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INTRODUCTIE

Het WSF Flevoland Bulletin is een uitgave van WSF Flevoland. 
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Historisch Almere.
Stichting Historisch Almere organiseert jaarlijks de Hazelnootlezing.

WSF Flevoland
De afkorting WSF staat voor Wetenschappelijke Steunfunctie. Veertien grote openbare bibli-
otheken verzorgen met de WSF voor collecties, informatie en activiteiten op hbo/weten-
schappelijk niveau. Elke WSF bibliotheek heeft zich gespecialiseerd op een aantal
onderwerpen, de zogenoemde accentgebieden. De accentgebieden in Flevoland zijn new
towns en watermanagement.
In Flevoland wordt de WSF door Bibliotheek Almere uitgevoerd.

De Hazelnoot
Hazelnoten hebben voor Almere een bijzondere betekenis. Enkele verkoolde hazelnoot-
doppen tonen aan dat Almere een zeer oude geschiedenis heeft. Archeologen hebben bij
boringen in Almere Buiten, op grote diepte van circa 9 meter onder het maaiveld, verkoolde
hazelnootdoppen gevonden die met vuursteen zijn bewerkt. Deze kleine vondsten van 8.000
jaar voor Christus duiden op menselijk leven: de eerste Almeerders!

De Hazelnootlezing
De Hazelnootlezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Historisch Almere. De
1e Hazelnootlezing vond plaats in 2006, toen Almere 30 jaar bestond. Voor het uitspreken
van de Hazelnootlezing wordt door de Stichting Historisch Almere iemand uitgenodigd die
nieuwe invalshoeken toevoegt aan het verleden en de toekomst van Almere. Het precieze
onderwerp staat daarbij open. Belangrijk is dat de Hazelnootlezing nieuwe inzichten biedt
in de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van Almere en daarmee een prominente
plaats in haar geschiedenis verdient.
De Hazelnootlezing is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en de
toekomst van Almere.

Chris Wiersma – Bibliotheek Almere 
Frits Huis – Stichting Historisch Almere
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1. Almere, gezien van de Hollandse brug (Teun Koolhaas, 1973)



I.  
ALMERE

I.1. Verkavelingsplan Zuidelijk Flevoland

'Om de situatie op te helderen zijn grote
verhalen nodig'. Deze uitspraak van Peter
Sloterdijk, in zijn nieuwste boek Het
Kristalpaleis, lijkt me een gepast citaat om
deze eerste Hazelnootlezing te beginnen.
Almere als nieuwe stad is onderdeel van
het grote verhaal van de kolonisatie van de
wereld. De eerste betekenis van het woord
colonus is boer. Colonia is van oorsprong
een boerenhoeve. De latere betekenis
volksplanting verwijst ook naar deze agra-
rische herkomst. En ook
in Almere is het land-
bouwbedrijf aan de stad
voorafgegaan.
De uitnodiging voor
deze lezing heb ik graag en zelfs met een
zekere gretigheid aanvaard. Nu besloten is
om in Almere een internationaal New
Town Center op te richten, biedt deze
lezing een welkome gelegenheid het ver-
schijnsel nieuwe stad in een breder histo-
risch perspectief te plaatsen dan de
plaatselijk gevonden hazelnoot misschien
suggereert. 
Nieuwe steden nemen in deze geschiedenis
een eigen plaats in. Zij onderscheiden zich
in drie opzichten van andere. Er is een
stichter, een natuurlijk persoon, zoals
Alexander de Grote, of een rechtspersoon,
zoals de Verenigde Oost-Indische
Compagnie. Er is een grondplan, dat aan de

stichting voorafgaat, hetzij in de vorm van
een plattegrond, hetzij in de vorm van
voorschriften, zoals Philips II die uit-
vaardigde voor de kolonisatie van Zuid-
Amerika, 'las Ordenanzas de las Indias'. En
het moet gaan om een zelfstandige stad.
Volgens dit criterium zijn de Westelijke
Tuinsteden van Amsterdam geen nieuwe
stad en Zoetermeer wel.

I.2. A view from the bridge

Mijn bijdrage aan het ophelderen van de
situatie, waarin Almere zich bevindt,
begint met een onderzoek naar de wortels
van Almere in de geschiedenis van nieuwe

steden. Dat leidt
tot drie korte ver-
halen over
N e d e r l a n d s e
steden, over ideale

steden en over buiten wonen. 
In het tweede deel van het grote verhaal
komt de actualiteit van een wereldwijd
web van steden aan de orde en de opgaven
die dit stelt aan Nederland en Almere. Ik
trek enige lessen uit de geschiedenis, maak
nog een klein uitstapje naar de ideale stad
van Simon Stevin en eindig met de actuele
verkenning van de ideale inrichting van het
IJmeer.

I.3. Situatie en programma / externe en
interne structuurbepaaldheid

Stedenbouw is het vormgeven aan de
wisselwerking tussen een gegeven situatie
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[           ]...Kolonies zijn 
volksplantingen...

3. Almere, projectburovariant 1972,  
verkenningenvariant 1970

2. Ontginning Zuidelijk Flevoland, 
omstreeks 1970



8 Almere                                                                                                                              WSF Flevoland Bulletin - De wortels van Almere

Agrarisch gebied c.o.
Speciale tuinbouwcomplexen
Stedelijke bebouwing c.o.
Ter opneming van de “overloop” te 
ontwikkelen uitbreidingen of “nieuwe steden”
Idem; plaats nader aan te tonen
Te ontwikkelen zeehaven-industriecomplex
Bufferstroken tussen de steden
Recreatiegebieden
Te ontwikkelen recreatiegebieden; aard en 
omvang hangen af van nadere beslissingen
Te ontwikkelen recreatiegebieden; 
plaats nader aan te duiden
Wateren (met oeverstroken), van belang 
voor de recreatie
Eventueel te ontwikkelen voor de 
visserij (oesterteelt)
Vaarwateren (voor zover mogelijk-met de 
oeverstroken tevens te ontwikkelen 
voor recreatie)
Verkeerswegen
Spoorwegen
Vliegvelden
Militaire oefenterreinen
Waterwingebieden
Natuurreservaten
Idem; in afzonderlijk aangeduide andere 
gebieden; plaats nader aan te duiden
Cultuurmonument

4. Ontwikkelingsschema Westen des Lands 1980 (1958)



en een nieuw programma. De grote vraag-
voor de vormgever is altijd welke van die
twee als leidend wordt beschouwd. 
De hier getoonde schetsjes van Teun
Koolhaas illustreren dit dilemma. In de
Verkenningenvariant is de gegeven situatie
met kaarsrechte tracés van weg en spoor en
de hoofdrichtingen van de agrarische ver-
kaveling leidend. In een variant van het
inmiddels ingestelde projectburo Almere is
het programma, de interne organisatie van
de stad leidend. De buitenruimte is niet
langer bufferzone maar stedelijke binnen-
ruimte. De landbouwkundige verkaveling
wordt genegeerd en een deel van het pas-
gewonnen land wordt weer water, het
embryo van het Weerwater, spreek uit
Weerwáter.

I.4. Verstedelijkingsbeleid en
nieuwe steden

Almere dankt zijn ontstaan aan de in
1951 door het kabinet ingestelde
Werkcommissie Westen des Lands, die in
1958  een 'Ontwikkelingsschema tot 1980'
publiceert. Dat voorziet in een programma
van vier punten:
1. Beheerste groei van agglomeraties op de

stedelijke ring, zodat je op de fiets 
binnen een half uur buiten de stad kan
zijn.

2. Groene bufferzones tussen deze agglo-
meraties ten behoeve van de recreatie.

3. Het grote agrarische middengebied als
centrale open ruimte.

4. Uitwaartse spreiding van de verstedelij-
king in nieuwe steden en groeikernen op
forse afstand van de ring en met een
omvang van tenminste 100.000 inwo-
ners.

WSF Flevoland Bulletin - De wortels van Almere  Almere   9

[           ]...wordt weer water, het embryo
van het Weerwater...
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18701862 1891 1894

1845 1848 1849 1866

5. Acht plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee



II. 
ZUIDERZEEPROJECT

II.1. Acht ontwerpen voor de Zuiderzee
Volgen we het spoor van Almere verder
terug dan belanden we bij de poldergrond
waarop de nieuwe stad is gesticht.
Halverwege de negentiende eeuw wordt,
na 200 jaar discussie, uit veiligheidsover-
wegingen besloten tot droogmaking van de
Haarlemmermeer. Het veiligheidsaspect
van de Zuiderzee, die door de aanleg van
het Noord-Hollands kanaal in 1824 zijn
functie voor de scheepvaart heeft verloren,
komt nu
ook sterker
naar voren.
De centrale
vragen bij
de diverse inpolderingsplannen zijn dan
ook van waterstaatkundige aard, in het bij-
zonder de afwatering van de IJssel. Het
vergt 70 jaar van discussies waarin een al
dan niet open verbinding van de
IJsselmond met open zee en nieuwe
kanalen van de Nederrijn of de IJssel langs
de zuidkust van de Zuiderzee en dan
dwars door Holland in verschillende com-
binaties een rol spelen.

