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Introductie

Almere leeft!  Dat is een belangrijke conclusie die getrokken mag worden uit de cursuscyclus 
‘Leren van Almere’. Deze cyclus werd in 2010 én 2011 met succes georganiseerd door 
Plusbibliotheek Flevoland en het International New Town Institute (INTI). Dit succes is ook 
de aanleiding voor het uitgeven van deze publicatie waarin de bijdragen van de gastdo-
centen verwerkt zijn tot essays. Zo kan iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van 
een nieuwe stad als Almere kennis nemen van de inhoud van de diverse bijdragen. Maar het 
succes van de cursus blijkt niet alleen uit het aantal deelnemers en het verschijnen van deze 
publicatie. Ook de inspirerende presentaties en de levendige discussie tussen sprekers en 
deelnemers dragen hier fors aan bij. Er werd niet zelden een gevoelige snaar geraakt die 
duidelijk maakte dat sommige onderwerpen tijdens de cursusavonden op zijn minst discu-
tabel zijn en stof tot nadenken geven. Door de vragen die gesteld werden en de discussies die 
gevoerd werden, komt Almere vooral naar voren als een levendige en dynamische stad.
Die dynamiek heeft ontegenzeggelijk te maken met het relatief korte bestaan van de stad. 
Almere deelt deze stedelijke ‘gemoedstoestand’ met veel andere New Towns elders in de 
wereld. Veel onderdelen en aspecten van de stad zijn daardoor nog in ontwikkeling, of zijn 
nog niet uitgekristalliseerd. Het stof van al die ontwikkeling is als het ware nog niet overal 
neergedaald. Het was dan ook een van de uitgangspunten van ‘Leren van Almere’ om wat 
rust en overzicht in deze stedelijke wervelwind te brengen.

Door de kenmerkende snelle groei en soms stormachtige ontwikkelingen van de stad ont-
breekt het vaak aan het nodige overzicht en duidelijkheid. Bewoners, politici en andere 
betrokkenen lijken nog te weinig afstand te kunnen nemen om op zorgvuldige wijze terug 
te blikken en te herkennen wat de huidige waarde van de stad in al haar facetten is. Bijna 
dwangmatig wordt telkens weer vooruit gekeken. Elke fase is gericht op een betere toe-
komst, of in het geloof daarin. De stad in haar ideale vorm ligt eigenlijk altijd in het verschiet. 
Het is een denken en handelen dat in zeer sterke mate gebaseerd is op het vertrouwen in een 
maakbare samenleving.
‘Leren van Almere’ wil op een laagdrempelige en vooral geconcentreerde manier een bij-
drage leveren aan het begrip voor, het vertrouwen in en de kennis van de huidige stad. De 
zes essays behandelen daarbij telkens een ander relevant aspect van die stad.

In de eerste bijdrage plaatst Michelle Provoost Almere in de bredere, internationale en his-
torische traditie van de stad als New Town. Almere is voor ons weliswaar een unieke plaats, 
maar de stad behoort wel degelijk tot een grote familie van veel meer naoorlogse nieuwe 
steden die over de hele wereld zijn gebouwd. Door die positie te erkennen en open te staan 
voor nieuwe internationale inzichten kan Almere leren van andere steden. En omgekeerd, 
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Almere en de mensen die er aan werken kunnen ook kennis delen met nieuwe New Towns 
die tegenwoordig vooral in het Verre Oosten ontstaan. Haar artikel laat zo zien dat ook op 
grotere afstand geleerd kan worden van Almere.

Henk Licher gaat in zijn bijdrage in op de vraag wie nu eigenlijk een nieuwe stad maakt. Een 
fundamenteel onderscheidend element van een New Town is immers dat die volgens een 
bepaald patroon of vanuit een gedachte vooraf is ontworpen en planmatig als zelfstandige 
eenheid is gesticht. In zijn bijdrage komen de rol en het functioneren van de Rijksdienst 
IJsselmeerpolders (RIJP), het Projectbureau Almere en de transformatie tot gemeente voorbij. 
Naast deze instituties komt ook het belang van de toenemende inzet en betrokkenheid van 
de inwoners aan de orde.

In zijn bijdrage ‘Mensen maken de stad’ zoomt Johan Bouwmeester verder in op de bevol-
king van Almere. Hij stelt allereerst vast dat de ontwikkeling van een samenleving tijd kost. 
Ook al gaat het, zoals bij Almere, om een dynamische stedelijke samenleving die in beginsel 
veel ruimte voor ontwikkeling, creatie en innovatie biedt. Een van de voorwaarden is dat de 
stad erin moet slagen nieuwe bewoners aan zich te binden. Bouwmeester noemt daarnaast 
ook nog een aantal andere condities waar in Almere nog hard aan gewerkt moet worden, 
zoals de kwaliteit van het onderwijs. Vooral het versterken van de concurrentiekracht en de 
mogelijkheden voor inwoners om te stijgen op de emancipatieladder zijn van grote betekenis 
voor de vitaliteit van de stad. 

Wouter Weyers benadert de concurrentiekracht van de stad vanuit economisch oogpunt. 
Allereerst plaatst hij de stichting en de positie van Almere in een breder historisch en inter-
nationaal perspectief. Vervolgens signaleert hij een aantal belangrijke tekortkomingen in het 
huidige beleid en de huidige ontwikkelingen. Als uitweg uit deze situatie worden tenslotte 
drie profielen beschreven waar Almere zich op zou kunnen richten om een krachtiger toe-
komstperspectief te verkrijgen.

Rob van der Velden belicht de stad vanuit de doorgaans meer bekende ruimtelijke ontwik-
kelingsperspectieven. De architectuur en de invulling van de ruimte dragen immers voor 
een belangrijk deel bij aan het huidige imago van de stad. Van der Velden betreedt echter ook 
nieuwe wegen wanneer hij zijn visie op de plannen voor de toekomst deelt. Hij signaleert 
in een aantal nieuwe plannen een intrigerende herinterpretatie van de stedenbouwkundige 
uitgangspunten die aan de basis van de stad stonden. Het oorspronkelijke raamwerk van de 
stad blijkt onverminderd bruikbaar te zijn voor nieuwe combinaties en variaties van ruimte 
voor ‘rood’, ‘groen’ en ‘blauw’.
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Ivonne de Nood, tenslotte, besteedt in haar bijdrage aandacht aan de relatie van de stad 
met een nog groter raamwerk: het landschap. In nauwe relatie met de huidige plannen in 
het kader van de Schaalsprong en de Almeerse principes van duurzame stadsontwikke-
ling maakt zij duidelijk waar precies de kwaliteiten van een groene stad als Almere liggen. 
Daarbij spelen niet alleen nieuwe ambities een doorslaggevend rol, maar ook waardering 
van en erkenning voor historische elementen en eerdere ontwikkelingen. Zoals bij een aantal 
andere aspecten van Almere worden ook hier ondernemers en bewoners gestimuleerd een 
bijdrage te leveren aan het vitaliseren van hun stad en het landschap.

Onze hoop is dat met deze bijdragen de bestaande stad, haar ontstaansgeschiedenis en 
al haar kwaliteiten beter herkend en geduid kunnen worden. En wellicht leidt dit tot een 
verdere groei en ontwikkeling van de stad gebaseerd op eerdere verworvenheden. 
Vanuit deze optiek is de inhoud van deze publicatie misschien wel een stimulans voor 
verdere organische groei van de stad. Niet in de betekenis van organische stedenbouw, maar 
als stad die als organisme verder groeit. Hierbij draait het niet om het afzetten tegen het 
verleden of het blind staren naar de toekomst. Het gaat om synergie tussen lessen en kennis 
uit het verleden, (h)erkenning van huidige kwaliteiten en het realiseren van ambities die 
daarop gebaseerd zijn. Dat is een lang proces, waar deze publicatie maar een zeer kleine 
bijdrage aan levert. Wat ‘Leren van Almere’ in ieder geval duidelijk maakt is dat er nog veel 
van Almere valt te leren.

JaapJan Berg (INTI)
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Over de auteurs

Michelle Provoost

Michelle Provoost is architectuurhistorica, curator en adviseur op het gebied van ruimte-
lijke ordening en architectuur. Na haar studie aan de Universiteit van Groningen bleef ze 
daar actief als docent alvorens in 1994 in Rotterdam Crimson Architectural Historians op te 
richten. Met Crimson voerde ze talrijke onderzoek- en ontwerpprojecten uit op gebied van 
ruimtelijke ordening, architectuur en cultuur. In 2003 promoveerde ze met een studie over 
het oeuvre van architect Hugh Maaskant.
Michelle Provoost was van 1999-2007 stafmedewerker van Wimby!, een stedelijk vernieu-
wingsproject in Rotterdam-Hoogvliet. Provoost publiceert regelmatig boeken en artikelen 
in verschillende (inter)nationale media. Sinds 2008 is ze directeur van het International New 
Town Institute (INTI) in Almere.

Henk Licher

Stedenbouwkundige Henk. J. Licher (1948, Amsterdam) studeerde Planologie en 
Cultuurwetenschappen. Tijdens en na zijn studie was hij werkzaam bij de afdeling 
Stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam. In 1980 trad hij in dienst van de gemeente 
Lelystad. Daar was hij o.a. belast met de opbouw van de  projectorganisatie stedenbouwkun-
dige ontwikkeling, ontwikkeling stadscentrum en de structuurplanning.
In 1983 werd hij Hoofd Stadsontwikkeling bij de gemeente Almere. Hij hield zich daar o.a. 
bezig met de opbouw van het gemeentelijk apparaat voor de stadsontwikkeling en positi-
onering binnen de Randstad en het nationaal ruimtelijk beleid. In 1986 werd Licher hoofd 
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Natuur en Landschap bij de provincie Flevoland. 
Vanaf 1992 was hij directeur Planvorming.
Sinds 2003 is Licher zelfstandig adviseur op gebied van ruimtelijke beleids- en planvorming 
op diverse schaalniveaus.
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Johan Bouwmeester

Johan Bouwmeester begon in 1996 als hoofd milieubeheer bij de gemeente Almere en ont-
wikkelde vervolgens vanuit de directiestaf van de ruimtelijke dienst de samenwerking in 
de regio. In 2001 werd hij ambtelijk verantwoordelijk voor het onderhandelingstraject over 
de schaalsprong van Almere, dat leidde tot het Integraal Ontwikkelingsplan Almere en 
afspraken over de investeringen in de A1-A6, de zogenaamde T-min problematiek en het 
‘stadsakkoord’.
In 2005 werd hij adjunct-directeur van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en als 
projectdirecteur verantwoordelijk voor o.a. de Sociale Agenda, de Sociaal Economische 
Effectverkenning en de verkenning Almere: Culturele Hoofdstad. Vanaf medio 2010 werkt 
hij als senior consultant bij CBE en heeft hij zich verbonden aan Titaannetwerk, een netwerk 
van adviseurs op stedelijke, maatschappelijke & culturele vraagstukken.

Wouter Weyers

Wouter Weyers (1964, Hengelo) studeerde in 1986 af aan de Hogeschool voor Verkeer 
en Toerisme in Breda. Daarna vervulde hij internationale commerciële functies bij o.a. 
Arke Reizen. Nadien werkte hij tien jaar voor respectievelijk Rotterdam Marketing en het 
Nederlands Bureau voor Toerisme als adviseur beleid en productontwikkeling. In deze 
periode initieerde hij onder andere projecten als de Rotterdamse Fast Ferry en het nationale 
Rembrandtjaar. Via Berenschot belandde hij in 2006 bij de Kamer van Koophandel. Als advi-
seur regionale economie verbindt hij het functioneren van ondernemingen met het functio-
neren van de overheid. In zijn huidige portefeuille zitten ruimte & economie, landbouw & 
visserij en de vrijetijdssector.
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Rob van der Velden

Rob van der Velden (1975) is als stedenbouwkundige in 1999 afgestudeerd aan de TU Delft. 
Na enkele jaren gewerkt te hebben bij Teun Koolhaas Associates in Almere, heeft hij in 
2003 zijn eigen bureau Atelier DUTCH opgezet, samen met architect Elmar Egert. Hij is als 
stedenbouwkundige en supervisor actief in binnen- en buitenland, en heeft aan verschil-
lende projecten gewerkt. Recente projecten zijn o.a. het Homeruskwartier in Almere, Leiden 
Groenoord, de Bloemendalerpolder bij Weesp/Muiden, Schuytgraaf Arnhem en Gaoqiao 
New Town bij Shanghai (China). Naast zijn bureauwerkzaamheden geeft hij diverse (gast-)
colleges en lezingen en is hij bestuurslid van Casla.

