ga je er vissen. 
 Kinderen struinen door de kleine 
bosplantsoentjes en ontdekken 
bijzondere planten en dieren. 
Dankzij de groene hagen, bijzondere 
bomen en kleine paadjes voel je de 
natuur overal om je heen.

TERUG NAAR TOEN, DE 
 GESCHIEDENIS VAN HET 

KLOOSTER
Om je de sfeer van Het Klooster te 
laten proeven, laten we de buurt zien 
in de tijd van Pater Franc. 

Ooit lag aan de bosrand Het Klooster. 
Een beschutte plek aan de oever van 
De Bosbeek. Hier woont Pater Franc. 
In de loop van de tijd is het leven erg 
veranderd. Vroeger hield hij geregeld 
de productie in de gaten van de 
jammakerij, de veeboerderij en de 
bierbrouwerij. Elke dag maakte hij 
een wandeling vanuit Het Klooster 
richting De Brouwerij.  Als hij terug
loopt van zijn controleronde in De 
Brouwerij loopt zijn hond Lasco voor 
hem uit naar Het Klooster. Vrolijk 
blaffend wijst hij de weg over de 
houtwallen naar Het Begijnhofje. De 
tuin ziet er werkelijk prachtig uit en 

kijk ook op www.nobelhorst.nl

Ooit lag aan de 
bosrand Het Klooster. 
Een beschutte plek 
aan de oever van de 
bosbeek. 

Wonen aan het bos. Wonen aan of met 
uitzicht op het water. Wonen aan een 
houtwal. Veel groen in de straat. Stoere 
architectuur. Aantrekkelijk? Maak kennis 
met Het Klooster, een gemoedelijk, groen 
en stoer buurtje aan de rand van het bos. 
Je vindt Het Klooster in De Vallei van 
Nobelhorst. In 2020 starten we met de 
verkoop van zelfbouwkavels, grote en 
kleinere aankleedhuizen in een korte rij, 
2-onder-1-kap huizen en appartementen in 
een kleinschalig gebouw met grote 
buitenruimtes. Ook komen er huurhuizen.  



de beplanting is zorgvuldig gekozen. 

Pater Franc loopt door richting het 
imposante kloostergebouw aan de 
rand van De Bosbeek. Door robuuste 
details straalt Het Klooster een soort 
stoere vriendelijkheid uit. De bijge

DE HISTORIE VAN NOBELHORST 
bouwen, de werk en woonruimtes 
van de monniken, zijn toegankelijk. 
Pater Franc loopt verder richting  
Het Houthakkerserf. Hier woont 
houthakker Klaas. Zijn huis is 
 makkelijk te herkennen aan het hout 
voor de deur. In de middag rust Pater 

Franc wat uit aan de waterkant. Daar 
is net een rustig plekje waar je zo het 
bos in kan kijken. Het ruisen van de 
wind in de bomen en het kabbelende 
water en het kabbelende water in de 
beek: Het Houthakkerserf is heerlijk 
rustgevend.

ZO KUN JE HIER WONEN
Pater Franc is niet meer en  
Het Klooster moet nog opnieuw 
worden opgebouwd, maar over  
niet al te lange tijd kun je wel in  

Het Kloosterbuurtje wonen. De 
historie van Het Klooster zie je nog 
goed terug als je straks door het 
buurtje loopt. Je vindt hier het 
kloostergebouw, dat straks de naam 
van dit buurtje draagt ‘Het Klooster’. 
Een appartementengebouw in de 

sfeer van een klooster, met 
torentjes en bijzondere details. 
Naast het kloostergebouw vind je 
de woonbuurtjes De Kloostertuin 
en Het Houthakkerserf. 

Aanbod in Het Klooster

• Aankleedhuizen in een rij
• Twee-onder-een-kaphuizen
• Drie-onder-een-kaphuizen
• Appartementen
• Zelfbouw kavels  
• Huurhuizen in een rij

Koophuizen Huurhuizen Zelfbouwkavel / zelfbouwhuis in een rij

N



AANKLEEDHUIZEN EN APPARTEMENTEN IN HET KLOOSTER
Als je door Het Houthakkerserf loopt 
kom je huizen tegen met een 
knipoog naar vroegere houthakkers
huizen. Veel hout, stoere details en 
bijzondere dakkappellen die 
allemaal verwijzen naar het bos en 
buitenleven. In het buurtje zelf kom 
je beplanting tegen die verwijst 
naar het vroegere klooster. Kleine 
hagen rondom de parkeerplaatsen, 
bijzondere Stermagnolia’s bij het 
klooster en een prachtige Linde in 
de tuin. Ook De Bosbeek heeft een 
prominente rol in dit buurtje. 
Dankzij de natuurvriendelijke 
oevers en kleine kronkelpaadjes kan 
je heerlijk rustig aan het water 
zitten.

PLANNING
Gedurende 2020 gaan er telkens 
delen van Het Klooster in verkoop.

Stel je eens voor dat je hier woont
Het Klooster is een buurtje dat rijk is aan water, bos en houtwallen. Overal in dit buurtje kijk je daar op uit of ben je er 
vlakbij. Een aantal huizen liggen direct aan het water of het bos. Het buurtje wordt ingericht in de sfeer van een 
kloostertuin vol haagjes, mooie bomen, verschillende bosplantsoenen en fraaie bloemen. Bij Het Houthakkerserf wordt de 
inrichting meer stoer, met hout en gericht op het bos. Daarmee gaat wonen naadloos over in het landschap van Nobelhorst. 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Wil je graag in een van de 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 
VIPprocedure 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.nl



Op het Houthakkerserf 
geniet je van het buitenleven
 

Je proeft hier straks  
de sfeer van  
een oud klooster

Heidi en Arina

kijk ook op www.nobelhorst.nl



ZELF BOUWEN IN HET KLOOSTER 
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 62 zelfbouwkavels in 
Het Klooster.

62 ZELFBOUWKAVELS
In dit nieuwe duurzame buurtje in 
Nobelhorst komen 57 kavels voor 
vrijstaande huizen én 5 kavels voor 
huizen in een rij. Vertaal jouw unieke 
woonideeën naar een prachtig huis 
in een ontspannen, groene omgeving. 
Het Klooster is een bos en waterrijk 
buurtje. Er zijn 19 kavels met de tuin 
direct aan het water en 11 kavels 
aan de bosrand. De zelfbouwkavels 
voor de vrijstaande huizen variëren 
in grootte van ca. 150 tot 469 m2. De 
grootte van de kavels voor de huizen 
in een rij is tussen 136 en 151 m2.

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 Binnenkijkroutes.

PLANNING

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

De kavels in Het Klooster gaan in 
de eerste helft van 2020 gefaseerd 
in verkoop. De bouwregels per 
kavel vind je straks terug in het 
kavelpaspoort. Meer informatie over 
de verkoopprocedure, kavelgroottes, 
prijzen en bouwregels volgen.

Bosvilla Haagwijk  Architect Eigen Huis  fotograaf Martijn Heil

Een geurende 
kruidentuin in 
de buurt is een 
geschenk!
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Disclaimer: Deze kaart schetst de sfeer en omgeving van Nobelhorst, fase 1 en 2.
Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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NOBELHORST

Het Klooster



www.nobelhorst.nl 

Disclaimer. Aan deze factsheet 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 van Nobelhorst.

Jolly le Belle
(06) 52 78 62 04

jolly@nobelhorst.nl


