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De gemeente Almere verwelkomt in 2022 bezoekers 
aan de Floriade in Almere. Die vindt plaats van 14 
april – 9 oktober volgend jaar aan de zuidoever van 
het Weerwater. We proberen onze gasten zoveel 
mogelijk te stimuleren met het openbaar vervoer te 
komen. We bieden ook ruimte voor bezoekers die 
met een touringcar of eigen auto komen. Daarvoor 
zijn circa 4000 tijdelijk parkeerplaatsen nodig. 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een 
inrichtingsplan voor het tijdelijke parkeerterrein op 
het toekomstig bedrijventerrein Twentsekant nabij 
Nobelhorst. De parkeerplaatsen komen te liggen tus-
sen de snelweg A6 en de Enrico Fermistraat. Het par-
keerterrein is waarschijnlijk gedurende een beperkt 
aantal dagen volledig bezet. We verwachten ongeveer 
40 piekdagen in het weekend en tijdens feestdagen. 

Het terrein wordt met een nieuw aansluitingsweg op 
de Grote Denkersdreef aangesloten. Die dreef wordt 
nog verdubbeld naar 2 keer 2 rijstroken. Op die wijze 
wordt het bewonersverkeer gescheiden gehouden 
van het bezoekersverkeer voor de Floriade. Er wordt 
er geen extra autoverkeer in de wijk voorzien. Vanaf 
het parkeerterrein worden de Floriade-bezoekers 

met een shuttlebus via de busbaan naar de entree 
van de Floriade vervoerd. De bewoners van Nobel-
horst kunnen op dezelfde wijze als nu het geval is 
hun woonwijk blijven bereiken. Na het evenement 
verdwijnt de parkeerplaats. 

Bijgaand kaartje laat de locatie van het parkeer-
terrein zien en de verschillende verkeersstromen.  

Meer informatie willen wij met u delen tijdens een 
digitale bijeenkomst op 15 maart 18.30 tot 20.30 uur. 
Heeft u interesse om digitaal bij deze bijeenkomst 
aanwezig te zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden 
bij Wendy Geijtenbeek via: wgeijtenbeek@almere.nl. 

In verband met de AVG wetgeving is het verzoek om 
in de mail duidelijk kenbaar te maken dat wij uw 
emailadres mogen gebruiken voor deelname aan 
deze avond en om u verder te informeren over deze 
ontwikkelingen. 
Na ontvangst van uw email krijgt u op maandagoch-
tend 15 of 16 maart een link toegezonden, waarmee 
u via; uw computer, laptop, tablet of smartphone, 
toegang krijgt tot deze digitale avond. 
U hoeft hiervoor geen software te downloaden.
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Aan de zuidwestzijde van de Kievitsweg wordt een 
fietspad aangelegd. De werkzaamheden worden van-
af maandag 15 februari tot half juli 2021 uitgevoerd 
door Dura Vermeer. 
Eerst wordt een baan naast de weg ontgraven en 
aangevuld met zand. Dit is een voorbelasting om de 
ondergrond in te laten klinken. 
Als de ondergrond is ingeklonken wordt de voor-
belasting weggehaald, waarna de fundering en het 
asfalt wordt aangebracht voor het fietspad. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een 
afzetting van een halve rijbaan, steeds over delen van 
de Kievitsweg. De Kievitsweg blijft zo beschikbaar.
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Aanleg fi etspad Kievitsweg
Dit jaar nemen we de Nobelstraat flink onder han-
den. En dat gaat u zien en horen. De voorbereidende 
werkzaamheden en het aanpassen van het riool zijn 
begonnen. Dan kan in april worden gestart met de 
aanleg van de autobruggen. Die hopen we dan in 
september klaar te hebben. Vervolgens bouwen we 
de fietsbruggen. 

De rijweg van veld 7 Het Landgoed willen we voor de 
zomer af hebben. De weg tussen de watergangen en 
het laatste stuk naar de Nobellaan komt begin 2022 
aan bod, maar mochten we ruimte vinden doen we 
dat ook dit jaar. 