Ivonne de Nood

Ivonne de Nood (1975, Middelburg) is landschapsarchitect en studeerde aan de Internationale 
Agrarische Hogeschool Larenstein en aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. In 
2007 won zij met haar afstudeerontwerp een eervolle vermelding bij Archiprix.
De Nood was als ruimtelijk ontwerper werkzaam bij de Gemeente Zwolle en als land-
schapsarchitect bij de Dienst Landelijk Gebied. Sinds 2008 is ze werkzaam bij de gemeente 
Almere en heeft ze meegewerkt aan de Concept Structuurvisie Almere 2.0, de groenblauwe 
hoofdstructuur Almere 2.0, het Meerjarenprogramma Particulier Opdrachtgeverschap en 
de Uitvoeringsagenda Almere Principles. Als strategisch adviseur stedelijke ontwikkeling 
werkt ze momenteel aan verschillende ruimtelijke opgaven verbonden aan de doorontwik-
keling van stad en landschap. Naast haar werk bij de gemeente Almere is Ivonne de Nood 
gastdocent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.
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Hoewel Almere onbetwistbaar uniek is en 
bijzondere kenmerken heeft, maakt de stad 
deel uit van een veel grotere familie van 
nieuwe steden. Als stad hoort Almere bij 
een traditie van het ontwikkelen van New 
Towns die een lange geschiedenis kent en 
veel gevarieerde resultaten heeft voortge-
bracht. Wat zijn de belangrijkste kenmerken 
van die familie en ontwikkeling?
De eerste, fundamentele vraag, namelijk 
wat een New Town of een Nieuwe Stad 

definieert, is al niet zo eenvoudig te beant-
woorden. Over de exacte criteria bestaan 
uiteenlopende meningen. Dit leidt er bij-
voorbeeld toe dat nieuwe steden uit het 
oude Mesopotamië, daterend van zesdui-
zend voor Christus, in dit verband gelijk 
gesteld worden aan recent gebouwde 
steden in China. Maar niet alleen in tijd, 
ook qua geografische verspreiding is er 
sprake van een breed spectrum. Nieuwe 
steden, oud en nieuw, kun je overal tegen-

komen. Ook dicht bij huis, zoals bijvoor-
beeld Hoogvliet en Almere (fig.01). Toch 
zijn er een aantal steekhoudende criteria 
te formuleren waarmee een New Town 
van een ‘gewone’ stad kan worden onder-
scheiden.
Een belangrijk criterium is dat een New 
Town een stad is die bedacht, gepland 
en ontworpen is als een nieuwe stad. 
Dit aspect onderscheidt een New Town 
nadrukkelijk van een historisch gegroeide 
stad die zich geleidelijk aan van een neder-
zetting tot een dorp en uiteindelijk tot een 
grote stad ontwikkelt. Een New Town daar-
entegen begint niet organisch en langzaam 
te groeien, maar ontstaat uit een bewuste 
planningshandeling die relatief kort duurt. 

Almere in perspectief
Over de ontstaansgeschiedenis van Almere
Michelle Provoost

[           ]...wat een New Town of 
een Nieuwe Stad definieert, 

is al niet zo eenvoudig te 
beantwoorden.

01. Nieuwbouw in Zoetermeer, 
1979, foto: ERA Contour B.V.
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Het is deze kunstmatige en bewuste hande-
ling die New Towns van ‘normale’ steden 
onderscheidt.

Die geplande oorsprong is niet het enige 
aspect dat New Towns onderscheidt. Ook 
de bekoring van een heroïsche onderne-

ming speelt een rol. Het uit de 
grond stampen van een hele 
nieuwe stad is een fascine-
rende en verleidelijke uitda-
ging. Hier komen de beloftes 
van het nieuwe, van vooruit-

gang en verbetering, van nieuwe ideeën en 
vondsten om de hoek kijken. Het gaat om 
de verlokking van de vraag die ontwerpers 
zichzelf al eeuwenlang stellen: kunnen we 
de stad opnieuw uitvinden, zonder de pro-
blemen van de steden die we al kennen? 
Hiermee hangt ook de bekoring van nieuwe 

idealen samen die, op de voorgrond of 
op de achtergrond, altijd aanwezig zijn 
wanneer New Towns worden bedacht of 
ontworpen. Aan de andere kant speelt ook 
het risico een rol dat aan het bedenken en 
bouwen van een nieuwe stad is verbonden. 
In een experiment dat zou kunnen mis-
lukken en in de uitdaging van de hoge ver-
wachtingen waaraan moet worden voldaan 
schuilt een zekere aantrekkingskracht. New 
Towns komen voort uit grootse en ambiti-
euze plannen die elk een onontkoombare, 
opwindende factor hebben.

Dat New Towns vaak niet steden op zich 
zijn, maar deel uitmaken van politieke 
programma´s, economische plannen en 
geopolitieke projecten maakt ze extra intri-
gerend en complex. Verschillende relaties 
tonen het grotere maatschappelijke belang 
van veel New Towns aan. Het gaat dus, in 
weerwil van veel veronderstellingen, niet 
uitsluitend om het ontwerp, om de archi-
tectuur of om planningsaspecten. Zo 
kunnen New Towns een rol spelen bij het 
markeren van een nieuwe politieke start 
zoals het geval was bij de stichting van de 
nieuwe hoofdstad Brasilia (fig. 02). Ze 
kunnen bijdragen aan de economische ont-
wikkeling van een land zoals bij de nieuwe 
mijnsteden in Canada het geval was. 
Mijnwerkers die de kostbare grondstoffen 
voor het land moesten gaan delven werden 
er gehuisvest. Een New Town kan ook 
overbevolking van grote metropolen voor-
komen door het bevolkingsoverschot te 
absorberen. Almere, bijvoorbeeld, hoort bij 
deze laatste categorie. Soms zijn, naast het 

[           ]...kunnen we de stad 
opnieuw uitvinden, zonder 
de problemen van de steden 

die we al kennen?

02. Brasilia, het gebouw van het 
Nationaal Congres van architect 
Oscar Niemeyer.
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stroomlijnen van demografische groei of 
het faciliteren van economische vooruit-
gang, ook politieke factoren actief. Bekende 
voorbeelden van New Towns die werden 
ingezet voor het vergroten van politieke 
invloed zijn koloniale steden zoals New 
Delhi in India, ontworpen door Sir Edwin 
Lutyens. Deze nieuwe stad had tot doel om 
de positie van het Britse rijk in Azië veilig 
te stellen. Van recenter datum zijn de circa 
twintig nieuwe steden die de kersverse 
staat Israël bouwde. Ze hebben een discuta-
bele functie in de kolonisatiepolitiek van de 
Israëlische regering en de beheersing van 
het omliggende gebied. De steden zijn 
namelijk op strategische posities als leger-
posten op heuveltoppen gebouwd.

Er zijn ook subtielere vormen van culturele 
kolonisatie onder New Towns te vinden, 
vooral in Afrika en Azië. De Ghanese stad 
Tema, Islamabad in Pakistan of 
Bhubaneswar in India zijn 
hier treffende voorbeelden 
van (Fig. 03.). Deze steden 
onderscheiden zich door het 
feit dat ze gebouwd zijn met 
hulp van westerse ontwikke-
lingsfondsen. Deze moderne New Towns 
werden door de Verenigde Staten en ver-
schillende westerse (hulp)instanties gezien 
als een middel om invloed uit te oefenen op 
derdewereldlanden. De gedachte was dat 
ze zouden bijdragen aan de ontwikkeling 
van een democratische westerse levensstijl. 

[           ]Een New Town kan ook 
overbevolking van grote 
metropolen voorkomen...

03. Doxiadis plannen voor 
Accra-Tema Ghana. (uit: 
Doxiadis, C.A. Ekistics, p. 460, 
London, 1968.
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Het is in dit licht niet verbazingwekkend 
dat het hoogtepunt van de Koude Oorlog 
gelijk viel met de bouw van deze New 
Towns.
De hier opgesomde voorbeelden illustreren 
goed dat achtergronden en verschijnings-

vormen van de dui-
zenden New Towns 
wereldwijd zeer 
divers zijn. Toch is 
er ook een opmerke-
lijke gelijksoortigheid 

waarneembaar. Veel nieuwe steden blijken 
variaties op een aantal thema’s te zijn. Meer 
specifiek zijn het verschillende interpreta-
ties van een beperkt aantal samengevoegde 
ruimtelijke en programmatische ingre-
diënten. Die overeenkomsten laten zich 
niet tegenhouden door de context van een 
westerse, kapitalistische of communisti-

sche samenleving. Net zo min als de status 
van ontwikkelingslanden of ontwikkelde 
landen, of een Christelijke of Islamitische 
cultuur van invloed is. New Towns vormen 
één grote familie met hetzelfde DNA dat 
zijn oorsprong vindt in het gedachtengoed 
van Ebenezer Howard (fig. 04) en vervol-
gens aangevuld, gemanipuleerd en geïn-
terpreteerd werd door planners als Patrick 
Geddes, Walter Christaller, Le Corbusier, 
Constantinos Doxiadis (fig 05) en de New 
Urbanists. Als gevolg van dit gedeelde DNA 
en de daarmee samenhangende model-
achtige aanpak ontstond na de Tweede 
Wereldoorlog een explosie aan conceptueel 
gelijksoortige steden. De oorsprong van 
deze ontwikkeling lag in Engeland waar in 
1946 een specifiek soort New Town werd 
bedacht. Dat model kenmerkte zich door 
een mix van tuinstad, wijkprincipe en func-
tionele ruimtelijke ordening. Het Engelse 
voorbeeld werd onmiddellijk een succes. 
In alle tijdschriften verschenen artikelen 
over deze oplossing voor het woningtekort 
én als preventie tegen de vervreemding 
binnen de sociaal-democratische wel-
vaartsstaat. Op de golven van dit succes 
werden Britse planologen in veel landen 
uitgenodigd om hun ‘vondst’ toe te lichten. 
Vervolgens kopieerden collega-planologen 
het naar hartelust, aangepast aan de eigen 
context.
De exportradius werd nog verder opge-
rekt doordat architecten en planologen uit 
de Verenigde Staten en Europa hun acti-
viteiten uitbreidden naar de zich ontwik-
kelende wereld. Stuk voor stuk plande en 
bouwde een beperkt aantal ontwerpers 

[           ]New Towns vormen één grote 
familie met hetzelfde DNA...

04. Het model voor de Garden 
City van Ebenezer Howard, 
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grote, nieuwe steden voor honderddui-
zenden mensen, ver buiten het bestek van 
onze architectonische media.

Niet alleen in hun oorspong en een gedeeld 
DNA zijn veel nieuwe steden met elkaar 
verbonden. Ook op andere, meer actuele 
aspecten zijn er overeenkomsten en paral-
ellen. Die constatering maakt het relevant 
om ook bij het huidige beheer en verdere 
ontwikkeling van New Towns te letten op 
en te leren van andere steden. Zo delen veel 
New Towns een specifieke ontwikkelings-
toestand met elkaar. Een toestand waarin 
maatschappelijke en administratieve 
structuren nieuw, tijdelijk of in ontwikke-
ling zijn. Anders dan bij oudere, organisch 
gegroeide steden ontberen New Towns op 
veel terreinen nog tradities en gebruiken 
die bij een zekere dynamiek voor houvast 
kunnen zorgen. Ook zijn er bepaalde fac-
toren sterker dan gemiddeld aanwezig, 
zoals bijvoorbeeld mobiliteit. Dit in de 
bredere betekenis van het woord: auto-
rijden, verhuizen, van baan veranderen en 
het beklimmen van de maatschappelijke 
ladder. 
Verder zijn in veel New Towns op maat-
schappelijk en politiek vlak de effecten 
van een zekere pioniersmentaliteit onver-
minderd zichtbaar. Dat zorgt voor zowel 
een no-nonsense mentaliteit als voor het 
nastreven van een soms bijna idealistische 
perfectie. Niet zelden geloven veel inwo-
ners van nieuwe steden nog in het adagium 
van de maakbare samenleving. Dat is niet 
eens zo verwonderlijk, omdat ontwikke-
ling en groei de enige constanten zijn in de 

ontwikkeling van veel nieuwe steden tot 
nu toe. Voeg daarbij de factor van de per-
manent veranderende maatschappelijke en 
etnische structuren, waarin identiteit ont-
staat en weer verandert, en het complexe 
karakter van een samenleving in een New 
Town wordt langzaam zichtbaar. Ook een 
sterk ontwikkeld materialisme en opportu-
nisme en de drang naar zelfontwikkeling 
en vooruitgang zijn in New Towns krach-
tiger aanwezig. Het motto van Almere is in 
dit opzicht illustratief: ‘Het kán in Almere’. 
De New Town is de stad van de mogelijk-
heden, maar net zo goed die van het onge-
duld.

