Growing
Green Cities
Nobelhorst
Door werkgroep ''Groen'', namens alle bewoners van Nobelhorst.

Nobelhorst, groene stad in de
prakt k?

DUURZAAM

GREENING THE CITY

PARKEERPLAATS

HEALTHYING THE CITY

T D VOOR GROEN!

Nobelhorst is een w k
in Almere, waar
duurzaamheid één van
de peilers is. Perfect
passend binnen de
thema's van de
Floriade Expo 2022.

Nobelhorst is omringd met
groen en bos, echter is in
deze jonge w k in opbouw,
de hoeveelheid groen zoals
struiken, planten en bomen
minimaal.

Aan de rand van de w k
komt een grote
parkeerplaats ten behoeve
van de Floriade. Dit maakt
van Nobelhorst een
uitgelezen plek om de vele
bezoekers te laten zien
hoe je als gemeente het
vergroenen van de stad
toepast in de prakt k.

Schone lucht, water en bodem: het is
allemaal belangr k om bewoners in de w k
zich optimaal te laten voelen. Dat is precies
het thema van de Floriade Expo 2022. Daar
draagt de parkeerplaats en de extra
vervuiling door toenemend verkeer niet
positief aan b voor de bewoners in de w k.
Door een intensieve samenwerking tussen
w k en gemeente liggen hier echter
kansen.

Een groene en gezonde stad
bouw je samen. In Nobelhorst
z n bewoners actief en
betrokken als het gaat om groen
en duurzaamheid. W willen
daarom graag dat gemeente
Almere en de organisatie van
De Floriade dit benut en hun
b drage levert aan het
vergroenen van onze w k.

Planten
strook

Planten border langs de
gele dorpsroute
De gele dorpsroute verbindt alle velden van
Nobelhorst met elkaar. Dit hele pad wordt
verr kt met een plantenstrook van bloeiende,
insectvriendel ke vaste planten van ongeveer
1 meter breed aan beide z den. Een groen en
kleurr k pad, waar iedereen bl van wordt.
Hierdoor is het pad niet alleen de
verbindende factor voor de bewoners, maar
levert het ook een positieve b drage aan de
verbetering van de biodiversiteit.

DORPS & GEZOND

Elk veld
3 grote
bomen

Een dorp heeft alt d kenmerkende mooie grote bomen. Het draagt b aan het
dorpse karakter. Het dorp Nobelhorst bestaat uit velden, elk met een eigen thema.
Dit verdient een aantal grote bomen, passend b het thema en de sfeer. Onze
voorkeur gaat uit naar het plantschema van De Floriade, waardoor ons dorp hier
een verlengstuk van wordt.

Daarnaast zuiveren bomen de lucht en verminderen ze stikstofdeeltjes. Bomen z n
cruciaal in hun b drage aan een gezonde leefomgeving van bewoners in een stad.

Containertuintjes

GROEN
De w k heeft diverse restafvalcontainers. Elk
punt voorzien van een containertuinje betekent;
meer groen, meer kleur, meer bl dschap en
sfeervollere straten.

TEGEN VERVUILING
Een gezonde leefomgeving, betekent ook een
plek waar afval niet op straat ligt of naast
restcontainers wordt geplaatst. In diverse steden
is de positieve b drage van containertuintjes
tegen afvaldumping al een feit.

BIODIVERSITEIT
Hoe klein de containertuintjes ook z n; er staan
voldoende bloeiende inheemse vaste planten in
om diverse insecten te voorzien van voedsel.

Tussen de banen van de
Nobellaan, Nobelstraat,
Marie Curiestraat en Marie
Curielaan geen gras maar
planten en bomen

De banen van de Nobellaan, Nobelstraat,
Marie Curiestraat en Marie Curielaan
worden gescheiden door een strook met
gras. Dit kan veel groener en kleurr ker.
Hierdoor levert het een positieve b drage
aan de luchtkwaliteit en biodiversiteit,
wanneer er in plaats van gras inheemse
bloeiende planten en bomen worden
geplaatst.

Groene
geluidswal
Tussen Nobelhorst en de
A6 en de Floriade
Parkeerplaats

EEN GROENE, NATUURL KE EN
DUURZAME GELUIDSWAL
TUSSEN NOBELHORST
EN DE SNELWEG A6 & DE FLORIADE
PARKEERPLAATS.

TEGEN GELUID
TEGEN HORIZONVERVUILING
TEGEN WARMTE
TEGEN LUCHTVERVUILING
TEGEN VERGR ZING.

Een
park
Een groen park vol met
bomen
Een mooi groen park tussen de w k en het
parkeerterrein. Een plek om te wandelen en
te picknicken. Een plek met bomen, planten
en bloemen. Het park neemt hierdoor het
zicht op de parkeerplaatsen weg. Daarnaast
is het een f ne plek om elkaar te ontmoeten,
te wandelen en tot rust te komen. De bomen
houden f nstof tegen en filteren zo de lucht.
Een park is een koele tegenhanger van de
auto’s en het asfalt t dens warme
(zomer)dagen. Uiteraard kan dit alleen
gerealiseerd worden als het park een
definitieve bestemming in de w k kan
kr gen.

Growing Green
Nobelhorst?
WERKT DE GEMEENTE EN DE ORGANISATIE
VAN DE FLORIADE MET ONS SAMEN VOOR
EEN GROENER EN GEZONDER
NOBELHORST? EEN PRACHTIGE PLEK,
DIRECT GRENZEND AAN DE
PARKEERPLAATS. OM DE OVERLAST TE
MINIMALISEREN, OM DE THEMA’S VAN DE
FLORIADE IN DE PRAKT K TOE TE PASSEN,
OM DE BEWONERS EEN GROEN HART TOE
TE DRAGEN ÉN OM IEDEREEN TE LATEN
ZIEN (IN BINNEN- EN BUITENLAND!) HOE
HET OOK KAN!

Vragen? Groen@nobelhorst-zuid.nl