II.2. Haarlemmermeer

Nederland heeft een lange traditie van
droogmaken van meren en van plassen.
Maar het stichten van nieuwe nederzet-
tingen blijft meestal achterwege. In de
plannen worden wel dorpen ingetekend,
maar het komt er vervolgens niet van. De

financiers van de onderneming hebben er
geen behoefte aan. De aanliggende steden
en dorpen hebben er geen belang bij. En de
autarkie van het boerenbedrijf maakt ze
niet dringend nodig. In het gunstigste
geval verschijnt er nog ergens een school en
een kerk, voor het onderhoud waarvan de
pacht van een aangewezen deel van het
land wordt gereserveerd. 
In de Haarlemmermeer wordt op de krui-
singen van hoofdvaart en dwarsvaarten
wel ruimte gereserveerd voor twee dorpen.
Voor elk van de vier kwadranten kan res-
pectievelijk een protestante kerk, een

katholieke kerk,
een school en een
raadhuis als hoofd-
gebouw dienen.
Maar bij gebrek

aan bouwinitiatieven wordt de grond voor-
lopig aan de boeren verpacht. 

II.3. Naar een planmatig kernenpatroon

Pas in de jaren veertig van de twintigste
eeuw gaat dit veranderen. Ter Veen
beschrijft in zijn proefschrift van 1925 over
de Haarlemmermeer als kolonisatiegebied
wat er op dit punt allemaal misging. In
1928 verschijnt 'Het toekomstig landschap
der Zuiderzeepolders' van het Nederlands
Instituut voor Volkshuisvesting en
Stedebouw. Daarin berekent Van Lohuizen,
op grond van een vergelijkende studie van
het dorpenpatroon in Zuidwest-Friesland
en Zeeland, dat in het nieuwe land ten
minste 35 dorpen op een onderlinge
afstand van ten hoogste 8 kilometer nodig
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[               ]...het stichten van nieuwe 
nederzettingen blijft meestal achterwege...

6. Haarlemmermeer, ontwerp van  
een dorp (vóór 1850)

7. Bevolkingscentra in het 
randgebied van de zuidelijke  
polders (1948)

8. Verzorgingscentra in de   
zuidelijke polders (1948)
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9. Het dorp in de IJsselmeerpolders (1960, fragment inhoudsopgave)
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zijn. In Duitsland verschijnt in 1933 de
studie van Christaller over de spreidings-
patronen van verzorgingskernen in Zuid-
Duitsland. Maar de minister van
Binnenlandse Zaken deelt de
Wieringermeer voorlopig gewoon in bij de
aanliggende gemeenten. Die doen vervol-
gens jarenlang niets. Het rijk neemt de ver-
antwoordelijkheid dan maar weer over.
Drie nieuwe dorpen worden vervolgens
ietwat moeizaam alsnog in de landbouw-
kundige verkaveling ingepast.
In 1948 verschijnt het proefschrift van
Takes over bevolkingscentra in het oude en
nieuwe land. Hij analyseert de verzor-
gingsfunctie van plattelandskernen in
Friesland en Noord-Holland en komt zo tot
een onderscheid tussen A-,B- en C-kernen,
een indeling die tot vandaag in de plano-
logie gangbaar is gebleven. Zijn voorstellen
zijn ook herkenbaar in het structuurplan
voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders van
1961. 

II.4. Het dorp in de IJsselmeerpolders

In de Noordoostpolder brandt de discussie
opnieuw los. In die discussie gaat het
steeds om de wisselwerking tussen de
bedrijfsgrootte van de land-
bouwbedrijven, de omvang
van de agrarische bevolking,
het draagvlak voor de ver-
schillende voorzieningen en
de onderlinge afstand tussen de dorpen. De
mechanisering van de landbouw en de
motorisering van de samenleving gaan veel
sneller dan voorzien. Emmeloord doet het

goed. Marknesse en Ens, aan de weg naar
respectievelijk Steenwijk en Kampen,
groeien volgens plan. Maar de andere
dorpen blijven te klein en het omringende
land te leeg om hun verzorgende functie te
kunnen vervullen.
In 1960 promoveert Constandse op 'Het
dorp in de IJsselmeerpolders', de A-kernen
van Takes. Zijn diepgaand onderzoek van
het leven in de Noordoostpolder richt zich
in het bijzonder op de sociale omstandig-
heden, de cultuur en vrijetijdsbesteding
van drie onderscheiden bevolkings-
groepen: de boeren, de landarbeiders en de
dorpsbewoners. Zijn proefschrift mondt uit
in een herberekening van de minimale
bevolkingsomvang van de kleinste dorpen
op 3000 inwoners bij onderlinge afstanden
van 10 kilometer.

[                     ]...De mechanisering van de landbouw en de motorisering
van de samenleving gaan veel sneller dan voorzien...



14 Nieuwe Nederlandse steden                                                                                           WSF Flevoland Bulletin - De wortels van Almere

10
. K

aa
ps

ta
d 

an
no

 1
65

6



WSF Flevoland Bulletin - De wortels van Almere  Nieuwe Nederlandse steden   15

III. 
NIEUWE NEDERLANDSE
STEDEN
III.1. Nieuwe steden in Nederland

Nederland is een land van steden. Wie het
spoor terug wil volgen kan beschikken
over een zo grote rijkdom aan informatie
dat een amateur op dit gebied, zoals ik, al
gauw door de bomen het bos niet meer ziet.
Ik zal dan ook geen poging wagen tot een
alomvattend overzicht. Ik beperk me tot
drie voorbeelden, in de hoop daarmee in
elk geval een aantal dimensies van de
Nederlandse nieuwe stad te verhelderen:
Kaapstad, gesticht in 1652, het nieuwe
Elburg van 1394 en Nijmegen omstreeks
het jaar 200.

III.2. Kaapstad

De Verenigde Oost-Indische Compagnie en
de West-Indische Compagnie beschikken
tijdens de bijna twee eeuwen van hun
bestaan over een wereldwijd netwerk van
157 handelsposten. Daarvan kunnen er 36
als nieuwe steden worden aangemerkt,
omdat zich daar, naast de ambtenaren en
soldaten van de Compagnie, ook vrije
burgers kunnen vestigen.
Kaapstad vervult op de lange reizen van en
naar Oost-Indië de functie van verversings-
station. Jan van Riebeeck krijgt bij zijn
vertrek uit Texel in 1651 instructies mee om
eerst een goed verdedigbaar houten huis te
bouwen om manschappen en gereedschap
een veilig onderkomen te bieden; vervol-
gens een fort op een zodanige plaats dat de

zoetwatervoorziening voor de schepen van
de VOC verzekerd is; daarna de beste
plaats te bepalen voor de tuinen om de
schepelingen van verse groenten
en vruchten te voorzien. Twee jaar
later al oppert van Riebeeck om als
bezuinigingsmaatregel het kweken
van groenten, vruchten en granen
over te laten aan anderen. Als de directie in
Amsterdam akkoord is worden in 1660 de
eerste acht percelen aan vrijburgers uitge-
geven. De privatisering van de agrarische
productie is zo'n succes dat al 25 jaar na de
stichting van de stad de Compagniestuinen
stap voor stap worden omgevormd tot
Botanische Tuinen, een functie die ze tot de
dag van vandaag hebben behouden.

[           ]...Jan van Riebeeck krijgt bij 
zijn vertrek ... instructies
om een goed verdedigbaar
houten huis te bouwen...

11. Steden in  
Nederland 
(van vóór 
1100 tot 1795)



III.3. Elburg

Het stedelijk landschap van Nederland
krijgt overwegend in de late Middel-
eeuwen, van halverwege de twaalfde tot
laat in de veertiende eeuw, gestalte. Er
worden veel nieuwe steden gesticht, terwijl
de bestaande fors in omvang toenemen.
Elburg neemt in dit proces een ietwat bij-
zondere plaats in. Het oude Elburg, dat
deels in het nieuwe Elburg is opgenomen
en voorts is verdwenen, kreeg vermoede-
lijk al vroeg in de dertiende eeuw stads-
rechten. Het nieuwe Elburg, dat wij
kennen, dateert van 1394. Historisch onder-
zoek van Reinout Rutte doet hem ver-
moeden dat de rentmeester van de hertog,
die daar veel grond bezit, is opgetreden als
projectontwikkelaar.
Voor ons verhaal is het van belang dat voor
dit nieuwe Elburg vermoedelijk nooit
zoiets als een getekend plan heeft bestaan.
De opmetingen, die Rutte ter plaatse heeft
gedaan, hebben opgeleverd dat het straten-
patroon en de verkaveling worden bepaald
door maten in ronde getallen van de toen-
malige eenheden als roeden en voeten in
eenvoudige verhoudingsgetallen, De stan-
daardkavel is twee bij acht roeden, (7.60 bij
30.40 m). Ook de hoofdstraten en zijstraten
hebben breedtes in eenvoudig te ont-
houden getallen en onderlinge verhou-
dingen. Door consequent aan deze maten
en verhoudingen vast te houden en
gebouwen van afwijkende omvang, zoals
kerk en klooster, aan de buitenkant van het
raster te situeren, kun je voor de platte-
grond met een eenvoudig kladje volstaan.