Aan de slag in de Nobelstraat

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van een aantal belang-
rijke ontwikkelingen in de wijk. Ook is er aandacht voor de antwoorden op veel 
gestelde vragen. Naast deze nieuwsbrief plaatsen we regelmatig nieuws over uw 
wijk op almere.nl/nobelhorst.



Hoe staat het met plannen voor de Brink?
De plannen voor het gezondheidscentrum van de 
Waterlelie zullen, als deze verder zijn uitgewerkt, 
gepresenteerd worden aan bewoners en buurtschap-
pen. U ontvangt daarvoor een uitnodiging. 

Blijft een deel van het veld van de Brink behouden 
als het gezondheidscentrum hier komt? 
De Brink is en blijft bedoeld een centrale ontmoe-
tingsplek voor Nobelhorst. Ook al zou deze met het 
gezondheidscentrum kleiner zijn. In fase 3 komt er 
een Marktplein waar ontmoeting ook centraal staat.

Blijft er naast de geplande gezondheidsvoorziening 
op De Brink ook nog ruimte voor een trapveldje / 
open ruimte? 
Waar nu het trapveldje is blijft geen ruimte over. Wel 
zal op termijn de informatieschuur en het gebouw 
van de Waterlelie verdwijnen, waardoor hier wat meer 
ruimte komt voor nieuwe functies voor de buurt. Er 
zal gekeken worden of het huidige trapveldje naar 
een andere (tijdelijke) locatie verplaatst kan worden 
of mogelijk een definitief trapveldje kan worden inge-
past in de toekomstige ontwikkeling. Bij de geplande 
schoolcampus aan de Fermistraat (ongeveer ter 
hoogte van het gronddepot) komt een playground.

Wat zijn de toekomstplannen voor wat betreft de 
bereikbaarheid van Nobelhorst?
De Nobellaan wordt doorgetrokken naar verlengde 
Tussenring. Naast de Nobellaan wordt ook de Fermis-
traat doorgetrokken tot aan de verlengde Tussenring. 
Daarmee is er een noord en zuid verbinding. Wel blijft er 
één aansluiting op de A6, dit kan niet gewijzigd worden.

Kunnen er bouwwegen gerealiseerd worden zodat 
Nobellaan ontzien wordt?
Er komt een nieuwe bouwweg boven veld 10 en langs 
veld 13 .

Is er meer informatie over plannen van het Sluishuis?
Dit jaar hopen wij u het plan met tijdspad te pre-
senteren. Toch zijn er een aantal zaken die we nu al 
met u willen delen. Het “Sluishuis” heeft inmiddels 
de projectnaam ‘’de Werf’’ gekregen. Het plan voor 
de appartementen in de hoge toren (ca. 50m) staan 
zoveel mogelijk aan de kant van de Hoge Vaart en op 
zo groot mogelijke afstand van Het Laar. 
Bij deze ontwikkeling hoort ook de waterverbinding 
tussen de wijk en de Hoge Vaart. Om dit mogelijk 
te maken verwijderen we circa 2 hectare bos. Dit 
huidige bos is aan het einde van zijn levensduur. Op 
een andere plek planten we eenzelfde hoeveelheid 
bomen terug. Dan kiezen we voor bomen met een 
lange levensduur. Er blijft een zelfde oppervlak met 
bomen tussen Het Laar en De Werf. 
Voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. U 
leest meer over die werkzaamheden op Almere.nl/
nobelhorst

Wat zijn de mogelijkheden voor een tijdelijke loca-
tie van een supermarkt zolang een defi nitieve plek 
nog niet bekend is? 
De definitieve locatie voor een supermarkt en 
voorzieningen is opgenomen in de plannen voor 
Nobelhorst fase 3 en Twentsekant. Een tijdelijke 
supermarkt komt er door de huidige online/bezor-
gingsmogelijkheden en de realisatie van Lidl bij toe/
afrit A6 niet. 

Veel gestelde vragen 

In de laatste maand van 2020 was het de bedoeling om u tijdens een digitale bijeenkomt bij te praten over de 
meeste recente ontwikkelingen en met u vooruit te kijken naar de volgende fasen van Nobelhorst. Helaas kon 
deze bijeenkomst door de aanscherping van de coronamaatregelen niet doorgaan. Wel was het mogelijk om 
vragen te stellen via de email. De meest voorkomende vragen hebben we hieronder van een antwoord voor zien. 