De kennis die de analyse en het leren van 
bestaande New Towns oplevert, kan helpen 
om hun verdere ontwikkeling te sturen 
en vorm te geven. Verkregen inzichten 
kunnen echter ook toegepast worden bij 
het bedenken, ontwerpen en bouwen van 
nieuwe New Towns. Want de ontwikke-
ling daarvan is verre van beëindigd; de 
familie groeit 
nog steeds. Op 
dit moment ligt 
immers weer 
een hele nieuwe 
generatie aan 
New Towns op de tekentafels. Omdat de 
bouw van een New Town onverminderd 
wordt gemotiveerd door een streven naar 
vooruitgang en de kanalisering van demo-
grafische groei was het niet verrassend dat 
de hoogste dichtheid aan New Towns in de 
twintigste eeuw in het welvarende Europa 
lag. Europa is echter op dit moment niet 

[           ]De New Town is de stad van de 
mogelijkheden, maar net zo goed die 

van het ongeduld.

05. C.A. Doxiadis (bron: 
Konstantinos Doxiadis 
Foundation. 
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langer het centrum van de wereld; hier 
worden geen nieuwe steden meer gebouwd. 
Tegenwoordig ligt de focus in Azië (fig. 
06). Als fenomeen van economische groei 
beweegt de New Town zo dus ook mee met 
de verschuivingen van mondiale groeisec-
toren. Hier wordt zichtbaar dat de export 
van de ontwerpen en ideeën met betrekking 
tot de New Towns zich niet alleen in het ver-
leden afspeelt. Die bestaat nog steeds, in de 
vorm van een groot aantal westerse, en dus 
ook Nederlandse, architecten die in China 

nieuwe steden 
ontwerpen, 
ingenieurs die 
nieuwe havens 
ontwerpen en 
een klein leger 

aan adviseurs die hun kennis overdragen 
aan zich ontwikkelende landen.

Naast deze export van kennis gericht op 
nieuwbouw heeft Europa ook iets te bieden 
wat in het oosten (nog) niet voorhanden is. 
Europese landen hebben inmiddels veel 
ervaring opgedaan met de herstructurering 
en vernieuwing van ´oude´ New Towns. 
Ze hebben te maken gehad met technische, 
financiële en maatschappelijke aspecten, 
met bewonersparticipatie en met maat-
schappelijk onderzoek. Zelfs relatief jonge 
‘groeikernen’ uit de jaren zeventig van de 
vorige eeuw worden nu immers alweer 
gesaneerd. Europese New Towns kennen 
dus de relatieve schaduwkanten, beper-
kingen en oncontroleerbare grilligheden 
van de bouw, ontwikkeling en het beheer 
van een moderne, nieuwe stad. Ook is men 
tot inzicht gekomen dat er soms een grote 
kloof bestaat tussen het enthousiasme van 
ontwerpers, planologen en bestuurders én 
de acceptatie van die idealen door bewo-
ners. De geplande stad en de geleefde 
stad verschillen meer van elkaar dan soms 
gedacht. Vaak blijken inwoners de stad 
niet zo te gebruiken en te waarderen als in 
het ontwerp is bedoeld. Er is niet zelden 
behoefte aan aanpassingen en verande-
ringen. Bezwaren dus aan het adres van het 
oorspronkelijke plan en de daarin besloten 
idealen die soms klein zijn, maar vaak ook 
een meer fundamenteel karakter hebben. 
Net als destijds met het naoorlogse Britse 
model zijn deze inzichten, ervaringen en 
kennis echter ook weer overdraagbaar als 
methode en als samenstel van ideeën. 
Het leren van nieuwe steden is dus nog lang 
niet ten einde. Het is eerder een continu 
en dynamisch proces. Een proces dat net 

[           ]Zelfs relatief jonge ‘groeikernen’ uit 
de jaren zeventig van de vorige eeuw 
worden nu immers alweer gesaneerd.

06. Nieuwe thematische 
architectuur naast 
wolkenkrabbers in een New 
Town bij Shanghai. foto: Harry 
den Hartog (uit: Shanghai New 
Towns, Rotterdam, 2010). 
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zoveel samenhangt met de voortdurende 
bouw van steeds weer nieuwe New Towns 
als met het beheren, besturen en aanpassen 
van ruimtelijke, sociale en maatschappe-
lijke structuren en patronen van bestaande 
steden. 

Zo bezien worden New Towns wellicht wel 
nooit echt oud.
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Elke stad was eens nieuw. Nieuwe steden 
zijn dus van alle tijden. Het begon met 
holen in bergwanden, hutten in oerwouden, 
tenten op vlakten, iglo’s op ijs en paalwo-
ningen in water (fig. 01a en b). Op plaatsen 
waar rivieren scheepvaart , en dus handel, 
mogelijk maakten, ontstonden vaste neder-
zettingen. Evenals op snijpunten van wegen 
en plaatsen waar vruchtbare grond land-
bouw en het houden van vee bevorderde. 
Kenmerkend voor het verschijnsel stad is 
een veelheid aan functies en gebouwen: 
woningen, bedrijven en stedelijke voor-
zieningen, zoals molens, kerken, scholen, 
winkels, ziekenhuizen en zo meer. 
Hoewel alle steden per definitie eens nieuw 
moeten zijn geweest, wordt het begrip 

‘nieuwe stad’ gereserveerd voor een bij-
zonder type, namelijk: een stedelijke neder-
zetting die volgens een bepaald patroon 
vooraf is ontworpen en planmatig als zelf-
standige eenheid is gesticht.

Veel typen nieuwe steden 
Veel nieuwe steden hebben een militaire 
oorsprong: kampen, garnizoensplaatsen, 
forten en vestingen, vaak gecombineerd 
met een handelsfunctie. In ons land bijvoor-
beeld Maastricht en Nijmegen. Maar er zijn 
ook steden met een religieuze of bestuur-
lijke herkomst, zoals het Vaticaan in Rome, 
het Kremlin in Moskou en de Geheime stad 
in Peking.
Ook ontwikkelden economen, filosofen, 

Sleutelen aan een nieuwe stad
Ideeën, inzichten én burgerinitiatieven in een nieuwe stad
Henk Licher

De meeuw, die vroeger over 
water vloog,

verwondert zich; hier viel de 
aarde droog.

Vergane schepen rusten in 
mijn koren.

Ik ben nieuw land; ik ben 
maar pas geboren. 

Uit: Ed Hoornik’s  

‘De elf provincies en het nieuwe land’.

01a en b. Paalwoningen in de Bodensee
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filantropen en kunstenaars ideeën voor 
nieuwe steden. Meestal zochten zij naar dé 
ideale samenlevingsvorm, maar soms ging 
het alleen om schoonheid of praktische 
oplossingen. Zoals het gefantaseerde Utopia 
van de filosoof Thomas Moore uit 1518. Of 
het concrete zoutdorp Chaud nabij Arc et 
Senan dat architect Claude Nicolas Ledoux 
omstreeks 1780 in het oosten van Frankrijk 
bouwde (fig. 02a en b). In Schotland stichtte 
de katoenfabrikant Robert Owen zijn prak-
tische New Lanark met huisvesting voor 
arbeiders bij zijn fabriek. Ook Nederland 
kent voorbeelden, zoals het Agnetapark van 
de gistfabriek in Delft en Heveadorp van de 
gelijknamige rubberfabriek in Renkum.

De geboorte van de New Town
Rond 1900 publiceerde in Londen Ebenezer 

Howard een boek 
over nieuwe steden-
bouw:  ‘Garden Cities of 
Tomorrow: A Peaceful 
Path to Real Reform’. Hij 
gruwde van de abomina-

bele woontoestanden in Londen en andere 
steden in Engeland als gevolg van de snelle 
industrialisatie. Howard stelde voor om 
rond Londen nieuwe steden te stichten 
met ruime woningen en veel groen: de 
‘tuinsteden’. Steden met voorzieningen als 
scholen, buurthuizen, ziekenhuizen en vol-
doende werkgelegenheid zodat bewoners 
op korte afstand van hun woning konden 
werken in een gezonde omgeving. Als ‘New 
Town Movement’ krijgt deze gedachte 
grote navolging, ook in Nederland.
In het begin van de twintigste eeuw toonde 

de arts-schrijver Frederik van Eeden zich 
bezorgd over de wantoestanden in de grote 
stad en pleitte hij voor een nieuwe vorm 
van wonen en samenleven. Hij stichtte de 
kolonie ‘Walden’ in het Gooi, waar zijn 
ideaal werd uitgeprobeerd.
In Amsterdam ontwierp de directeur van 
de Dienst Volkshuisvesting een plan voor 
zelfstandige tuinsteden. Dat plan werd 
niet uitgevoerd maar gaf de aanzet tot het 
zogeheten Algemeen Uitbreidingsplan 
(plan West) van de internationaal gere-
nommeerde stedenbouwkundige Cornelis 
van Eesteren. Het resultaat waren grote 
tuinstadachtige wijken ter uitbreiding van 
Amsterdam.
In dezelfde tijd werden de plannen voor de 
inrichting van de nieuwe IJsselmeerpolders 
ontwikkeld. Door deze polders ontstond 
nieuwe grond in eigendom van de Staat. 
Met de inrichting van de polders werd de 
Directie Wieringmeer, de latere Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders (RIJP), belast. 
Het beleid was om na de eerste inrichting 
alle gronden en gebouwen over te dragen 
aan pachters, eigenaren, nieuwe lokale 
overheden, waterschappen en andere orga-
nisaties. De Nederlandse Staat deed op 
grote schaal aan samenlevingsopbouw (fig. 
03).

Andere tijden, andere verhoudingen.
De Rijksdienst IJsselmeerpolders stond eind 
jaren zestig voor een zware taak: de bouw 
van twee grote steden, Lelystad (100.000) 
en Almere (250.000). Maar de samenleving 
was inmiddels in woelig vaarwater terecht 
gekomen. De kritiek op de moderne steden-

Chaud 1780 (Arc et Senans)
 

 

Chaud 1780 (Arc et Senans)
 

 

[           ]Hij gruwde van de abominabele 
woontoestanden in Londen...

03. Structuurplan 
IJsselmeerpolders 1964

02a en b. Zoutdorp Chaud van 
Claude Nicolas Ledoux

Structuurplan IJsselmeerpolders
1965
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Bestuursovereenkomst Almere 1983

04. Voorpagina Bestuursakkoord 
Almere 1983

bouw nam toe. Ook het Zuiderzeeproject 
ontkwam hier niet aan. De aanleg van de 
Markerwaard kwam ter discussie te staan. 
De eens zo solide steun in de samenleving 
voor het Zuiderzeeproject begon af te brok-
kelen.
De polder werd bestuurd door een zoge-
heten Openbaar Lichaam, met aan het 
hoofd een Adviesraad met beperkte taken: 
openbare orde, onderwijs, cultuur en rei-
niging. Landinrichting en stedenbouw 
berustten bij de RIJP. De directeur van 
de Dienst was tevens landdrost van het 
Openbaar Lichaam. De politieke partijen 
en maatschappelijke organisaties eisten 
allengs meer invloed. Hieraan werd tege-
moet gekomen na de benoeming in 1976 
van de oud-wethouder van Amsterdam, 
Han Lammer tot landdrost.
De functies van directeur RIJP en landdrost 
werden gesplitst. Lammers stelde dat de 
inrichting van het gebied een verantwoor-
delijkheid was van het lokaal bestuur. Hij 
wilde daarom versneld de instelling van 
de gemeenten Lelystad (1980) en Almere 
(1984) met een gekozen bestuur. De RIJP 
trad terug nadat afspraken waren gemaakt 
over de planontwikkeling, een uitvoe-
ringsprogramma en de overname van 
rijkspersoneel Dit werd vastgelegd in een 
zogeheten Bestuursovereenkomst tussen  
het Openbaar Lichaam en de Staat der 
Nederlanden (fig. 04). Deze overeenkomst 
is van beslissende betekenis geweest 
voor de ontwikkeling van Almere. Zo 
kon de gemeente Almere met ingang 
van 1 januari 1984 starten met goede 
plannen, deskundige ambtenaren, stevige 

bestuurders en het benodigde geld. De 
rijksmachine zou nog een aantal jaren 
in bedrijf blijven voor het afwerkpro-
gramma.