III.4. Nijmegen

In de eerste eeuwen van onze jaartelling
behoort Germania Inferior, waartoe ook
ons land behoort, tot de periferie van het
Romeinse Rijk. De Rijn vormt hier de grens.
Die grens vervult verschillende functies.

Via een reeks van onderling verbonden for-
tificaties wordt het bestuursgebied afgeba-
kend. De combinatie van een bevaarbare
rivier, doorgaande wegen en een reeks
nederzettingen geeft de
grens ook een handels-
functie. Parallel aan de
rivier, maar ook lood-
recht daarop. Net als
de toegangspoorten in een vestingstad
dienen de garnizoensplaatsen als toegangs-
poorten tot het rijk.
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[             ]...Elburg vermoedelijk nooit zoiets
als  een getekend plan heeft bestaan...

12. Elburg, oude kern van 1354
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Nijmegen is een mooi voorbeeld, omdat
hier de wisselwerking tussen
bestuurlijk/militaire aanwezigheid en het
ontstaan van een markteconomie zich goed
laat reconstrueren. Een aanvankelijk
bescheiden Romeinse aanwezigheid wordt
na de opstand der Bataven in het jaar 69

uitgebouwd tot een compleet legerkamp
voor het tiende legioen, zo'n 4000 man. Als
de rust is weergekeerd ontwikkelt zich een
lintbebouwing ter weerszijden van het
legerkamp en wordt
buiten het kamp een
amfitheater gebouwd
(zuidwest) en een
grote marktplaats
(oost), een forum, het grootste Romeinse
gebouw in Nederland. De nieuwe stad aan
de westzijde, Ulpia Novomagus

Batavorum, met tenminste 2000 en wellicht
zelfs 4000 inwoners, wordt zo'n halve eeuw
na het legerkamp gesticht. Er is een brug
over de rivier, die na het vertrek van de
Romeinen verdwenen is. Het zou tot 1879
duren voor er weer een vaste oeververbin-
ding komt in de vorm van een spoorbrug.

[           ]...Nijmegen is een
mooi voorbeeld...

13. Nijmegen anno 200
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15. Spreidingspatroon wereldbevolking in 1995

14. Spreidingspatroon wereldbevolking in 1900



IV. 
DE TWINTIGSTE EEUW

IV.1. Urban utopias

Voor het tweede korte verhaal keer ik terug
naar de moderne tijd, de periode die hal-
verwege de acht-
tiende eeuw een
aanvang neemt met
het min of meer
gelijktijdig optreden
van de industriële
revolutie in
Engeland, de onaf-
h a n k e l i j k h e i d s -
oorlog in Amerika
en de politieke revo-
lutie in Frankrijk.
Tijdgenoten zijn
zich van het ingrij-
pende karakter van
al deze verande-
ringen op het dage-
lijkse leven zeer
bewust. En zo ont-
staan ook talloze
ideeën voor een
geheel nieuwe
inrichting van stad en land. Als startpunt
van dit verhaal over ideale steden dienen
de grote metropolen, die rond 1900, op het
hoogtepunt van het industriële tijdperk in
het westen, zijn ontstaan. Ik ontleen mijn
gegevens voor dit verhaal aan het proef-
schrift van Robert Fishman over 'Urban
Utopias in the Twentieth Century'.

IV.2. Howard: Garden Cities

Howard, stenograaf te Londen, is door zijn
in 1898 gepubliceerde boek 'Tomorrow, a
peaceful path to real reform' de grond-
legger geworden van de tuinstad, een

mengvorm van stad
en land, die naar
zijn mening het
beste van beide in
zich verenigt. Deze
t u i n s t e d e n ,
omgeven door land-
b o u w g r o n d e n ,
hebben een omvang
van zo'n 32.000
inwoners. Zes ervan
worden gegroe-
peerd rond kernen
met een dubbele
omvang. Samen
zo'n 250.000
mensen.
De 'real reform' is
niet deze stads-
vorm, maar de
samenlevingsvorm,
die radicaal afwijkt

van wat nu juist de bevolkingsconcentratie
in de moderne metropolen veroorzaakte:
kapitalistische produktie en particulier
grondeigendom. Howard stelt daar een
coöperatieve economie van ingezetenen
voor in de plaats, met plaatselijke industrie
en plaatselijke voedselvoorziening. Omdat
die coöperatie alleen goed kan functio-
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16. Ebenezer Howard: schema's tuinstad (1902)



neren op basis van een weldoordacht
systeem van openbare besluitvorming,
werkt Howard deze in duidelijke organisa-
tieschema's uit.
Van al deze radicale hervormingsplannen
komt niets terecht. Maar het idee van tuin-
steden vindt veel weerklank. Enkele ervan
komen nog tijdens zijn leven tot stand.

IV.3. Le Corbusier: La Ville Radieuse

Le Corbusier,
opgeleid als
graveur van hor-
loges in
Zwitserland, slaat
een andere weg in
en vestigt zich in
1916 in Parijs, als
kunstenaar en
architect. De tech-
nische perfectie
van vliegtuigen,
stoomschepen en
auto's moet
volgens hem ook
voor woonhuizen
zijn te bereiken.
Hij ontwikkelt zijn
opvattingen over
de moderne stad
in drie opeenvol-
gende plannen: 
L a  V i l l e
Contemporaine
van 1922, le Plan
Voisin van 1925 en
La Ville Radieuse

van 1935.
Ecologisch berust de stralende stad op uit-
gekiende bezonningsstudies, een efficiënte
organisatie van stedelijke acti-
viteiten en een vrije toegang tot
de natuur in het woongebied.
Maatschappelijk berust de stra-
lende stad op een economie
waarin man en vrouw gelijkelijk zijn inge-
schakeld. Vandaar de zogenaamde 'Unités
d'Habitation', wooneenheden van 2700
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[           ]...Le Corbusier... slaat een 
andere weg in...

17. Le Corbusier: schema's stralende stad (1935)



mensen met alle benodigde voorzieningen
in de vorm van kindercrèches, wasserijen,
restaurants, sportvoorzieningen en hobby-
ruimten. De familie is niet langer een eco-
nomische eenheid, maar een recreatieve.
Het openbaar bestuur is syndicalistisch:
niet de passieve, consumptieve bewoner,
maar de actieve deelnemer in het produc-
tieproces heeft een stem in de democrati-
sche besluitvorming. Het rijk van de
vrijheid is het wonen. Tegenover acht uur
werken voor alle volwassenen in een streng
geordende productiesamenleving staan
acht uur van werkelijk vrije tijd, omdat de
Unités d'Habitation alle huishoudelijke
taken van het gezin hebben overgenomen.

Kortom:de stralende stad van Le Corbusier
staat diametraal tegenover de tuinsteden
van Howard. Beiden zien de moderne tech-

niek en industrie als een positieve ontwik-
keling. Beiden zien particulier grondbezit
als de centrale oorzaak van de rampzalige
gebreken van de moderne metropool. Maar
Howard benut de nieuwe technieken voor
spreiding en omzeilt het probleem van par-
ticulier grondbezit en hoge grondprijzen
door zijn tuinsteden op het platteland te
situeren. Le Corbusier kiest juist voor cen-
tralisatie en brengt de productiemiddelen,
en dus ook de grond, in handen van arbei-
derssyndicaten.

IV.4. Fishman: Bourgeois Utopias

Het eindeloze suburbia, dat Amerika en
later ook Europa in de twintigste eeuw in
werkelijkheid te zien geven prikkelt
Fishman tot nader onderzoek naar het ont-
staan van dit 'Bourgeois Utopia', de titel die
hij meegeeft aan het verslag daarvan.
Fishman beschouwt Londen en Manchester
als de bakermat van suburbia. Het zijn de
eerste steden waar, aan het eind van de
achttiende eeuw, de trek naar buiten
begint.
In de premoderne stad van voor de
industriële revolutie vinden wonen en
werken nog onder hetzelfde dak plaats en
worden maaltijden door gezin en personeel
vaak nog gezamenlijk genuttigd. De wel-
vaartsverschillen tussen arm en rijk zijn
veel groter dan tegenwoordig, maar arm en
rijk wonen in de dichtbevolkte steden veel
dichter op elkaar. Privatisering van de
landbouwgrond in combinatie met
industrialisatie van het ambacht leidt tot
ontvolking van het platteland, een enorme
groei van de steden en het verdwijnen van
het combineren van wonen en werk. De
stedelijke middenklasse begint zich terug
te trekken in een naar binnen gericht
gezinsverband. De woning is economisch
niet langer gebonden aan de stad.
Pittoreske dorpen en lieflijk landschap in
de directe omgeving van de stad zijn dan
een aantrekkelijke omgeving voor dit
nieuwe type gezinnen. Landbouwgrond is
goedkoop en het verkavelen ervan in
bouwpercelen lucratief. Ziedaar de motor
van suburbia.