Ricardo Brouwer, sinds september 2020 de buurtsportcoach van 
Almere Hout bij Talent in Opleiding. 

Als buurtsportcoach Hout wil hij het sport- en gezondheidsaanbod 
binnen Almere Hout ontwikkelen. Zo is er elke dinsdag is er een 
sportinstuif. Heeft u zelf een goed idee? Ricardo kan helpen met 
het ondersteunen  van initiatieven vanuit de wijk. 

U kunt Ricardo bereiken via de mail: r.brouwer@talentinopleiding.nl 
of telefonisch op: 06 21 24 77 87

Kent u buurtsport   coach Ricardo al? Dit jaar worden vier bruggen in de Nobelstraat gebouwd, twee brug-
gen in de Marie Curiestraat en één brug in de Hendrik Lorentz weg.
Voor de start van de uitvoering wordt de riolering Marie Curiestraat 
nog aangepast.

De definitieve planning van bruggen volgt na overleg met de aan-
nemer. De Marie Curielaan zal tijdens de bouw van de bruggen 
afgesloten worden voor het autoverkeer. Er vinden omleidingen 
plaats. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. De Hendrik 
Lorentz weg blijft tijdens de bouw toegankelijk voor auto’s. 

Ondertussen is het plan voor nog een aantal bruggen bijna gereed. 
In deze serie zit de brug in Williambraggstraat, de wandelbruggen, 
drie bruggen in de Nobellaan, de bruggen in veld 13 en in veld 15. 

Bruggen in Nobelhorst

vervolg Veel gestelde vragen

Er zijn lange wachtlijsten voor scholen in Nobel-
horst, welke rol heeft de gemeente hierin?
Het aantal voorziene basisscholen in Nobelhorst 
is vier. Basisschool De Verwondering betrekt dit 
voorjaar haar nieuwbouw. In 2019 is er een tijdelijk 
schoolgebouw geplaatst aan de Marie Curielaan. 
Hier start met ingang van het schooljaar 2021-2022 
de Montessori basisschool. Met ingang van school-
jaar 2022-2023 start de vierde basisschool. Dit is 

Op kaarten van 1990 zie je het drinkwaterreservoir 
van Vitens midden in de open velden liggen. Van 
Nobelhorst was nog lang geen sprake. Nu is het 
tijd om het reservoir als een mooie groene plek in 
te passen in de wijk. Dat gaat in een aantal stappen 
gebeuren. Dit jaar komt er langs de watergang een 
natuurvriendelijke oever. Door het flauwer te ma-
ken en oeverplant toe te voegen kan er meer water 
geborgen worden bij veel regenval. De aanplant van 
oeverplanten zorgt dat er een gevarieerde begroei-
ing komt, met bloeiende planten als de grote kat-

tenstaart, moerasspirea, gele lis en dotterbloem. 
Bloeiende planten die leuk zijn om naar te kijken én 
goed zijn voor vlinders en insecten. Verder komen er 
op het terrein extra struiken waar vogels en kleine 
zoogdieren een plek kunnen vinden. De watergang 
aan de noordzijde van het reservoir wordt volgend 
jaar verbeterd. En ondertussen blijven we natuurlijk 
vanuit het drinkwaterreservoir lekker water leveren 
aan heel Almere.
Meer informatie Vitens https://www.vitens.com/elke-
-druppel-duurzaam/rubriek-water-en-natuur

Aan de slag met natuurvriendelijke 
oevers voor waterberging en natuur

een katholieke school. Deze school zal eerst in een 
tijdelijk schoolgebouw gehuisvest worden. 

Wanneer wordt de aansluiting van het vaarwater 
op de Hoge Vaart gerealiseerd?
Wij willen de aansluiting zo snel als mogelijk reali-
seren. Deze ontwikkeling is afhankelijk vandiverse 
factoren zoals de voortgang van De Werf, de aan-
vraag van de benodigde vergunningen (van o.a. het 
Waterschap) en het kiezen van een aannemer. 