De aanpak van Almere 
In 1971 verscheen in de landelijke bladen 
een opmerkelijke advertentie. Jonge vak-
mensen van allerlei snit konden solliciteren 
bij het door de RIJP ingesteld Projectbureau 
Almere. Dat bureau werd geleid door een 
Amsterdamse ambtenaar, Dirk Frieling, 
die ervaring had met de Amsterdamse 
stadsvernieuwing. Dat Almere een nauwe 
relatie met de Amsterdamse ontwikkeling 
zou gaan krijgen stond van meet af aan vast 
en de keuze voor Frieling, tevens directielid 
van de RIJP, was - ook gelet op zijn energie 
en capaciteiten - een gelukkige. 

Als jong ambtenaar werkte ik in die jaren 
bij de Dienst der Publieke Werken in 
Amsterdam. Deze was verantwoordelijk 
voor stads-
vernieuwing 
en stadsuit-
breiding, 
waaronder 
de Bijlmer. 
Ik herinner 
mij nog goed de consternatie die ontstond 
toen op het bureau van de directeur van de 
Dienst het rapport ‘Verkenningen omtrent 
de ontwikkeling van de nieuwe stad Almere 
in Flevoland’ terecht kwam. Amsterdam 
bouwde immers geen eengezinswoningen 
met tuin - de meest gewenste woonvorm - 
en men vreesde de Almeerse concurrentie. 

[           ]Amsterdam bouwde immers geen 
eengezinswoningen met tuin ... en men 

vreesde de Almeerse concurrentie.
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05. Voorpagina Verkenningen 
omtrent de ontwikkeling van 
de nieuwe stad Almere in 
Flevoland.

Dit rapport was zonder twijfel het meest 
richtinggevende stedenbouwkundig docu-
ment voor Almere en het Projectbureau 
nam op basis hiervan de ontwikkeling van 
Almere krachtig ter hand (fig. 05).
In 1975 kwam het Projectbureau op insti-
gatie van Frieling naar de Amsterdamse 
Kinkerbuurt, een stadsvernieuwingsproject 
van betekenis. Ik hield een lezing over de 
aanpak en de problemen die wij onder-
vonden met de herhuisvesting van bewo-
ners. Voor Frieling was dit eens te meer 
het bewijs van de betekenis van Almere 
voor Amsterdam. Er werd overleg geopend 
tussen ‘Almere’ en de ‘Kinkerbuurt’ om 
afspraken te maken over directe woning-
toewijzing van woningurgenten in Almere. 
Het plan viel in duigen toen de verant-
woordelijke wethouder, Han Lammers (!) 
hier lucht van kreeg. Zogeheten 'overloop' 
was in die tijd in Amsterdam een politiek  
taboe. Dit weerhield het Projectbureau er 
overigens niet van om in 1976 een aantal 
belangstellende Amsterdammers uit te 
nodigen naar de eerste bouwplaats in 

Almere Haven te komen. Dit zouden de 
eerste bewoners worden.
Nieuwe gemeente Almere
Toen ik in 1983 aantrad als hoofd 
Stadsontwikkeling van Almere was de 
stedenbouw al flink op gang: Almere 
Haven was bijna af, en Almere-Stad en 

-Buiten waren in ontwikkeling genomen. 
De overname van de medewerkers van 
het Projectbureau maakte een vliegende 
start van de gemeente mogelijk. Er lag 
een werkbaar structuurplan. Echter, het 
maatschappelijk weer zat flink tegen. In 
Amsterdam had het gemeentebestuur de 
visie over de ‘Compacte Stad’ omarmd en 
verklaarde dat Almere niet nodig was voor 
de Amsterdamse bevolking.
Het departement van VROM bestempelde 
het groeikernenbeleid als afgerond. De 
verdere ontwikkeling van Almere moest 
maar worden ‘afgebouwd’ en de woning-
productie verminderd van 3000 woningen 
naar 1200 per jaar. De werkelijkheid bleek 
weerbarstiger dan deze beleidskeuzes van 
Amsterdam en VROM. Almere zocht zijn 
eigen weg met hulp van de bouwende par-
tijen (woningcorporaties en andere instel-
lingen). Bewoners en bedrijven wisten 
de stad goed te vinden. De RIJP-machine 
liep nog steeds en die van de gemeente 
kwam op stoom. Er werd een lange neus 
getrokken naar Amsterdam en het Rijk.

Nieuwe stad in een nieuw gebied
Een stad is een verzameling artefacten  
(bouwwerken) in wisselwerking met een 
verzameling ‘vitafacten’ (mensen, fauna, 
flora). Tussen deze verzamelingen bestaat 
in een volwaardige stad een veelvuldige en 
gedifferentieerde wisselwerking. Dat kan 
niet planmatig ingebracht worden. Maar er 
zijn gelukkig twee bondgenoten: de mens 
en de tijd. De mens door zijn voortdurend 
ingrijpen in, en veranderen van zijn omge-
ving. De tijd door het inslijpen en verweren 

[           ]In Amsterdam had het gemeentebestuur de visie ... dat 
Almere niet nodig was voor de Amsterdamse bevolking.
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van onder meer paden, routes, gewoonten, 
patronen, gebouwen, groen. 
Een voorbeeld van zo’n wisselwerking is 
het Flevoziekenhuis. Na veel discussie is 
gekozen voor een locatie in het centrum. 
Op deze locatie ontstaat een wisselwerking 
tussen het ziekenhuis (patiënten, perso-
neel, bezoek) en het centrum (woningen,  
winkels, voorzieningen). 
Zulke wisselwerkingen moeten in het ste-
denbouwkundig onderzoek worden opge-
spoord en bij de planvorming betrokken. 
Denk aan de relaties tussen bijvoorbeeld 
school, kinderopvang en boodschappen 
doen. Of het functioneren van een parkje 
in samenhang met aangrenzende woon-
buurten. Bij humane stedenbouw gaat het 
dus om de meest nuttige en aangename 
wisselwerking tussen mens en omgeving.

De betrokkenheid van de bevolking
De eerste bewoners van een nieuwe stad 
zijn nieuwkomers in een nieuwe omgeving. 
Zij moeten de samenleving opbouwen. De 
tweede en volgende generatie moeten daar 
een vervolg aan geven. De nieuwe stad 
vraagt dus veel energie en talenten. Maar 
zij biedt ook kansen in een omgeving met 
een egalitair karakter. De structuren zijn 
nog niet uitgekristalliseerd en verhard, en 
instellingen, verenigingen en diensten zijn 
nog makkelijk toegankelijk. Er is bovendien 
ruimte voor initiatieven. Zoveel nieuwko-
mers vraagt om aanpassing aan elkaar en 
tolerantie, maar stimuleert ook betrokken-
heid, emancipatie en integratie. 

Een paar voorbeelden laten zien dat bewo-

ners - naast de overheid- ook zelf de stad 
actief vorm kunnen geven:
- In Almere Haven ontwikkelde een 

groep bewoners een collectief woonge-
bouw.

- Bewoners onder leiding van Titia 
Frieling kwamen met het idee de 
Fantasie te ontwikkelen, later gevolgd 
door de Realiteit.

- In Literatuurwijk stichtte huisarts 
Herman Linzel een grensverleggend 
gezondheidscentrum.

- Bewoner en wethouder Wim Trieller 
haalde de Paviljoens uit Kassel naar 
Almere.

- Bewoner en ambtenaar Klaas Nawijn 
stichtte de bioscoop.

- In de sport ontstonden initiatieven voor 
verenigingen en manifestaties, zoals de 
triatlon.

- Met het particulier opdrachtgever-
schap introduceerde wethouder Adri 
Duivesteijn een nieuwe manier van ste-
denbouw.

- Woningcorporatie Ymere ontwikkelt 
een corporatieve woonwijk in Almere 
Hout, de Wijk voor Initiatieven.

 
Het nieuwe is letterlijk aantrekkelijk en 
geeft hoop en voeding aan initiatieven. 
Maar de Nieuwe Stad zorgt niet voor 
Nieuwe Mensen. Ook een nieuwe stad 
wordt bevolkt door mensen met bestaande 
opvattingen en problemen. Hun invloed op 
de ontwikkeling neemt steeds verder toe. 
Immers, het ontstaan van nieuwe ideeën 
en plannen zorgt ervoor dat het bestaande 
steeds marginaler wordt. De zware stu-

[           
 ]

Ook een nieuwe 
stad wordt 

bevolkt door 
mensen met 
bestaande 

opvattingen en 
problemen.



[           ]...  ...
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06. Het Olympisch Dorp voor de 
Spelen van 1992.

rende rol van de overheid verschuift van 
ontwikkelen naar het scheppen van voor-
waarden. Het streven van wethouder 
Duivesteijn naar individuele verantwoor-
delijkheid voor de stedelijke ontwikkeling 
is hiervan een logisch gevolg. Zo ook het 
plan van de woningcorporatie Ymere voor 
een corporatieve woonwijk in Almere Hout 
met een grote mate van zelfbestuur en zelf-
beheer.
En tenslotte helpt ook het toeval soms een 
handje. Het Olympisch Dorp 1992, bedoeld 
als woonbuurt aan de Oostzijde van het 
Weerwater voor de gewenste Olympiade 
in 1992 in Amsterdam (fig. 06). Nu is er 
een woonwijk van hoge kwaliteit met een 
fraai oeverpark voor de hele bevolking. 
Gelukkig dat niet alles is te voorzien. Maar, 
dat ontslaat ons niet van de verplichting 

ons uiterste best te doen om de stad en haar 
functioneren te begrijpen en de bewoners 
en werkers optimale levensvoorwaarden te 
bieden. 

En inderdaad, zij moeten ze ook zelf 
scheppen en benutten.
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Olympisch Dorp (voor 1992)
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Almere is een fenomeen. Mijn kennis-
making met de stad was toen ik op mijn 
fiets, met enkele andere natuurvorsers, 
mij een weg probeerde te banen in de 
nauwelijks ontgonnen polder, over half 
verharde bouwwegen richting Knardijk. 
Daar zouden we overnachten, maar we 
strandden in iets dat deed denken aan het 
decor van een science fiction film, met haar 
kale vlakte, karkassen van woningen en de 
wind die vrij spel had. Het moet de aanleg 
van Stedenwijk zijn geweest waar we ver-
zeild waren geraakt. Er was geen mens 
te zien, maar ergens klonk het geluid van 

een radio. Het was voorjaar 1978, het was 
spookachtig. Ik kon niet vermoeden dat ik 
vele jaren later in deze stad terug zou keren 
om hier te werken en te wonen en gefasci-
neerd zou raken door die nieuwe stad, die 
prille samenleving in dit nieuwe land.

In Almere is alles nog maagdelijk. En dat is 
precies wat Almere zo uniek en interessant 
maakt. Op deze voormalige bodem van 
de Zuiderzee ontwikkelt zich een nieuwe 
samenleving, een nieuwe cultuur met 
een eigen identiteit in een tempo dat veel 
hoger ligt dan bij historische steden.  En we 
kunnen er allemaal onderdeel van zijn, het 
volgen en becommentariëren. 

Echte stad?
Het ongeduld over de ontwikkeling van 
Almere lijkt groot, zowel bij de inwo-
ners van de stad als daarbuiten. Ondanks 
het enorme ontwikkelingstempo vraagt 
menigeen zich af wanneer Almere nou 
een echte stad wordt. In het licht van het 
historisch perspectief is enige relativering 
hierbij op zijn plaats. Wat tot nog toe is 
gerealiseerd aan stedelijke ontwikkeling 
mag ongekend worden genoemd. Maar 
een stad bouwen is één ding, het ontstaan 
van een samenleving is iets anders. Daar 
gaat tijd overheen. Tijd waarin mensen, 
generaties zich binden aan de stad en gelei-
delijk aan een steeds complexer sociaal, 
cultureel en economisch netwerk ontstaat. 
Als een ecosysteem dat zich ontwikkelt 
vanuit een pioniersstadium met weinig 
variatie en hoge reproductie naar een geba-
lanceerd systeem van grote diversiteit en 
complexiteit. Historische steden hebben 
een dikke humuslaag, gevormd door tijden 
van voorspoed en tegenslag, door toeval en 
menselijke interventies. Maar bovenal door 
de mensen die door de eeuwen heen het 
sociaal, economisch en cultureel weefsel 
hebben gevormd, waaruit de identiteit van 
de stad ontstaat. 

De oudste steden, zoals Damascus en 
Teheran, zijn ruim 5000 jaar oud en nog 
altijd vitaal. Honderd jaar geleden woonde 
10% van de wereldbevolking in een stad, in 
2050 zal dat 75% zijn. Elke week trekt een 
miljoen mensen van het platteland naar 

Mensen maken de stad
Johan Bouwmeester

[              ]In Almere is alles nog maagdelijk.  
En dat is precies wat Almere zo uniek maakt...
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de stad. Waarom doen ze dat? Aristoteles 
stelde dat de mens een dzooion politicon is: 
een levend wezen dat op de polis (stads-
staat) betrokken is, die bestaat ten behoeve 
van de volledige ontplooiing van de mens.