[           ]...Het rijk van de vrijheid 
is het wonen...
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19. Claude-Nicolas Ledoux: ideale industiestad Chaux (1771)

20. Simon Stevin: ideale handelsstad (1620)



V.  
VOORGANGERS

V.1.  Ledoux: de industriestad

Ook voor de ideale stad volg ik het spoor
nog even verder terug. Ik gebruik daarbij
het bijzonder overzichtelijke jeugdwerk
van Len de Klerk, 'Op zoek naar de ideale
stad', als informatiebron. De effecten van
de industrialisatie op maatschappij en stad
trekken al ver voor Howard en Le
Corbusier de aandacht. Een beroemd voor-
beeld uit de achttiende eeuw, dat boven-
dien nog deels overeind staat, is het plan
van Ledoux voor een ideale industriestad,
de zoutstad in Arc et Senans, La Saline de
Chaux. Van deze stad met ovale platte-
grond wordt de noordelijke helft in beslag
genomen door de zoutfabriek en de zuide-
lijke helft door de woongebouwen van de
arbeiders. Niet kerk of stadhuis neemt de
centrale positie in de stad in, maar het huis
van de fabrieksdirecteur. Dat is de eerste
revolutionaire afwijking van het traditio-
nele stadsmodel. een tweede belangrijke
vernieuwing is de ruimte die het wonen
van de arbeiders krijgt toegemeten en de
grote tuinen waar zij over kunnen
beschikken, zodat zij met hun gezinnen een
individueel leven kunnen leiden. Men
moet deze organisatie van het stadsplan
bepaald niet idealiseren. De vestiging van
de arbeiders op het fabrieksterrein en de
permanente aanwezigheid van de fabrieks-
directeur duiden in zekere zin op een sla-
venbestaan. Maar de monumentaliteit van
het complex, inclusief die van de woonge-

bouwen, duidt ook op de erkenning van
het maatschappelijk belang van arbeid en
arbeiders.

V.2.  Stevin: de handelsstad

Een ontwerp van eigen bodem is de ideale
handelsstad van Simon Stevin uit 1600. Zijn
ideale stad kan worden beschouwd als de
generalisatie van de praktijk van de stads-
uitleg in Vlaanderen, Zeeland en Holland.
Zoals alle traktaten over het bouwen van
steden begint ook 'Vande Oirdeningh der
Steden' met een paragraaf over de juiste
situering van de stad. Met het oog op de
handel is ligging aan een rivier aange-
wezen en bij voorkeur in de buurt van de
zee. Aan de korte zijden van de stad
bevinden zich de handelskaden. Centraal
in de stad bevinden zich de stedelijke voor-
zieningen. De percelen aan de markt zijn
voor buitenlandse
kooplieden bestemd. 
De bouwblokken
van de stad meten
360 bij 360 voet,
ongeveer 112 bij 112 meter, bestemd voor
twee maal tien percelen. Alle straten zijn 18
meter breed. Langs alle gevels zijn luifels
voorzien van 3 meter breed om onder alle
weersomstandigheden droog te blijven.
Dat is met name van belang voor de
paupers van de stad, die immers maar over
één stel kleren beschikken. Zouden zij kou
vatten en ziekten verspreiden dan is dat
ook schadelijk voor de gezondheid van de
andere burgers. Het ontwerp wordt pas na
zijn dood door zijn zoon gepubliceerd.

WSF Flevoland Bulletin - De wortels van Almere                                                                                                                                                     Voorgangers   23

[                ]...Niet kerk of stadhuis neemt de centrale
positie in de stad in, maar het huis van de

fabrieksdirecteur...
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21. Vincenzo Scamozzi: ideale vestingstad Palmanova (1593)



V.3.  Scamozzi: de vestingstad

Uit de grote hoeveelheid Italiaanse ont-
werpen van ideale steden in de
Renaissance kies ik hier voor het ontwerp
van Scamozzi, om de eenvoudige reden dat
er in 1593 ook echt een stad volgens zijn
ontwerp is gebouwd: Palmanova. De hon-
derden traktaten over de ideale stad zijn
allemaal terug te voeren op de Tien Boeken
over Bouwkunde van Vitruvius, vermoede-
lijk omstreeks 25 voor Christus in Rome
gepubliceerd. Het is het oudst bewaarde
handboek over bouwkunde dat wij
kennen. In het eerste boek worden de oplei-
ding van de architect en de bouw van
steden behandeld. Dat laatste betreft vier
onderwerpen: de keuze van de juiste plek,
de aanleg van de stadsmuren, de oriënte-
ring van de straten en de ligging van forum
en tempels.

V.4.  Hippodamus: de stad van de burgers

Als laatste voorbeeld in dit rijtje tenslotte
Milete, Aristoteles vermeldt dat de Griekse
stad Milete in 480 voor Christus door de
Perzen wordt
verwoest en
volgens een
plan van
Hippodamus
opnieuw is gebouwd. Het Griekse stadsbe-
grip wijkt sterk af van het onze. De stad
belichaamt de menselijke orde tegenover
de chaos van de natuur. De burgers van de
stad vereren dezelfde goden, erkennen
dezelfde wetten en bewerken en verde-

digen het-
zelfde territo-
rium. Buiten
dit territo-
rium zijn zij
letterlijk aan
de heidenen
o v e r g e l e -
verd. Er
bestaat op
het punt van
rechten en
plichten van
burgers geen
onderscheid
tussen de bewoners van stad en van land.
Het hele begrip stad is niet beperkt tot de
ommuurde veste, maar omvat het hele
grondgebied, gemarkeerd door heilig-
dommen op afstand van de vesting en ver-
sterkte buitenposten op de grenzen ervan,
die de reikwijdte van het rechtsgebied mar-
keren. De versterkte stad heeft in dit terri-
torium vooral een defensieve functie: in
tijden van oorlog dient het als verblijfplaats
voor alle inwoners ervan. De uitgestrekt-
heid van dit stedelijk territorium wordt via

r i t u e l e
processies
en andere
f e s t i -
v i t e i t e n ,

waarin de diverse heiligdommen een
functie vervullen, regelmatig en voor
iedereen zichtbaar bevestigd.
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[                 ]...de keuze van de juiste plek, de aanleg van de
stadsmuren, de oriëntering van de straten

en de ligging van forum en tempels...

23. Milete, fragment

22. Hippodamus: ideale stad 
van burgers Milete 
(480 v. C.)



VI.   
BUITEN WONEN

VI.1.  Italië: villa's in de
Renaissance

Het derde korte verhaal:
buiten wonen. Fishman
dateert het ontstaan van
suburbia aan het eind van
de achttiende eeuw in
Engeland. Het is echter al in
de Romeinse tijd gebruike-
lijk om het leven op het land
en het werken in de stad te
combineren, conform het
klassieke ideaal van de
wisselwerking tussen het
'otium' van de welbestede
vrije tijd en het 'negotium'
van de verplichte arbeid.
Steenbergen en Reh
brengen in hun stan-
daardwerk  'Architectuur
en Landschap' de ontwikke-
ling van het stedelijk wonen
op het platteland van de
Renaissance in Italië tot aan
de Verlichting in Engeland
in kaart. Hun studie is ook
voor het ontwerpen van
nieuwe steden van betekenis. Functioneel, omdat steeds de
wisselwerking tussen stad en landschap centraal staat.
Formeel, in de zin van vormtechnisch, omdat zij aantonen
dat in al die eeuwen gebruik wordt gemaakt van een ontwer-
praster om op het aardoppervlak richting en afmetingen van
de architectonische compositie te reguleren.
Florence kan dienen als schoolvoorbeeld van de wisselwer-

king tussen de geomor-
fologie van het land-
schap en de 
geometrie van het archi-
tectonische ontwerp. Al
in de Romeinse tijd
wordt het dal van de
Arno beschreven als een
enorm natuurlijk amfi-
theater. Het agrarische
kolonisatieraster van
2400 bij 2400 Romeinse
voet ligt als een raam-
werk over de hele vallei.
Op het snijpunt van de
twee hoofdassen is in 59
voor Christus Florence
gesticht. De formele
relatie tussen stad en
l a n d s c h a p  w o r d t
bepaald door zichtlijnen
t u s s e n  m a r k a n t e
punten. Daarop wordt
in de situering van de
stadspaleizen zowel als
in de situering van de
villa's in de omringende

heuvels voortgeborduurd. Assenstelsel van huis en tuin, hier
van de Villa Medici uit 1458, zijn identiek en afgestemd op
het hellende terrein. De beroemde koepel van Brunelleschi
dient als alzijdig symmetrisch oriëntatiepunt. Stad en land-
schap worden door een met zwier gehanteerd geometrisch
ontwerpraster in dit natuurlijke amfitheater tot eenheid
gebracht.

24. Villa Medici, ontwerp Michelozzo (1458)
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VI.2.  Frankrijk: paleizen in de Barok

Parijs kan dienen als voorbeeld van de
wisselwerking tussen stad en landschap
tijdens de Barok. In het ontwerp van Vaux-
le-Vicomte (1661), komen geheel andere
normen en waarden tot uitdrukking dan in
de Villa Medici. Alle aandacht is nu gericht
op de enorme tuin, een terrein van 450
hectare. Het gegeven landschap wordt
door afgraven en ophogen ingrijpend
gemanipuleerd. Het bestaande landschap
wordt via bos-
aanplant ver-
wijderd en
v e r v a n g e n
door een
groen decor dat geen andere functie heeft
dan het versterken van de geometrie van de
tuinaanleg. Hoe schitterend ook het resul-
taat, deze poging om het natuurlijke land-
schap volledig ondergeschikt te maken aan
de menselijke orde heeft iets krampachtigs.
In de tweede helft van de zeventiende
eeuw komen, naar het voorbeeld van Vaux-
le-Vicomte nog vele andere paleizen en
tuinen tot stand, waarvan de assenstelsels
doorlopen in een netwerk van sterrebossen
rondom de stad. De reconstructie van Parijs
door Hausmann, in een stelsel van straten-
sterren, kan worden beschouwd als de ste-
delijke versie van de reconstructie van het
Middeleeuwse landschap, die anderhalve
eeuw eerder tot stand kwam.

VI.3.  Engeland: landgoederen tijdens de
Verlichting

In de achttiende eeuw ondergaat het
Engelse landschap ingrijpende verande-
ringen. Tussen 1750 en 1850 wordt bij wet
gemeenschappelijke landbouwgrond
omgezet in private eigendommen, bij voor-
keur in vierkante kavels van twee tot vier
hectare. Al sedert de Middeleeuwen
bestaande onverharde wegen en paden
worden vervangen door rechte en verharde
straatwegen. Deze radicale rationalisering

van het landschap
leidt tot een ideali-
sering van het
natuurlijke land-
schap als idylle.

Het landgoed Stowe kan als voorbeeld
dienen. Huis en tuin zijn met 160 hectare
maar een klein gedeelte van het ooit 20.000
hectare omvattende domein, een gebied ter
grootte van de Haarlemmermeer, maar dan
in de vorm van een golvend heuvelland-
schap. De ontwerpmatrix wordt nu niet
langer benut om het hele landschap te
onderwerpen aan een dwangmatige sym-
metrie. De werkwijze is juist tegenoverge-
steld: de matrix dient als een ijl raster, dat
als een virtueel net over het landschap ligt
en zo gelegenheid biedt om er bestaande
landschapselementen in op te nemen. Via
aanleg van lanen en wegen en het toe-
voegen van poorten, tempels en andere
kleine monumenten worden zichtlijnen
geaccentueerd of nieuwe geïntroduceerd.

25. Vaux le Vicomte, ontwerp 
Le Vau, le Nôtre, Lebrun (1657)

26. Stowe, ontwerp John 
Vanbrugh e.a. (1720 - 1779)

[              ]...de zeventiende eeuw komen, 
... nog vele andere paleizen en

tuinen tot stand...

derde verhaal
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27. Schermer (1635), zicht op de Zuidervaart)
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VI.4.  Nederland: Amsterdams Arcadia

Ook in Nederland komt in de zeventiende
en achttiende eeuw het verband tussen de
stad en zijn omgeving in de aanleg van bui-
tenplaatsen tot uitdrukking. Amsterdams
Arcadia, het proefschrift van Marc
Glaudemans, beschrijft hoe het sociaal-cul-
turele territorium van de stad zich via de
buitenplaatsen uitstrekt tot de Vecht,
Kennemerland en de nieuwe droogmake-
rijen boven het IJ. Het landschapspano-
rama van het laagland is van een andere
orde dan het landschapstheater van
Florence, maar in het waterrijke, platte en
nog vrijwel lege land zijn
de torens van Amsterdam
soms nog op 20 kilometer
afstand te zien.
Het seizoengebonden
suburbane wonen van de stedelijke elite is
dus al eeuwenlang een gegeven. De ont-
wikkeling van het Gooi en Bloemendaal in
de twintigste eeuw maken duidelijk dat het
altijd zo is gebleven. Dankzij de enorme
toename van de welvaart en de meer gelijk-
matige verdeling van inkomens is een
winterpaleis in de stad en een zomerpaleis
op het land, al is het maar in de vorm van
een stacaravan op de Veluwe, voor
iedereen bereikbaar geworden.

[                 ]...maar in het waterrijke, platte en nog vrijwel
lege land zijn de torens van Amsterdam soms

nog op 20 kilometer afstand te zien...
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28. Wereldrijken, 100 tot 1250 29. Ontdekkingsreizen en kolonisaties, 1500 tot 1700



WSF Flevoland Bulletin - De wortels van Almere  Wereldwijd stedelijk netwerk   31

VII. 
WERELDWIJD STEDELIJK NETWERK

VII.1. Het ontstaan van het netwerk

Ik kom nu bij het tweede deel van dit
verhaal: de actualiteit van een wereldwijd
netwerk van steden en de opgaven die dit
aan Nederland en aan Almere stelt. Recent
is door vader en zoon McNeill in hun boek
'The Human Web' het ontstaan van dit
netwerk beschreven.
De eerste steden ontstaan 6000 tot 4000 jaar
geleden langs grote rivieren: Eufraat en
Tigris, Indus, Nijl en Gele Rivier. De irriga-
tiewerken vergen een organisatie en inzet
van mankracht die het dorp te boven gaan.
De zo sterk verbeterde voedselproductie
biedt ruimte voor verdere arbeidsdeling,
het uitvoeren van grote werken en de pro-
ductie van luxegoederen. Zo ontstaat al in
een vroeg stadium over de volle breedte
van het Euraziatische continent handel en
handelsroutes tussen de steden langs de
rivieren en aan zee, de landbouwdorpen in
de binnenlanden en de herdersvolken van
de noordelijke steppen. 
De reis van Columbus in 1492 brengt
daarin een structurele verandering. Er
wordt nu een geheel nieuw en nog spaar-
zaam bewoond continent aan het netwerk
toegevoegd. Sindsdien voltrekt de steeds
sterkere intensivering van het netwerk van
steden zich vooral via handelsroutes over
zee en via een steeds omvangrijker stroom
kolonisten uit Europa naar andere wereld-
delen.
Het ontstaan van dit wereldwijde web van

menselijke betrekkingen is aanleiding tot
het verdwijnen van veel plaatselijke ver-
schillen, door de McNeills aangeduid als
'cultural shakeout'. Zij koppelen daar de
vraag aan of en hoe mensen in dit steeds
meer homogene netwerk plaatselijk min of
meer overzichtelijke sociale verbanden in
stand kunnen houden. 

VII.2. Houston en Bombay: gedaanten
van grondeigendom

Bij de ontwikkeling van steden blijkt door
de geschiedenis heen dat particulier grond-
bezit zowel een prikkel is tot stedelijke ont-
wikkeling als grote belemmeringen
oproept bij een planmatige inrichting
ervan. Dat laatste geldt in het bijzonder
voor zaken, die geen direct financieel
gewin meebrengen: stedelijke groenvoor-
zieningen, fatsoenlijke huisvesting voor
mensen met lage inkomens en voldoende
ruimte voor de afwikkeling van het
verkeer. Beelden uit het rijke Houston en
het arme Mumbai laten zien dat dit parti-
culiere grondbezit vragen oproept over de
kwaliteit van de stedelijke inrichting, die zo
ontstaat. De stedelijke bevolking is in de
twintigste eeuw toegenomen van 225
miljoen tot 3 miljard. De verwachting
is dat daar in de komende kwart
eeuw nog 2 miljard bij zal komen. Dat
maakt grondeigendom tot de kern
van de opgave om de transformatie van een
rurale in een stedelijke economie beheers-
baar te houden. Over de problemen die dit
bijvoorbeeld in China oproept kunnen we
inmiddels regelmatig in de krant lezen. 

30. Houston

31. Mumbai

[          ]
...Beelden uit het rijke
Houston en het arme 

Mumbai laten zien dat dit
particuliere grondbezit 

vragen oproept...