Stedelijke samenlevingen zijn buitenge-
woon dynamisch, Almere vormt daarop 
geen uitzondering. Om werkelijk te zien 
hoe het staat met de stad en haar inwoners 
volstaat een jaarlijkse momentopname niet. 
Wanneer je de handel en wandel van haar 
inwoners door de jaren heen volgt, ontstaat 

inzicht in de ste-
delijke dynamiek. 
Deze gedachte, 
terug te vinden in 
het RMO-advies 
‘Stad en Stijging’ 

en ‘Amsterdam als emancipatiemachine’ 
van Platvoet en van Poelgeest is leidend 
geweest in de studie van de gemeente 
naar de staat van Almere in relatie tot de 
mogelijke verdubbeling ervan. De emanci-
perende werking van een stad heeft betrek-
king op vier domeinen waarop de mens 

naar verbetering streeft: werken, leren, 
wonen en ontmoeten. Een vitaal stedelijk 
systeem faciliteert mensen in deze groei.

Een ander belangrijk inzicht leverde Pieter 
Tordoir, die het begrip Daily Urban System 
(DUS) introduceerde. Tordoir stelt dat 
het stedelijk systeem niet door gemeen-
tegrenzen wordt bepaalt, maar door het 
gebied waarin mensen hun dagelijkse 
dingen doen. Hoe groter het Daily Urban 
System, hoe sterker de (inter)nationale con-
currentiepositie. De metropolitane regio 
Amsterdam telt circa 2 miljoen inwoners 
en is daarmee een kleine metropool, maar 
door de grote diversiteit doet zij op wereld-
niveau aardig mee. Een belangrijke vraag 
is welke rol Almere speelt in dit metropo-
litane netwerk.

De staat van de stad
Wie wonen in Almere? Slechts 30% van haar 
inwoners komt uit de regio Amsterdam. 
Bijna 20% blijkt zich rechtstreeks vanuit 
het buitenland in Almere te vestigen en een 
soortgelijk percentage mag zich autoch-
toon Almeerder noemen. Zij zijn hier 
geboren. De overige 30% komt uit de rest 
van Nederland. De bevolkingspiramide is 
kenmerkend voor een new town: een brede 
voet vanwege de hoge geboortegraad, een 
‘taille’ vanwege het wegtrekken van jon-
geren tussen 18 en 25 en een smalle top 
vanwege de continue instroom van vooral 
jonge gezinnen (fig. 01).

Het feit dat vrijwel iedereen een nieuw-
komer is maakt Almere in potentie tot een 

[           ]Het ongeduld over de ontwikkeling 
van Almere lijkt groot...

01. Bevolkingspiramide Almere 
en Nederland (% leeftijd naar 
geslacht), 1 januari 2011.
(Bron: Sociale Atlas van Almere 
2010)
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03. Bollenschema gemiddelde 
stad in Nederland. (Bron: 
Concept Structuurvisie Almere 
2.0 / Experian)

smeltkroes met in letterlijke en figuurlijke 
zin alle ruimte voor ontwikkeling, creatie 
en innovatie. Mits de stad erin slaagt 
binding te organiseren voor degenen die 
hier neerstrijken. Maar er is ook nog iets 
anders. Steden in bloei kenmerken zich 
eveneens door de aantrekkingskracht die 
zij uitoefenen op diverse leefstijlen en gene-
raties. En hier ligt een belangrijke opgave 
voor Almere, want de Almeerse populatie 
bestaat in belangrijke mate uit midden-
klasse huishoudens, die te typeren zijn als 
gezinshuishoudens met kinderen (fig. 02).

Ongeveer de helft ervan heeft een inkomen 
dat significant beneden modaal ligt (geel en 
oranje) en de andere helft een inkomen dat 
er significant boven ligt (blauw en donker-
blauw). De groep starters of vrije geesten 
(roze) is beperkt aanwezig, evenals de groep 
ontwikkelde stedelingen (groen). Een goed 
vertegenwoordigde groep zijn de dynami-
sche families (lichtblauw), jong en gericht 
op maatschappelijk succes. De jonge, krap 
bij kas zittende huishoudens (rood) en 
minder bedeelde bejaarden (bruin) treffen 
we minder aan in Almere, evenals de wel-
gestelden (paars) (fig. 03).

Het nagenoeg ontbreken van studenten, 
ontwikkelde stedelingen en de groep 
55-plussers pakt slecht uit voor de stad, 
omdat dit vooral de groepen zijn die 
'schwung' geven: zij produceren en con-
sumeren cultuur, besteden tijd en geld in 
de stad. De werkende ouders van de mid-
denklasse gezinnen hebben het daarvoor 
domweg te druk met werk en kinderen.

Veel inwoners waarderen de stad vanwege 
de kwaliteit van de woningen, het goede 
woonklimaat en de groene buitenruimte. 
Daarnaast tonen Almeerders zich onder-
nemend van aard, de arbeidsparticipatie is 
hoog, de economische groei is jaar op jaar 

02. Bollenschema Almere. (Bron: Concept Structuurvisie Almere 2.0 / Experian)



[           ]...  ...
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de sterkste van de metropolitane regio en 
het aandeel ‘zelfstandigen zonder perso-
neel’ (ZZP’ers) is hoog. Dit is het geheim 
van Almere, want de stad wordt door bui-
tenstaanders vaak niet op deze kwaliteiten 
gewaardeerd. 

Stad onder druk
Echter, de vitaliteit van de stad staat onder 
druk. Een opvallend hoog percentage huis-
houdens in Almere verkeert in financiële 
nood en de kwaliteit van het onderwijs is 
onder de maat. Almere kent een opmer-
kelijk hoog percentage zwakke tot zeer 
zwakke basisscholen en de opbrengst van 
het middelbaar onderwijs haalt niet het 
gewenst niveau. Het opleidingsniveau van 

de beroeps-
bevolking 
daalt, terwijl 
die nationaal 
gezien stijgt.

Het is de keerzijde van de snelle groei die 
Almere kenmerkt. Het relatief uniforme 
woningaanbod en het saaie imago ver-
oorzaakt een achterblijvende waardeont-
wikkeling van woningen en beïnvloed de 
instroom. De mensen die besluiten naar 
Almere te verhuizen doen dat om uiteen-
lopende redenen, maar vaak is de prijsstel-
ling van de woning het belangrijkst. Almere 
lijkt nu vooral een regionale opvangfunctie 
te hebben voor modale gezinnen die zich 
elders geen woning kunnen veroorloven. 
De concurrentiekracht van de stad is in het 
geding.

Ongeveer de helft van de middenklasse 
huishoudens staat op twee manieren onder 
druk: geld en tijd. Financieel doordat de 
groep met een koopwoning deze vaak op 
twee inkomens heeft gefinancierd en de 
waardeontwikkeling zorgwekkend is. De 
groep met een huurwoning betreft vaak 
éénouder gezinnen en betaalt een relatief 
hoge huur. De tijdsdruk wordt veroorzaakt 
door de combinatie werk en zorg voor de 
kinderen in tweeverdienende en éénouder 
gezinnen. Uit regionaal onderzoek blijkt dat 
de stress als gevolg van de reistijd tussen 
werk en woning een stevige wissel trekt op 
het gezin en de vrije tijd. Men heeft moeite 
om zich staande te houden en stijging op 
de emancipatieladder zit er op dit moment 
voor deze gezinnen niet in.

Vitaliteit van de stad
Het versterken van de concurrentiekracht 
van de stad en het mogelijk maken van stij-
ging op de emancipatieladder van de inwo-
ners is van grote betekenis voor de vitaliteit 
van de stad. Maar hoe doe je dat?

De stad heeft inmiddels een zodanige 
omvang en eigen dynamiek dat ruimte 
moet worden geboden aan burgerinitia-
tieven, maar overheidsinterventies blijven 
nodig. Het ontwikkelen van het particu-
lier opdrachtgeverschap in de bouw is 
zo’n succesvolle interventie, waarmee een 
belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het 
diversifiëren van het woningaanbod. Ook 
het programmeren van nu nog schaarse 
woonmilieu’s voor starters en 55-plussers 
is van belang, waarbij de verdubbeling van 

[           ]Het nagenoeg ontbreken van studenten, 
ontwikkelde stedelingen en de groep 

55-plussers pakt slecht uit voor de stad...
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04. Spreiding huishoudens 
in Almere. (Bron: Concept 
Structuurvisie Almere 2.0 / 
Experian)

de stad kansen biedt die zonder extra groei 
moeilijker te creëren zijn.

Cruciaal is het verbeteren van de kwali-
teit van het basis- en voortgezet onderwijs 
en het aantrekken van Hoger Onderwijs. 
Almere zal zolang het groeit een belang-
rijke functie hebben voor het faciliteren 
van de jonge huishoudens in de regio. Een 
gezinstad als Almere dient het beste onder-
wijs te bieden dat je als ouder wensen kan. 
Maar ook na de middelbare school dient de 
stad ruime mogelijkheden te bieden voor 
jongeren en ouderen om door te studeren. 
Het vast kunnen houden en aantrekken 
van deze groepen is van groot belang voor 
de stad, zowel in sociaal, cultureel als eco-
nomisch opzicht. 

De IJmeerverbinding is een andere belang-
rijke overheidsinterventie, die – naast de 
vervoerswaarde – van grote culturele bete-
kenis zal blijken te zijn. Het maakt Almere 
ook in psychologische zin onderdeel van 
de metropool en het effect daarvan op de 
stad zal groot zijn, omdat het ook de zo 
noodzakelijke differentiatie in leefmilieu’s 
mogelijk maakt.

Als het gaat om de ontwikkeling van de 
eigen identiteit, van belang voor het ver-
groten van de aantrekkelijkheid van de 
stad, dan is de rol van de overheid beperkt. 
Naarmate het stedelijk weefsel complexer 
en unieker wordt, ontwikkelt de samen-
leving in de loop der jaren op organische 
wijze zijn eigen identiteit (fig. 04).

De kracht van de stad
Het bijzondere van Almere is dat, hoe 
jong ook, de kracht van de stad en van de 
mensen die  de stad maken, zich begint te 
tonen. Zo zijn we weer terug bij Aristoteles, 
die het belang van burgerschap centraal 
stelde in de polis. Een burgerschap waarin 
de burger zowel actief als passief is in het 
maatschappelijk leven in een vorm van vrij-

heid die slechts van de burger vereist dat 
die zich niet afzijdig houdt van de gemeen-
schap. In de afgelopen jaren zijn er diverse 
initiatieven ontstaan die van grote bete-
kenis kunnen zijn bij de ontwikkeling van 
de eigen identiteit. Kernbegrippen hierin 
zijn het zelf organiserend vermogen in de 
samenleving en het ontwikkelen van een 
gevoel van eigenaarschap. Niet in mate-
riële, maar in morele zin. Een stad waarvan 
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de inwoners zich eigenaar voelen. 

Dit vergt een fundamentele omslag in het 
handelen van overheids- en andere institu-
ties in de stad. Almere is toe aan een over-
gang van de planfase, waarin maakbaarheid 
het adagium was, naar een fase waarin het 
ongeplande en onverwachte de ruimte 
krijgt. Initiatieven als ‘Almere: Culturele 
Hoofdstad 2018’, ‘Het stadsmanifest 2.0’, 
‘Economic Development Board’, maar ook 
bewonersinitiatieven in buurten en wijken 
zijn om die reden belangrijk. Het geeft aan 
dat de inwoners zich de stad eigen maken.

De structuurvisie Almere 2.0 schetst het 
toekomstbeeld van een moderne, duur-
zame en dynamische stad. Met prachtige 
plaatjes. Ik eindig graag met een citaat uit 
deze structuurvisie waarin een verlangen 
wordt uitgesproken over de toekomstige 
identiteit:

“Niemand kan voorspellen wat de identiteit 
van de stad over pakweg twintig jaar zal zijn, 
maar vast staat dat de schaalsprong alleen suc-
cesvol zal zijn wanneer met de fysieke groei van 
de stad er een gemeenschap is ontstaan waarin 
deze complexiteit en diversiteit op geheel eigen 
wijze tot uiting komt”.

Het is aan de Almeerders!
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[           ]Zo zijn we weer terug bij Aristoteles, die het belang 
van burgerschap centraal stelde in de polis. 
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01. Europa 1911.