VII.3.  Holland deltametropool

Toegespitst op de actuele situatie in
Nederland is dan de vraag aan de orde
welke positie ons land in dit wereldwijde
web inneemt. Als continentaal distributie-
centrum behoort Holland tot de toptien
van de wereld. Die positie ontlenen we aan
onze ligging aan de monding van de Rijn
aan de noordwestkust van een dichtbevolkt
en welvarend Europa. Maar die distributie-
functie gaat gepaard met een stevige
milieubelasting. En van transport word je
niet rijk, gegeven de moordende concur-
rentie. De voortgaande mondialisering van
de handelsstromen en de voortgaande inte-
gratie van Europa tot één arbeidsmarkt
leidt ook tot migratieprocessen met alle bij-
behorende wederzijdse aanpassingspro-
blemen. Tegelijkertijd speelt in deze lage
landen de vraag hoe om te gaan met kli-
maatverandering en zeespiegelrijzing. In
dat perspectief dient het concept
Deltametropool om de aandacht te richten
op de wisselwerking tussen beide ontwik-
kelingen. Delta staat voor het natuurlijk
milieu, Metropool voor onze positie in het
mondiale handelsverkeer. Het zijn dan ook
deze twee stroomfuncties, waterbeheer en
mobiliteitsbeheer, waar innovatie het
hardst nodig is om ons hier te kunnen
handhaven. Voor het mobiliteitsbeheer is
dat primair bestuurlijke innovatie, bij voor-

keur in de vorm van
een Metropolitan
T r a n s p o r t
Authority.
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32. Randstad Holland (Verweij, 1996)

[           ]...En van transport word 
je niet rijk...



VII.4. Superbia

Innovatie, ontwerpen in het algemeen,
vergt het vermogen om je, tenminste in
gedachten, los te maken van de bestaande
situatie. Het Zuiderzeeproject is een
schoolvoorbeeld van dit vermogen. En ook
de kolonisatie van dit nieuwe land vraagt
om je dingen voor te stellen, die nog niet
bestaan.
Zo maakt ook het afstudeerproject van
Rogier van den Berg, toepasselijk Superbia
genoemd, zich los van de doctrine van een
randstad met een groen hart. Superbia
transformeert de bestaande situatie in
zekere zin tot een compleet nieuwe
stad door de historische kernen te
benutten als centra van cultuur,
recreatie en toerisme, het
internationale netwerk van
infrastructuur als aan-
hechtingspunten voor
bedrijvigheid en het
landschap voor
dorps wonen in een
vriendelijke omge-
ving. Dit is geen
blauwdruk in de stijl van de Barok, maar
een ijle ontwerpmatrix in de geest van de
Verlichting.
Op analoge wijze hebben in de afgelopen
drie jaar in het Atelier Almere wel 25 afstu-
deerders plannen gemaakt voor Almere,
onder leiding
van Peter de Bois
en Frank de
Josselin de Jong,

twee gedreven docenten uit Delft en
Wageningen.
Voor wie het wil zien liggen Inspiratie-
bronnen voor innovatie onder handbereik.
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[              ]...Superbia transformeert de bestaande
situatie in zekere zin tot een compleet

nieuwe stad...

33. Superbia (2002)
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VIII.  
DE WORTELS VAN ALMERE

VIII.1. Lessen uit de geschiedenis

Waartoe leiden nu al deze beschouwingen?
Voor ik tenslotte nog wat directer op de
toekomst van Almere inga, lijkt het me
goed om eerst de balans op te maken. 
De eerste les, die ik uit deze geschiedenis
trek, is dat aan het bekende duo ecologie en
economie nodig een derde huiselijk begrip
moet worden toegevoegd, door mij bij deze

ecotopie gedoopt. Niet toevallig
beginnen door de eeuwen heen
alle traktaten en instructies over
het vestigen van nieuwe steden
met een verhandeling over het

selecteren van de juiste plek: klimaat en ori-
ëntatie, drinkwatervoorziening en bodem-
vruchtbaarheid en de gezondheidstoestand
van de aangetroffen planten en dieren. De
vorm van de stad ontspringt vervolgens net
zo min spontaan uit situatie en programma

als uit een verzameling stenen op een lap
grond spontaan een gebouw ontspringt.
Tot de ecotopie zijn dan alle menselijke
inrichtingswerken van de aarde te rekenen:
cultuurtechniek, civiele techniek en bouw-
kunde, van landinrichting tot stedebouw,
van architectuur tot natuurbouw. 
Merk op dat in de bekende trits these, anti-
these en synthese het laatste woord is ver-
vangen door hypothese. Het ontwerp is de
veronderstelde eenheid van de tegengestel-
lingen tussen bestaande situatie en nieuw
programma. Het ontwerp is dus een vorm
van onderzoek. Pas als de juistheid van
deze ecotopische hypothese door alle
betrokkenen is getoetst wordt het ontwerp
een plan tot uitvoering.
Met de introductie van dit begrip ecotopie
hoop ik twee dingen te bereiken: herstel
van de samenhang tussen de verschillende
inrichtingsdisciplines en besef van de auto-
nome rol van ontwerpen als vorm van
onderzoek naar de verborgen eenheid van
situatie en programma.

[           ]...herstel van de samenhang
tussen de verschillende
inrichtingsdisciplines...

34. Het huis (oikos), basisbegrip   
van drie wetenschappen

ECOLOGIE

ECONOMIE

ECOTOPIE

THESE

ANTITHESE

SYNTHESE

SITUATIE

PROGRAMMA

VORM
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35. Los Angeles (1853) Amerikaans supergrid rondom Spaans/Mexicaanse kern

VIII.2. De stad als territorium

De tweede les betreft de stad als territo-
rium. De kaart van Los Angeles illustreert
het verschil tussen twee opvattingen over
territorium. In de Spaanse traditie behoort
alle grond in de koloniën formeel aan de
kroon, maar de kolonisten krijgen daarvan
percelen in eeuwigdurend vruchtgebruik,
die  wel vererfbaar, maar niet verhandel-
baar zijn. Vijf jaar nadat in 1848 Californië,
na de oorlog met Mexico, in Amerikaanse
handen is gevallen is alle communale
grond rondom de Spaanse pueblo verka-
veld in een supergrid. Conform de door
Jefferson geïnspireerde National Land
Ordinance van 1785 worden de percelen nu
aan nieuwe kolonisten verkocht en zijn de
percelen wel verhandelbaar. In de geest van
de Griekse polis meent Jefferson dat de
democratie in Amerika gebaseerd moet zijn
op grondbezit. Alleen grondeigenaren
kunnen in zijn ogen volwaardige burgers
zijn met de plicht om het territorium tegen
aanvallers te verdedigen en een daaraan
ontleend stemrecht in het openbaar
bestuur. In het Spaanse systeem vormen
land en stad een juridische eenheid. In de
Amerikaanse wet behoren deze tot ver-
schillende rechtsgebieden.
Met dit voorbeeld wil ik nogmaals onder-
strepen dat maatschap-
pelijke opvattingen
over grondeigendom
en grondbezit van
beslissende invloed
zijn op vorm en ontwikkeling van steden.

[             ]...dat maatschappelijke opvattingen
over grondeigendom en grondbezit

van beslissende invloed zijn...



VIII.3. De stad als cultuurfenomeen

De derde les betreft de gebouwde stad als
cultuurfenomeen. Door de eeuwen heen is
gezocht naar spelregels voor de coördinatie
van de afmetingen van gebouwen.
Vitruvius beschrijft al hoe je, ter wille van
de juiste proporties, elk gebouw of bouw-
werk tot zijn modulaire opbouw moet her-
leiden. De verhoudingen van het menselijk
lichaam en de omschrijving ervan door
cirkel en vierkant, dienen daarbij als uit-
gangspunt. De beroemde tekening van
Leonardo da Vinci wordt door Vitruvius al
exact beschreven. De coördinatie van de
gebouwen in de stad verloopt op een veel
eenvoudiger wijze. Als basismodule dient
het bouwblok bestemd voor woningen. De
afmetingen daarvan kunnen per stad ver-
schillen. De openbare gebouwen voegen
zich in dit raster en nemen daar de ruimte
van in beslag van éen of meer bouw-
blokken. Eeuwenlang dienen menselijke
maten als richtsnoer voor het ontwikkelen
van  algemeen gangbare maatstelsels. Daar
komt pas in de Franse Revolutie een einde
aan: de meter is niet afgeleid van het men-
selijk lichaam, maar van de omtrek van de
aarde. Le Corbusier heeft met zijn Modulor
een serieuze poging gedaan om een maat-
stelsel te ontwikkelen gebaseerd op de
grootste gemene deler van het Franse,
aardgebonden maatstelsel en het
Angelsaksische, dat ook nu nog met een
aan het mense-
lijk lichaam
gebonden maat-
stelsel werkt.
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[             ]...spelregels voor de coördinatie van
de afmetingen van gebouwen...

36. 
De mens als maatstaf

van architectuur:
Leonardo da Vinci 

37.
De mens als maatstaf

van architectuur:
le Corbusier



VIII.4. Vrijheid, gelijkheid en 
broederschap

Als vierde en in dit kader laatste les
beschouw ik het ontstaan van een breuklijn
in de ontwikkeling van de Europese stad,
die ontstaat onder de gecombineerde druk
van de industriële en de politieke revolu-
ties in de achttiende eeuw. De Franse revo-
lutie wordt vooral gezien als de scheiding
van kerk en staat. Maar de scheiding van
staat en markt is, lijkt mij, niet van minder
betekenis.
In politieke zin berust het burgerlijke maat-
schappijmodel op de scheiding van media,
markt en staat, gebaseerd op de niet tot de
andere te herleiden beginselen van respec-
tievelijk vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap. Dit maakt de burgers zelf
verantwoordelijk voor het bewaren van een
dynamisch evenwicht tussen deze drie. Het
Nederlandse politieke bestel, waarin de
VVD vrijheid benadrukt, de PvdA gelijk-
heid en het CDA broederschap, is in dat
perspectief een pragmatische, zij het niet
geheel correcte, interpretatie van dit revo-
lutionair nieuwe, maatschappelijke even-
wichtsnummer. In economische zin wordt
met het privatiseren van landbouwgronden
het platteland economisch tot onderdeel

gemaakt van de stede-
lijke kapitalistische
economie. Dat leidt tot
een spectaculaire stij-
ging van de producti-
viteit, maar bevordert

tegelijkertijd het leeglopen van het platte-
land en het verpauperen van de bezitlozen.
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[               ]...de burgers zelf verantwoordelijk voor het
bewaren van een dynamisch evenwicht...

38. De drie machtsdomeinen van de burgermaatschappij (2003)
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IX. 
DE IDEALE STAD 

IX.1. De ideale stad van Stevin 
geprojecteerd op Almere

Terug naar Almere.  Als oefening in het los-
komen van bestaande opvattingen over hoe
ideale steden moeten worden ingericht is
het aardig om de ideale stad van Stevin
eens te projecteren op Almere om zijn
ontwerp nog eens op zijn actuele betekenis
te toetsen. Van de 240 bouwblokken zijn er
44 bestemd voor kaden en markten en
diverse openbare gebouwen. De resterende

196 blokken
zijn een-
voudig in
twee maal
tien percelen

verkaveld, geschikt voor gemiddeld 11 per-
sonen per perceel, inwonend dienstperso-
neel meegerekend. De ideale stad zou zo in

eerste aanleg ongeveer 44.000 inwoners
krijgen.

IX.2. Huysbou: verkavelingen anno 1620

Stevin gaat in een ander nagelaten
geschrift, 'Huysbou', uitvoerig in op de
parcellering van een bouwblok en de maat-
voering van de afzonderlijke huizen. Met
behulp van modulen van tien bij tien voet
tekent hij parcelleringen, waarin alle
kamers daglicht krijgen, inkijk bij de buren
is uitgesloten en tuinen en lichthoven
alzijdig omsloten zijn door bebouwing,
zodat men de was 's nachts met een gerust
hart buiten kan laten hangen.
Weer in een andere paragraaf van dit nage-
laten werk komt het huis zelf aan de orde.
Het ideale huis blijkt nu een breedte te
hebben van 60 voet bij een diepte van 40,
oftewel ruim 18 bij 12 meter, alles in twee
verdiepingen. Deze verschillende uitgangs-
punten leveren per blok respectievelijk 24,
12 en 16 percelen op. Volgens laatstge-
noemde variant zou de stad rond 35.000
inwoners tellen.

IX.3. Woningbouw: verkavelingen 2006

De paragraaf over het ideale huis begint
met de volgende passage:'Eer ick totte sake
komme, wil tevoorensegghen myn mening
niet te wesen dat dese oirdening alle man,
of an veelen, of an luttel ghevallen sal, of
dat ick selfs die altijt de beste sal achten'.
Vervolgens roept hij de lezer op met verbe-
teringen te komen. Aan deze oproep
ontleen ik het recht om 400 jaar na dato

[           ]...zodat men de was 's nachts 
met een gerust hart buiten 

kan laten hangen ...

39. De stad van Stevin 
geprojecteerd op Almere-Stad 
(2006)



eens te zien wat een parcellering volgens
huidige maatstaven zou opleveren.
Standaardpercelen van acht bij 24 meter
leveren dan per blok respectievelijk 48, 48
en 40 percelen op.

IX.4. De ideale stad verkaveld 

Bij gemiddeld 2 inwoners per perceel zou
deze ideale stad tegenwoordig dan 16.000
inwoners tellen, bij gemiddeld 3 worden
dat er 24.000. Dat is ongeveer het inwo-
nertal van Almere-Haven. Het zou me ove-
rigens niet verbazen als het alsnog bouwen
van een kern van Almere volgens dit plan
van Stevin
ook nu nog
veel belang-
stelling zou
ondervinden.
Wij zijn met dit soort replica's in het oude
Europa altijd wat beschroomder dan
Amerika en Azië. Het zou misschien juist
voor Japanners en Chinezen een bijzondere
belevenis kunnen zijn om hier in een echte
ideale waterstad uit de Gouden Eeuw te
kunnen wonen.

[              ]...Bij gemiddeld 2 inwoners per perceel
zou deze ideale stad tegenwoordig dan

16.000 inwoners tellen ...
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40. De stad van Stevin: 
verkavelingen 1620

41. De stad van Stevin: 
verkavelingen 2006

42. De stad van Stevin 
met verkaveling 2006



X.  
IJMEER

X.1. Maritiem  Almere

Ter afronding tenslotte een paar opmer-
kingen over het IJmeer, de meest ingewik-
kelde en dus de mooiste opgave waar
Almere de komende jaren voor staat.. Deze
maquette van het IJmeer, in opdracht van
de gemeente Almere ontworpen door Teun
Koolhaas en Ellen Marcusse biedt een ver-
leidelijk toekomstperspectief.

Parallel aan deze ontwerpactiviteiten
wordt ook in samenwerking tussen
Almere, Amsterdam, Noord-Holland,
F levoland,  Natuurmonumenten ,
Staatsbosbeheer en ANWB gewerkt aan
een toekomstvisie IJmeer, waarin dit meer
wordt ingericht tot regionaal waterpark.
Ook een verleidelijk idee.
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43. Teun Koolhaas en 
Ellen Marcusse: 
Maritiem Almere  (2004)



X.2. Waterhuishouding

Gelet op de geschiedenis van het
Zuiderzeeproject vermoed ik dat het voor
dit soort toekomstperpectieven nog te

vroeg is. Net als in de negentiende eeuw
zullen eerst de vraagstukken rondom de
waterhuishouding moeten worden opge-
lost. Het eerste betreft de waterkwantiteit
en de in te stellen waterpeilen. In het
huidige peilregime zijn de peilen van alle
buitenwateren in het IJsselmeergebied het-
zelfde. Door de zeespiegelrijzing zal het
peil in het IJsselmeer op termijn in elk geval
moeten stijgen. Wordt
die peilverhoging over
alle wateren doorgezet
dan moet er langs
honderden kilometers
kust voorzieningen worden getroffen. Voor
daartoe wordt besloten lijkt het me onont-
koombaar dat eerst wordt gekeken naar 

verdere compartimentering, bijvoorbeeld
van IJmeer en Markermeer. Niet alleen uit
kostenoverwegingen, maar ook met het
oog op meer flexibiliteit in het peilbeheer. 

X.3. Algen en wieren

De tweede, minstens zo belangrijke vraag
betreft de waterkwaliteit en de effecten
daarvan op het leven in, op en om het
water. Van Titia, mijn vrouw, kreeg ik 25
jaar geleden, tijdens de hoogtijdagen van
de Markerwaarddiscussie, op Sinterklaas
een Markerwaardkwartet. Destijds ver-

vulden deze algen en
wieren, vissen en
dr iehoeksmosse ls
zwijgend de hoofd-
rollen in het toen

gevoerde debat. Ik constateer dat zij in de
actuele discussie onverminderd repertoire
hebben weten te houden. 
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[           ]...waterkwaliteit en de effecten
daarvan op het leven...

Links:
44. Markermeer/IJmeer, 

compartimentering 
(2005)

Rechts:
45. Waterdieren in IJmeer

en Markermeer (1984) 



X.4. IJsselmeergebied

Ziedaar de voormalige Zuiderzee in zijn
actuele gedaante. De discussie over de
aanleg van de Markerwaard eindigt in 1986
in een patstelling. Twintig jaar later wordt
dankzij de voorstellen voor het IJmeer de
discussie heropend. Inmiddels is ook vast-
gesteld dat de natuurwaarden van het
Markermeer sterk achteruitgaan door het
in dit grote maar ondiepe meer rondwerve-
lende slib. Je zou dit kunnen aanduiden als
'de wraak van Lely' op het niet aanleggen
van de Zuidwestpolder. De polders in de
voormalige Zuiderzee zijn immers zorg-
vuldig geprojecteerd op die delen ervan
met een stevige kleibodem. De meest
natuurvriendelijke oplossing voor dit slib-
probleem is dan ook om die ringdijk
alsnog gewoon aan te leggen en het
waterpeil niet 6 meter te verlagen,
zoals voor een landbouwpolder
nodig zou zijn, maar slechts drie
meter. Dan krijg je een natuurgebied à la de
Oostvaardersplassen, maar dan tien keer
zo groot.
Kortom, in het grote verhaal van het
Zuiderzeeproject, dat in 1848 begint met de
publicatie van Kloppenburg en Faddegon,
zijn we weer toe aan een nieuw hoofdstuk.
Nieuw is ook dat deze keer niet het oude
rijk, maar het nieuwe land, Flevoland, en
de nieuwe steden Lelystad en Almere de
leiding moeten nemen.
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Volgende blz.:
46.  IJsselmeergebied (2006)