Almere is uniek 
en had nooit 
bestaan zonder het 
Zuiderzeeproject 
waar het uit voort-
kwam. Als de inpol-
dering in dat kader 
niet had plaatsge-
vonden, waren de 
huidige 190.000 
Almeerders elders 
neergestreken. Hoe 

uniek Almere is, blijkt ook uit het feit dat 
er voor stedelijke uitbreiding de laatste 
honderd jaar alleen in Amsterdam (IJburg, 
wonen) en Rotterdam (Maasvlakte, werken) 
mondjesmaat nieuw land werd gewonnen 
in ons land.

Vrijhandel
De inpoldering van de Zuiderzee, het 
Zuiderzeeproject, is een reactie op de 
gevolgen van en inzichten verkregen 

uit de Eerste 
Wereldoorlog. 
Vóór 1914 was de 
wereldeconomie, 
net zoals nu, sterk 
geglobaliseerd. Er 

bestond een door Groot-Brittannië onder-
houden vrijhandelssysteem en daarbinnen 
ontwikkelde zich een sterke mondiale 
arbeidsverdeling. Deze verdeling was niet 
zo zeer het resultaat van overheden die 
hun economie inrichtten, maar meer het 

gevolg van kapitaal dat niet gehinderd 
door grenzen het hoogste rendement zocht. 
De agrarische productie en de winning van 
grondstoffen werden daardoor verdrongen 
naar de buitengewesten. De Verenigde 
Staten en Europa beperkten zich tot de 
industriële productie en vormden het eco-
nomisch machtscentrum. De koloniale 
imperia functioneerden door dit vrijhan-
delssysteem als communicerende vaten. 
Londen en het Britse pond vormden het 
monetaire hart van het systeem (Fig. 01).

Omdat in dezelfde periode baanbrekende 
technologische uitvindingen toegepast 
werden, gaf dit de economische expansie 
een enorme ‘boost’. Vooral de verbran-
dingsmotor en de elektriciteit hebben sinds-
dien het dagelijks comfort meer en sneller 
veranderd dan eeuwen daarvoor het geval 
was. Hele cohorten jonge mannen kwamen 
hierdoor ‘vrij’ omdat hun werk steeds meer 
werd overgenomen door machines en de 
toepassing van andere technologieën. Deze 
grote groep arbeidskrachten kon echter 
niet meteen opgenomen worden in een 
nieuwe economie. Dit onvermogen was 
het sterkst in nieuwe grote staten zoals de 
Verenigde Staten en Duitsland. Hoewel 
beide landen een enorme economische 
groei kenden was de potentiële productie-
capaciteit voortdurend onderbezet. In feite 
was de Eerste Wereldoorlog het gevolg van 
inspanningen om deze onbalans ongedaan 
te maken. Desondanks herstelde het vrij-

Economische perspectieven
Robot wordt mens
Wouter Weyers

[           ]Vóór 1914 was de wereldeconomie, 
net zoals nu, sterk geglobaliseerd. 
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02. Landaanwinst Nederland 
periode 1930 – 1970.

handelssysteem zich na deze oorlog niet. 
De meeste landen wilden, geschrokken en 
ontdaan, voortaan hun economie alleen 
nog binnen hun eigen bestuurlijke grenzen 
organiseren. Daarom moesten economische 
sectoren die voorheen geografisch waren 
‘uitbesteed’ buiten de eigen bestuurlijke 
reikwijdte weer onder controle worden 
gebracht. De Eerste Wereldoorlog leidde zo 
tot een herwaardering van de landbouw én 
tot een enorme fixatie op de beschikbaar-
heid van en de controle over grondstoffen. 
Landen die geen koloniën bezaten, zoals 
bijvoorbeeld Duitsland, ontwikkelden later 
eigen vervangende grondstoffen zoals syn-
thetische benzine en rubber.

Meer landbouwgrond
Nederland, hoewel neutraal, nam ook 
zijn maatregelen. Omdat ons land tijdens 
de Eerste Wereldoorlog slechts een mini-

maal vaargeultje in 
de Noordzee gegund 
werd, beperkte 
dit de import van 
voedsel en grond-
stoffen. Bovendien 

kreeg Nederland direct na de Duitse inval 
in België, in 1914, te maken met de komst 
van bijna één miljoen vluchtelingen. Om in 
de toekomst dergelijke situaties het hoofd 
te kunnen bieden was nieuw land nodig. 
Een binnenlandse kolonie eigenlijk die ook 
als wingewest kon functioneren indien 
de lijnen met Nederlands-Indië en de rest 
van Europa in de toekomst weer zouden 
worden vestoord of zelfs verbroken. Het 
eerder bedachte plan-Lely werd hiervoor 

uit de kast gehaald en nu definitief uitge-
voerd. Een belangrijk onderdeel van dat 
plan was de toename van nieuwe land-
bouwgrond. De Wieringermeer (1930) en 
de Noordoostpolder (1942) zijn volledig 
ontworpen voor landbouw. Tot op de dag 
van vandaag ondervinden beide polders 
overigens nog steeds de gevolgen van die 
ééndimensionale opzet. Beide polders zijn 
moeilijk om te vormen tot gebieden met 
andere economische dragers. De geografi-
sche positie speelt daarbij ook een rol.

Vanuit deze overtuiging en het poli-
tieke draagvlak voor het plan-Lely werd 
sindsdien gestaag verder gewerkt aan 
de verdere landaanwinning. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd ieder decen-
nium een nieuwe polder opgeleverd. 
Achtereenvolgens rolden Oost-Flevoland 
(1957) en Zuid-Flevoland (1968) van de 
band. Maar de inrichting als landbouw-
gebied werd geleidelijk aan door de tijd 
ingehaald. De nieuw gevormde Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) en het 
prijsvereveningssysteem van Mansholt 
garandeerden het land intussen genoeg 
voedsel en de boeren genoeg inkomen. 
Bovendien namen de Verenigde Staten, 
anders dan na de Eerste Wereldoorlog, 
nu wél de leiding in een nieuw mondiaal 
vrijhandelssysteem waarvan New York het 
nieuwe hart was en de dollar het nieuwe 
bloed (Fig. 02).

Bij de inrichting van de laatste polders, 
Oost- en Zuid-Flevoland was het oor-
spronkelijke uitgangspunt, de aanwas 

[           ]Het eerder bedachte plan-Lely 
werd hiervoor uit de kast gehaald 

en nu definitief uitgevoerd.
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03. Bouwen met veel (woon)
ruimte 1988 - 1998.

van nieuwe landbouwgrond, niet langer 
actueel. Er golden nu ook andere doelen, 
zoals volkshuisvesting en de spreiding van 
stedelijkheid. Deze doelen worden vooral 
zichtbaar in de nieuwe modelstad Lelystad. 
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw ontvouwt zich hier echter een serieus 
sociaal-economisch drama dat aangepakt 
moet worden. De locatie van Lelystad in de 
polder en in Nederland blijkt ongelukkig 
gekozen. Ook het afblazen van de eerder 
geplande Markerwaard is een streep door 
de rekening. Bijkomend probleem is dat 
de economie van Nederland geen groei 
meer kent van de maakindustrie. Hierdoor 
kunnen eerdere plannen en ambities niet 
worden uitgevoerd. Zo waren de huidige 
Oostvaardersplassen oorspronkelijk ont-
worpen als groot bedrijventerrein voor 
nieuwe maakindustrie. Lelystad was de 
beoogde locatie voor woningen van het 
personeel van die industrie.

Een nieuwe hefboom
Omdat de industrialisatie in de naoorlogse 
periode tot stilstand komt, raakt Lelystad 
economisch geïsoleerd. Flevoland kent als 
zelfstandige economische sectoren alleen 
de landbouw en de visserij van Urk. Deze 
zijn bij lange na niet toereikend om grote 
aantallen nieuwe inwoners van baan en 
bestaan te voorzien. Het is een probleem 
dat overigens tot op de dag van vandaag 
bestaat. Ondertussen was er echter een 
halve eeuw gewerkt aan de ontwikkeling 
van grote stukken nieuw land. Omdat deze 
mega-investering in feite niet langer gele-
gitimeerd kon worden vanuit haar oor-

spronkelijke reden, 
namelijk extra 
landbouwgrond, 
moest een nieuwe 
kostendrager ver-
zonnen worden die 
als hefboom kon 
dienen voor het 
Zuiderzeeproject. 
Deze nieuwe hefboom was én is Almere.
Almere is historisch gezien dus de oplos-
sing voor een dreigend macro-economisch 
faillissement van wat nu de provincie 
Flevoland heet. Door een stad dicht bij de 
economische centra van het oude land te 
plannen, kan zij automatisch meegroeien 
met de Randstad. In eerste instantie moest 
Almere vooral sociaal-economisch levens-
vatbaar worden door een aantrekkelijk 
woningbouwprogramma. Kleinbehuisde 
inwoners van het oude land en 
grote steden konden zich voor 
hetzelfde geld iets goeds veroor-
loven. Het is tot op de dag van 
vandaag het belangrijkste vesti-
gingsmotief van nieuwkomers in 
de jonge stad. Almere had vooral ruimte in 
de aanbieding. Het is interessant om te zien 
hoe die oneindige hectares sindsdien zijn 
gekapitaliseerd.

Complete stad
De eerste tien jaar (1988-1998) heeft Almere 
vooral veel grote woningen op grote kavels 
gebouwd voor lage prijzen (Fig. 03). Tot 
100.000 inwoners konden het spoor en de 
autosnelweg de dagelijkse forensenstroom 
van en naar de Randstad prima verwerken. 

[           ]Deze nieuwe hefboom 
was én is Almere.
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Toen de lengte van de files het humeur van 
de Almeerders begon aan te tasten, werd 
het ontwikkelen van een meer complete 
stad actueel. Uit deze tweede periode (1998-
2008) stammen projecten als het sportcom-
plex Omniworld, het kasteel en het huidige 
stadshart. De verwachting was dat een 
complete, ‘leukere’ stad met veel voorzie-
ningen de acceptatie van het noodzakelijk 
bouwen in grotere dichtheden bij nieuwe 
bewoners zou compenseren. Een veronder-
stelling die tot nu toe onjuist is gebleken. 
De laatste jaren herleeft de gedachte dat 
Almere zich vooral moet aansluiten bij 

de Metropoolregio 
Amsterdam. Een 
verdere groei van 
inwoners en dage-
lijkse pendelaars kan 
met de huidige infra-

structuur echter nauwelijks worden ver-
werkt. Een verdubbeling van de stad, of 
schaalsprong, betekent derhalve ook een 
betere ontsluiting en bereikbaarheid van de 
stad én tegelijkertijd het creëren van meer 
werk in Almere zelf om de forensenstroom 
terug te dringen.

Bij het vaststellen van die laatste ambitie 
wordt goed zichtbaar hoe ontoereikend 
de huidige bedrijvigheid in de stad eigen-
lijk is. Wanneer de huidige economische 
structuur onveranderd wordt doorgere-
kend naar de beoogde 350.000 inwoners 
betekent dit dat er de komende 20 jaar zo’n 
25.000 nieuwe bedrijven bij moeten komen. 
Almere kende in 2010 ruim 14.000 inschrij-
vingen bij de Kamer van Koophandel. De 

stad voorziet echter niet in de ruimte die 
deze extra bedrijvigheid vereist. Bestuurlijk 
denkt men deze krapte op te lossen door 
meer kantoortorens in Almere en meer 
bedrijventerreinen in de rest van Zuid-
Flevoland te bouwen. Men hoopt ook 
dat nieuwe bewoners alsnog een hogere 
woningdichtheid gaan accepteren. Immers, 
zo kan Almere voortaan ook hoogwaardige 
werkgelegenheid in de beter betaalde dien-
stensector bieden. 
Ondertussen stemmen mensen en bedrijven 
met hun voeten. Almere is een popu-
laire vestigingsplaats voor bedrijven die 
gehuisvest zijn in grote platte distributie- 
en opslaghallen. De plaatselijke beroeps-
bevolking voorziet ook prima in het soort 
werk dat hiermee samenhangt. Dat geldt 
eveneens voor een flink groeiende over-
heidssector, zichtbaar in bijvoorbeeld zie-
kenhuizen en nieuwe onderwijsinstituten. 
Voorts is het aantal ZZP-ers hoger dan in 
andere steden. Maar deze groei is vooral 
een inhaalslag om evenwicht te brengen in 
de huidige situatie. De cruciale vraag die 
Almere zal moeten beantwoorden is of ze 
in 2011 economisch volwassen genoeg is 
om eigenstandig haar weg te gaan.

Economische profielen
Almere kent eigenlijk drie mogelijke eco-
nomische profielen. De eerste is dat van 
een grootschalig forensenreservoir voor 
het oude land. De ondernemingen die je in 
Almere veel aantreft zijn dan vooral bevol-
kingsvolgend: detailhandel, kleinere bouw- 
en installatiebedrijven.
Het tweede profiel is dat van een zelfstan-

[           ]Ondertussen stemmen mensen en 
bedrijven met hun voeten.



Plusbibliotheek Flevoland Bulletin - Leren van Almere - Wouter Weyers                                                                          37                             

dige New Town, hoogmodern en bedacht 
op de tekentafel. In dit model treffen we 
bijvoorbeeld meer hoogopgeleide bèta’s 
aan. De overheid zal in dit model nog lang-
durig moeten investeren om Almere van 
vaste, bijpassende bedrijfstakken te voor-
zien. Het mikt vooral op kenniswerkers. De 
New Town kan in beginsel onafhankelijker 
van haar directe omgeving functioneren 
omdat er letterlijk iets ‘nieuws’ ontstaat. 
De wereld kent vele voorbeelden van eco-
nomische centra die ontstaan zijn rondom 
een kritische massa mensen die hooggeta-
lenteerd waren en elkaar opzochten.
In het derde profiel glijdt Almere weg van 
haar Flevolandse wortels en van haar eigen 
zelfstandigheid. Ze gaat min of meer orga-
nisch op in de Metropoolregio Amsterdam. 
Dit is vergelijkbaar met hoe een stad als 
Amstelveen zich heeft ontwikkeld. Zittend 
in tramlijn 5 zullen velen de grenzen 
tussen Amstelveen en Amsterdam nauwe-
lijks meer herkennen. Misschien biedt een 
toekomstige IJmeerlijn tussen Almere en 
Amsterdam ter zijner tijd wel een vergelijk-
bare ervaring.

Het is boeiend te analyseren of de huidige 
kapitaalcrisis overeenkomsten vertoond 
met die van honderd jaar geleden. Er zijn 
opvallende overeenkomsten. De global 
economy wankelt wederom op zijn grond-
vesten. Het is beslist niet ondenkbaar dat 
de wereld zich weer opsplitst in complete 
economische blokken onder één bestuur-
lijke entiteit. Voor Nederland kan dat geen 
andere dan de Europese Unie zijn. Europa 
zal dan de sectoren van haar economie die 

nu geografisch uitbesteed zijn weer binnen 
moeten halen. Anders dan honderd jaar 
geleden zal dit niet alleen de landbouw 
en visserij betreffen maar óók de maakin-
dustrie. Op dit moment hebben Duitsland, 
Zweden en Frankrijk minder last van de 
crisis omdat ze de maakindustrie gekoesterd 
hebben en niet massaal uitbesteed hebben 
aan lage-lonenlanden. Ze hebben zich 
minder verloren in vage dienstverlening 
en overgewaardeerde huizen en kantoren, 
maar voorzien de nieuwe middenklasse in 
Azië van excellente hightech producten. In 
ons land is dit zichtbaar in de sterk  toege-
nomen betekenis 
van de regio 
Eindhoven.
Dit alles biedt 
Almere een inte-
ressant ontwik-
kelingsperspectief. In de oude situatie 
waren de ‘mainports’ van de Randstedelijke 
Noord- en Zuidvleugel vooral plekken van 
invoer. Dáár was ook het werk en ergens 
‘daarachter’ woonde je dan. De sterke Euro 
van de laatste 10 jaar heeft deze tendens 
versterkt. Je kocht voor een habbekrats 
Chinese spullen en verhandelde deze 
verder in Europa. Maar bij een herleving 
van de Europese maakindustrie en ‘high-
tech’ agroproductie wordt de Randstad 
vooral een plek van uitvoer. Hierdoor wint 
een excellente ‘road and rail’-infrastructuur 
aan de Randstedelijke Oostkant aan bete-
kenis. En de Betuwe- en Hanzelijn blijken 
dan ineens de metalen eenentwintig-
eeuwse varianten te zijn van het 
Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg. 

[           ]In het derde profiel glijdt Almere weg 
van haar Flevolandse wortels en van 

haar eigen zelfstandigheid. 
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Ineens hebben al die windmolens wel nut. 
En zomaar ineens zou het Oostvaarderswold 
het nieuwe Amsterdamse Bos kunnen zijn 
(Fig. 04).

Kortom, men kan zich afvragen of de 
Schaalsprong en het geforceerd plan-
matig volbouwen met woningen van de 
Randstedelijke Flevoruimte zo’n intelli-
gente beleidskeuze is. Het is wellicht wat 
wennen dat Almere de toekomstige econo-
mische oprit vormt van de Metropoolregio, 
in plaats van haar tuinpad. En dat, anders 
dan gebruikelijk, de publieke tekentafel tij-
delijk even plaats zal moeten maken voor 
de private onderhandelingstafel.

Eerst rekenen en dán pas gaan tekenen; mis-
schien is dat nog wel het meeste wennen.
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De totstandkoming van de Flevopolders 
en Almere kent een lange geschiedenis. 
Ingenieur Cornelis Lely maakte al in de 
19de eeuw verschillende plannen voor 
de inpoldering van de Zuiderzee. Allerlei 

varianten  pas-
seerden daarbij 
de revue. De 
plannen werden 
echter pas echt 
serieus toen 

er politiek en maatschappelijk draag-
vlak ontstond. Voor de planvorming van 
Almere werd eind jaren zestig een apart 
projectbureau opgezet. De stad waar 
men aan ontwierp noemde men toen nog 

‘Zuidweststad’. In dit projectbureau, dat 
geleid werd door Dirk Frieling, werkten 
verschillende jonge, talentvolle steden-
bouwkundigen, architecten, landschapsar-
chitecten, sociaal geografen met elkaar aan 
de nieuwe stad Almere. Een deel van deze 
ontwerpers van het eerste uur is intussen 
bekend geworden als de ‘Peetvaders van 
Almere’ (fig. 01). Binnen het projectbureau 
speelden een aantal mensen een belangrijke 
rol bij een aantal fundamentele en beeld-
bepalende keuzes die gemaakt moesten 
worden. Hiertoe horen zeker stedebouw-
kundige Teun Koolhaas en landschapsar-
chitect Alle Hosper. Samen met een aantal 
anderen hebben zij in grote mate het uit-

De vormgeving van Almere
de bijzondere en opmerkelijke verschijningsvorm van Almere
Rob van der Velden

[           ]De plannen werden echter pas 
echt serieus toen er politiek en 

maatschappelijk draagvlak ontstond.

01. De peetvaders van Almere. 
Vlnr. Hein van Delft, Jan-
Wouter Bruggekamp, Teun 
Koolhaas, JaapJan Berg (geen 
peetvader), Kees Hund, Thijs 
Gerritsen, Reinier Nijland, 
Christian Zalm, Jan-Frans de 
Hartog, Joost de Jong, Brans 
Stassen. Foto: Marc Overeem.
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eindelijke raamwerk voor Almere bepaald. 
Een raamwerk dat nu, meer dan dertig jaar 
na dato, nog steeds richting geeft aan de 

groei en uitbreiding 
van de stad. Bij een 
vergelijking tussen 
sommige van de 
eerste schetsen die 
door deze ontwer-

pers werden gemaakt met de huidige kaart 
van de stad valt op hoe veel overeenkom-
sten er zijn. 

Structuurplannen
Vanuit een analyse van stedelijk regionale 
netwerken en bekende new towns uit die 

tijd wordt door betrokken ontwerpers 
van het eerste uur geconcludeerd dat een 
meerkernige opzet van Almere het meest 
kansrijke concept is. De eerste schetsen 
voor het op te stellen structuurplan voor 
Almere laten deze opzet duidelijk zien. De 
diverse kernen liggen verspreid binnen een 
rijk landschappelijk raamwerk. De nieuwe 
stad krijgt hierdoor in eerste instantie het 
aanzicht van een stad met veel laagbouw, 
veel groen en lage dichtheden. De plannen 
zetten zich daarmee duidelijk af tegen het 
traditionele beeld van een stad.
Voor de wegenstructuur en het openbaar 
vervoersnetwerk worden meerdere vari-
anten onderzocht. De gedachte om de spoor-

02. Kaart Almere: structuurplan 
2010. (Bron: Concept 
Structuurvisie Almere 2.0) 

[           ]Voor de wegenstructuur en het 
openbaar vervoersnetwerk worden 

meerdere varianten onderzocht.
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lijn als de ruggengraat te gebruiken voor de 
stedelijke ontwikkeling is in verschillende 
schetsen te herkennen. Alle woningen 
moeten daarbij op een redelijke afstand 
van de treinstations komen. De woningen 
komen bovendien in een landschappelijke 
en dus groene omgeving te liggen waar ook 
water een belangrijk element is. De plannen 
voorzien in een goede bereikbaar per auto 
en openbaar vervoer én voor veel groen en 
recreatiemogelijkheden op loopafstand.
Alle ideeën over de stedenbouwkundige 
opzet, het landschappelijk raamwerk en 
wegen- en openbaar vervoersnetwerk 
komen samen in het Structuurplan Almere 
uit 1978. Deze kaart laat aanvankelijk de 
stedelijk regionale context met Amsterdam 
zien. Vanwege politieke en andere strategi-
sche belangen laat de toenmalige landdrost 
het deel van de kaart waar Amsterdam op 
staat verwijderen.

Almere wordt vanaf het eerste begin in 
een hoog tempo gerealiseerd. Vanaf 1975 
worden er gemiddeld circa 3.000 woningen 
per jaar gebouwd. Er is een professionele 
planningsmachine opgezet om deze snelle 
groei vorm te geven. Door de jaren heen 
ontstaat een ‘ontwikkelingsmodel Almere’ 
waarbij alle plannen dezelfde stappen 
doorlopen.
Voor een nieuw stadsdeel, zoals Almere 
Buiten of Almere Poort, wordt een struc-
tuurvisie opgesteld die de randvoor-
waarden voor de ontwikkeling vastleggen. 
Eventueel worden er zelfs deelvisies opge-
steld voor delen van zo’n stadsdeel. 
Iedere wijk bestaat uit ongeveer 1.500 tot 

3.000 woningen. Niet alleen het programma, 
dus hoeveel woningen in welke segmenten 
er gebouwd worden en de parkeer- en 
groennormen, wordt vastgesteld. Ook de 
hoofdstructuur van de stedenbouwkun-
dige verkaveling en de verkeersstructuur 
worden vastgelegd. Vervolgens wordt per 
deelbuurt een gedetailleerde verkavelings-
tekening opgesteld met een inrichtingsplan 

voor de openbare ruimte. De ontwerpen 
voor de woningen volgen de ontwikke-
linglijn van verkavelingsplan, voorlopig 
ontwerp architectuur, inrichtingsplan tot 
definitief ontwerp architectuur.

Verandering ontwikkelingsmodel
Sinds 2003 wordt afgeweken van dit jaren-
lang beproefde ontwikkelingsmodel. Dit 
komt omdat er minder woningen per jaar 
worden toegevoegd aan de bestaande 
woningvooraad van Almere. Tot voor de 
huidige crisis (2010) in de woningbouw 
werden 1.000 tot 1.500 woningen per jaar 
opgeleverd. Een andere reden voor het 
loslaten van het ‘klassieke’ ontwikkelings-
model is dat het niet meer goed aansluit 
bij de huidige woningbouwopgave (fig. 
02). Het werken met generieke (algemene) 
woningbouwprogramma’s en -plannen 
past niet meer bij de huidige tijdgeest. 
Woningbouwplannen die nu worden opge-
steld gaan veel meer uit van meer specifieke 

[           ]Tot voor de huidige crisis (2010) in de woningbouw 
werden 1.000 tot 1.500 woningen per jaar opgeleverd.
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factoren die voortkomen uit bijvoorbeeld 
wensen van particuliere opdrachtgevers 
en het streven naar duurzaamheid en orga-
nische groei. Als gevolg van deze factoren 
zijn andere type plannen nodig en andere 
processen om die te realiseren.
De verschillende wijken in Almere laten een 
bijzondere staalkaart zien van de ontwik-

kelingen in de Nederlandse stedenbouw én 
woningbouw van de afgelopen decennia. 
De kleinschalige woonerven, typerend voor 
de jaren zeventig, zijn te zien in Almere 
Haven. Verder zijn daar ook architectoni-
sche referenties aan de Amsterdamse grach-
tengordel te vinden. In de jaren tachtig en 
negentig worden de plannen ‘strakker’ en 
komen er meer stedenbouwkundige en 
architectonische experimenten. De plannen 
voor de ‘Fantasie’ en de ‘Realiteit’ zijn het 
meest bekend. Maar ook in de Muziekwijk 
en de Filmwijk zijn in de jaren ’90 als gevolg 
van twee landelijke woningbouwexposities 
veel bijzondere woningen en enkele scholen 
en gezondheidscentra gebouwd.
De ambities van bestuurders, woningbouw-
corporaties en ontwerpers om in de nieuwe 
stad ook nieuwe en bijzondere stedenbouw 
en architectuur te realiseren zijn ook recen-
telijk duidelijk geworden bij de bouw van 
het nieuwe stadshart van Almere. Deze 
uitbreiding van het centrum was nodig om 
het voorzieningenniveau op peil te brengen 

met de wensen en behoeften van een snel 
groeiende stad. Het nieuwe centrum is 
gebouwd op basis van het bijzondere ste-
denbouwkundige concept van de ‘gelaagde 
stad’, waar parkeren, winkels en woningen 
bovenop elkaar worden gelegd. Binnen dit 
plan van bureau OMA heeft een keur aan 
(inter-)nationale architecten bijzondere 
gebouwen ontworpen.