[           ]...  ......Je zou dit kunnen aanduiden
als 'de wraak van Lely'...
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VERANTWOORDING

Deze tekst is een verkenning van een voor de auteur grotendeels onbekend terrein. Er is dan ook intensief gebruik gemaakt van
beschikbare literatuur. Daarvan zijn niet alleen in veel gevallen passages letterlijk overgenomen, ook is het betoog van de res-
pectievelijke auteurs vaak gevolgd zonder toetsing aan andere bronnen. In die zin is deze tekst het resultaat van een eerste
inventariserende verkenning.
De geraadpleegde bronnen zijn voor het overgrote deel al in de tekst genoemd. Het is passend om ze hier, onder dankzegging
aan de auteurs, per hoofdstuk compleet te vermelden.
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IX  HET IDEALE BESTUUR
- Reh, Frieling, Weeber: Delta Darlings
TU-Delft, 2003 (drie uittreeredes)

- W.D. van Dansik, A.M.J.Rijckenberg (ed.):
Verslag Congres Hollandwet
Vereniging Deltametropool, Delft, 2005, ISBN 90 7663 012 7

X  IJMEER
- Monster, Hemel, Oosterhof, Staal (ed.): 

Toekomstvisie IJmeer

eigen uitgave stuurgroep IJmeer, 2005
-  Teun Koolhaas, Ellen Marcusse: Portfolio Atelier IJmeer

eigen uitgave atelier IJmeer, 2004
-  W. Reudink (verslag): Studiemiddag Grote Wateren

eigen uitgave organisatoren, Lelystad, 2005
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6 1.   Almere, gezien van de Hollandse brug 
(Teun Koolhaas, 1973).

7 2.   Ontginning Zuidelijk Flevoland, omstreeks 1970.
7 3.   Almere, projectburovariant 1972,  

verkenningenvariant 1970.
8 4.   Ontwikkelingsschema Westen des 

Lands 1980 (1958) (uitsnede).
Ruimtelijke Ordening, Het Spectrum, 
ISBN 90 2748922 X, blz 221.

10 5.   Acht plannen tot afsluiting en droogmaking van
de Zuiderzee.

11 6.   Haarlemmermeer, ontwerp van een dorp 
(vóór 1850).  Zee van Land, Stichting Uitgeverij 
Noord-Holland, ISBN 90 71123 82 0, blz 209.

11 7.   Bevolkingscentra in het randgebied van de 
zuidelijke polders (1948).
Bevolkingscentra in het oude en nieuwe land, 
Samson, 1948, geen ISBN, proefschrift.

11 8.   Verzorgingscentra in de zuidelijke polders (1948)
Bevolkingscentra in het oude en nieuwe land, 
Samson,1948, geen ISBN, proefschrift.

12 9.   Het dorp in de IJsselmeerpolders 
(1960, fragment inhoudsopgave)
CONSTANDSE, A. K. Het dorp in de 
IJsselmeerpolders, Tjeenk Willink, 1960, geen 
ISBN, proefschrift.

14 10. Kaapstad anno 1656 (uitsnede)
Nationaal Archief.

15 11. Steden in Nederland (van vóór 1100 tot 1795)
Atlas van Nederland, Staatsuitgeverij, 
ISBN 90 12 05002 2, blz. 12.

16 12. Elburg, oude kern van 1354: Luchtfoto De Jong 
Luchtfotografie.. In praise of common sense,
010 publishers, ISBN 90 6450 302 8 blz. 30.

17 13. Nijmegen anno 200 Limes Atlas, 010, 
Rotterdam, ISBN 90 6450 535 7, blz. 128.

18 14. Spreidingspatroon wereldbevolking in 1900
Historisch Bosatlas eind 20e eeuw, 
Wolters-Noordhoff.

18 15. Spreidingspatroon wereldbevolking in 1995
Historisch Bosatlas eind 20e eeuw, 
Wolters-Noordhoff.

19 16. Ebenezer Howard: schema's tuinstad (1902)
À la recherche de la cité ideale, 
Institut Claude-Nicolas Ledoux, 
ISBN 2 8265 1132 7, blz. 134 en 135.

20 17. Le Corbusier: schema's stralende stad (1935)
The Radiant City, Faber and Faber, geen ISBN, 
blz. 160, 163, 164, 170. 
(1933 Frankrijk, 1967 Engeland, gedrukt in 
Nederland bij Koch en Knuttel, Gouda).

21 18. Suburbane villa's (Engels handboek 1846)
The History of the city, Scolar Press, 
ISBN 0 85967 534 3.

22 19. Claude-Nicolas Ledoux: ideale industiestad 
Chaux (1771) À la recherche de la cité ideale, 
Institut Claude-Nicolas Ledoux, 
ISBN 2 8265 1132 7, blz. 89.

22 20. Simon Stevin: ideale handelsstad (1620).
24 21. Vincenzo Scamozzi: ideale vestingstad 

Palmanova (1593),
The city shaped, Thames and Hudson, 
ISBN 0 500 34118 4.

25 22. Hippodamus: ideale stad van burgers Milete 
(480 v. C.) The History of the city, Scolar Press, 
ISBN 0 85967 534 3.

25 23. Milete, fragment The History of the city, 
Scolar Press, ISBN 0 85967 534 3.

26 24. Villa Medici, ontwerp Michelozzo (1458)
Luchtfoto P. van Bolhuis/Pandion. Architectuur 
en Landschap, Uitgeverij THOTH, Bussum,
ISBN 90 6868 279 2, blz. 32.
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27 25. Vaux le Vicomte, ontwerp Le Vau, le Nôtre, 
Lebrun (1657) Luchtfoto P. van Bolhuis/Pandion.
Architectuur en Landschap, Uitgeverij THOTH,
Bussum, ISBN 90 6868 279 2, blz. 136.

27 26. Stowe, ontwerp John Vanbrugh e.a. (1720 - 1779)
Luchtfoto P. van Bolhuis/Pandion. Architectuur 
en Landschap, Uitgeverij THOTH, Bussum, 
ISBN 90 6868 279 2, blz. 264.

28 27. Schermer (1635), zicht op de Zuidervaart,
Zee van Land, Stichting Uitgeverij Noord-
Holland, ISBN 90 71123 82 0, blz. 178.

30 28. Wereldrijken, 100 tot 1250
Historische Bosatlas eind 20e eeuw.

30 29. Ontdekkingsreizen en kolonisaties, 1500 tot 1700
Historische Bosatlas eind 20e eeuw.

31 30. Houston 1992 The city assembled, 
Thames and Hudson, ISBN 0 500 34124 9, blz. 287.

31 31. Mumbai 1995. Copyright Amazonas Images. 
Migrations, Aperture Foundation, 
ISBN 0 89381 891 7, blz 399

32 32. Randstad Holland (L.T. Verweij, 1996) Randstad,
stadsplattegrond schaal 1: 100.000, uitgeverij 010.

33 33. Superbia (2002). Afstudeerproject, 2001, Rogier 
van den Berg. 

34 34. Het huis (oikos), basisbegrip van drie 
wetenschappen (D.H.Frieling, 2006).

35 35. Los Angeles (1853) Amerikaans supergrid 
rondom Spaans/Mexicaanse kern
The History of the city, Scolar Press, 
ISBN 0 85967 534 3.

36 36. De mens als maatstaf van architectuur: 
Leonardo da Vinci.

36 37. De mens als maatstaf van architectuur:
le Corbusier. le Corbusier: Modulor 2, 
Editions de l'architecture d'aujourdui, 1954, 
geen ISBN.

37 38. De drie machtsdomeinen van de 
burgermaatschappij (D.H. Frieling, 2003).

38 39. De stad van Stevin geprojecteerd op 
Almere-Stad (J. van der Zwart, 2006).

39 40. De stad van Stevin: verkavelingen 1620
(J. van der Zwart, 2006).

39 41. De stad van Stevin: verkavelingen 2006
(J. van der Zwart, 2006).

39 42. De stad van Stevin met verkaveling 2006
(J. van der Zwart, 2006).

40 43. Teun Koolhaas en Ellen Marcusse: 
Portfolio Atelier IJmeer, juni 2004, blad 5 
Maritiem Almere (Atelier IJmeer zijn Teun 
Koolhaas en Ellen Marcusse).

41 44. Markermeer/IJmeer, compartimentering 
(D.H. Frieling, 2005).

41 45. Waterdieren in IJmeer en Markermeer 
(T.T.Frieling-van Osselen, 1984). 

43 46. IJsselmeergebied (2006) (satellietfoto, ontleend 
aan een vouwblad van de VBIJ in 2006).
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Het WSF Flevoland Bulletin is een uitgave van WSF Flevoland. 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting
Historisch Almere. Stichting Historisch Almere organiseert jaarlijks
de Hazelnootlezing.