Thema's per wijk
Om de grote woningbouwopgave niet al 
te eenzijdig vorm te geven, is van meet af 
aan gekozen voor specifieke thema’s voor 
de afzonderlijke wijken. Dat onderscheid 
per wijk is weliswaar niet altijd overal even 
duidelijk, maar soms is het heel goed zicht-
baar. Zo doet Parkwijk haar naam echt eer 
aan. De stedenbouwkundige opzet van de 
wijk wordt sterk bepaald door het ‘park-
thema’. Het vele groen en de open ruimtes 
zijn het resultaat van een kenmerkend plan. 
De woningen in deze wijk staan dan ook 
in een groene, parkachtige omgeving wat 
de woonkwaliteit verhoogd en de wijk een 
duidelijk imago verschaft. 
In Almere Buiten zijn ook de thema’s per 
wijk te herkennen: de Regenboogbuurt 
kenmerkt zich door het kleurenthema. Het 
idee hierachter is geïnspireerd door de 
Berlijnse wijken ‘Onkel Tom’s Hütte’ en 
‘Hufeisensiedlung’ van de Duitse steden-
bouwkundige Bruno Taut. Ook daar is een 
herkenbaar kleurenschema voor de hele 
wijk opgesteld en toegepast. Bij de naastge-
legen Seizoenenbuurt is juist gekeken naar 
de wijken die stedenbouwkundige Ernst 
May in de stad Frankfurt heeft ontworpen. 

[           ]Het nieuwe centrum is gebouwd op basis van het... 
concept van de ‘gelaagde stad’, waar parkeren, winkels en 

woningen bovenop elkaar worden gelegd.
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Het stedenbouwkundig plan voor de wijk 
‘Westhausen’ (Frankfurt) is bij de plannen 
van de Seizoenenbuurt de belangrijkste 
inspiratiebron geweest.
Naast deze redelijk recente inspiratie-
bronnen zijn veel van de plannen voor 
wijken in Almere ook enigszins schat-
plichtig aan de Hollandse stedenbouw en 
de droogmakerijen van de Gouden Eeuw. 
Tijdens die periode, de polder-renaissance, 
is de traditie ontstaan van een fijnzin-
nige en zorgvuldige inrichting van ons 
land. De grachtengordel van Amsterdam 
en de Beemsterpolder, beiden Unesco-
monumenten, getuigen hiervan. Deze tra-
ditie is feitelijk voortgezet bij de aanleg van 
de Flevopolder en de zorgvuldige manier 
waarop de drooggevallen zeebodem wordt 
ingericht (fig. 03).

Particulier opdrachtgeverschap
Om de woningbouw in Almere aan te laten 
sluiten op de huidige vraag en wensen 
van toekomstige bewoners, wordt steeds 
meer uitgegaan van particulier opdracht-
geverschap. Er zijn op dit gebied duide-
lijk verschillen met de marktsituatie op 
woningbouwgebied in de voorgaande 
decennia. Die markt werd in hoge mate 
bepaald door aanbod, nu staat juist de vraag 
centraal. Na de eerste experimenten in de 
Eilandenbuurt (expobuurt Gewild Wonen) 
en de Stripheldenbuurt (‘initiatieven-
stedenbouw’), is de integratie van bewo-
nersinitiatief en bewonersinbreng steeds 
meer toegenomen. Dit is het eerste te zien 
bij de aanleg van de wijk Noorderplassen-
West en later bij het Homeruskwartier in 

Almere Poort. Het Homeruskwartier is 
een wijk waar 3.000 woningen in verschil-
lende vormen van particulier opdrachtge-
verschap gerealiseerd worden. Hier zijn 
niet alleen vrije kavels te vinden, maar is er 
ook ruimte voor initiatieven van collectieve 
opdrachtgevers en zijn er bouwvelden die 
op basis van mede-opdrachtgeverschap 
ontwikkeld worden. Het stedenbouw-
kundig plan dat als basis onder al deze 
diverse ontwikkelingen ligt is gemaakt 

door het bureau OMA. Hetzelfde bureau 
dat ook tekende voor het masterplan van 
het nieuwe stadshart. In het plan voor 
Almere Poort komen binnen een cirkel-
vormige gracht verschillende soorten vrije 

[           ]...zijn veel van de plannen voor wijken in Almere ook 
enigszins schatplichtig aan de Hollandse stedenbouw en 

de droogmakerijen van de Gouden Eeuw.

03. Almere als staalkaart 
van de stedenbouwkundige 
ontwikkeling.



44                               Plusbibliotheek Flevoland Bulletin - Leren van Almere - Rob van der Velden

kavels beschikbaar. Hier ontstaat vervol-
gens een lappendeken aan sferen en stijlen.
Gezamenlijk vormen deze individuele 
woonwensen een staalkaart van de eerste 
fase van grootschalig particulier opdracht-
geverschap in Almere. Buiten de gracht 

liggen overigens gebieden die, als vanouds, 
door marktpartijen zoals woningbouwcor-
poraties worden ontwikkeld.
 
De plankaart van Almere 2.0 het nieuwste 
structuurplan voor Almere, toont de con-
touren van de geplande ‘Schaalsprong’. Dit 
plan heeft onvermijdelijk invloed op het 

toekomstige uiterlijk van Almere. Ongeacht 
de nog openstaande vraag hoeveel van de 
huidige plannen daadwerkelijk worden uit-
gevoerd. In dit nieuwe structuurplan spelen 
een aantal verschillende thema’s een bepa-
lende rol. Bereikbaarheid, werkgelegenheid 
en diversiteit zijn daarvan de belangrijkste. 
Een nieuwe verbinding naar Amsterdam 
geeft, onafhankelijk van het exacte tracé 
waarvoor gekozen wordt, in ieder geval 
aanleiding tot woningbouw, maar ook tot 
verdere natuurontwikkeling. Waar oude 
structuurplankaarten de woningbouw 
allemaal met eenzelfde kleur aangeven, is 
bij het nieuwe plan juist een veelheid aan 
symbolen en kleuren te zien (fig. 04).  Dit 
duidt op de verdergaande intentie om in 
woonmilieus meer diversiteit te creëren. Zo 
zijn er woonmilieus in een lage dichtheid 
in het oosten van Almere Hout gepland. 
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04. Almere 2.0 plankaart met 
veelheid aan kleuren. (Bron: 
Concept Structuurvisie Almere 
2.0)

[           ]Dit duidt op de verdergaande intentie om in 
woonmilieus meer diversiteit te creëren.
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In de richting van Amsterdam, Almere 
Pampus, wordt juist gedacht aan een hoge 
stedelijke dichtheid. Het plan dat inmid-
dels gemaakt is voor de eerste fase van de 
ontwikkeling van de kuststrook bij Almere 
Poort illustreert dit. Kenmerkend hierbij is 
het stedelijk waterfront met een bijzondere 
uitraling en een dicht bebouwd woonmi-
lieu. De huidige plannen voor een ander 
gebied, Almere Hout Noord - ‘Wijk voor 
initiatieven’ - gaan juist uit van een gevari-
eerd, duurzaam woonmilieu met een lagere 
stedelijke dichtheid. Sociale duurzaamheid 
is in dit plan belangrijk waarbij een hoge 
mate van bewonersparticipatie en de inte-
gratie van diverse functies en particuliere 
initiatieven wordt verwacht (fig. 05).

Al met al is Almere een jonge stad gebleven 
die ondertussen veel veranderingen onder-

gaat. Het oorspronkelijke ruimtelijke 
raamwerk kan deze veranderingen goed 
opvangen. Ondanks deze wijzigingen en 
veranderingen blijft het totaalconcept over-
eind. De structuur en de grote lijnen zijn 
bestand tegen variaties en bedden deze 
tegelijkertijd in. 
De combinatie 
van ruimte 
voor variatie 
en handhaven 
van grote lijnen 
zorgt voor een waardevolle rust en balans in 
de ontwikkeling van de stad. Het is belang-
rijk dat er veel ruimte is en was voor expe-
rimenten en vernieuwing. De kwaliteiten 
die de ‘Peetvaders’ voor ogen hadden, een 
ruime stad met veel groen, goed openbaar 
vervoer en veel diversiteit, komen zo eigen-
lijk steeds beter uit de verf.
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05. Almere 2.0 schaalsprong-as. 
(Bron: Concept Structuurvisie 
Almere 2.0)

[           ]De structuur en de grote lijnen zijn 
bestand tegen variaties en bedden deze 

tegelijkertijd in. 

De Schaalsprongas
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Almere is een groene stad door haar subur-
bane karakter, de vele tuintjes, parken en 
grote wateren, bossen en natuurgebieden. 
Het is een grote kwaliteit die wordt gewaar-
deerd en die tevens het vertrekpunt vormt 
voor de toekomstplannen van de stad. 
De grote groeiopgave van Almere wordt 
benut voor de doorontwikkeling naar een 

volwaardige stad 
met veel variatie 
en nieuwe stede-
lijke momenten. De 
Almere Principles 
gelden hierbij als 

het inspiratiekader voor een duurzame 
stadsontwikkeling. Maar wat zijn nu 
precies die kwaliteiten van de groene stad 
en waar liggen de belangrijkste kansen en 
opgaven voor het groen van Almere?

Natuurlijk landschap
Hoewel de stad Almere slechts enkele 
decennia oud is, kent het gebied waar 
Almere gesitueerd is een veel langere 
geschiedenis. Sporen van het landschap 

van duizenden jaren geleden zijn voor 
een geoefende kijker nog steeds zichtbaar 
in de huidige polder. In de periode vóór 
het ontstaan van de Zuiderzee  – waar de 
IJsselmeerpolders in zijn drooggelegd – 
was heel Flevoland onderdeel van land. 
Om precies te zijn, vormde het een deel van 
een getijdebekken. Zo’n 11.000 tot 6.000 
jaar geleden – een periode die bekend is als 
de Steentijd - lag Flevoland op de overgang 
van hoog zandig land naar lager gelegen 
veen en moeras. Ongeveer 5000 jaar geleden 
ontstond in het veenmoeras een meer. Dat 
was de aanzet voor wat later de Zuiderzee 
werd (fig. 01). 

De plek van het huidige Almere maakte 
lange tijd onderdeel uit van een dynami-
sche getijdedelta. Een gebied dat zich ken-
merkte door kreken en rivieren die door 
zand en veenmoerassen stroomden. Op 
geologische kaarten en bodemkaarten is 
goed te zien hoe de oude kreken en rivieren 
door het landschap hebben gestroomd en 
sediment hebben afgezet. De toenmalige 

Landschapstad Almere
Ivonne de Nood

01. Tijdreeks geologie Zuidelijk Flevoland.

[           ]Sporen van het landschap van 
duizenden jaren geleden zijn voor 

een geoefende kijker nog steeds 
zichtbaar...

7.000 jaar geleden                      6500 jaar geleden                      5.500 jaar geleden                              Ca. 100 voor Chr.                               Ca. 850 na Chr.
                                                                                                                   Het meer Flevo ontstaat                          Het Almere ontstaat
            (zoet)
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bewoners en gebruikers van het landschap 
rondom het huidige Almere zijn zo getuige 
geweest van het ontstaan van de grote 
rivier de Eem. Deze rivier vormde lang een 
belangrijke verbinding tussen dit gebied 
en het huidige Engeland. Langs de oude 
rivieren en kreken getuigen archeologische 
vondsten van nederzettingen en bewoning. 
Het gaat daarbij om bijvoorbeeld bewerkt 
vuursteen en verbrande hazelnootdopjes.

Eén van de meest mar-
kante wegen in de 
polder is de Vogelweg. 
Deze laat op een prach-
tige manier de sporen 
van dat oude landschap 
zien. De kenmerkende 

hobbels in de weg markeren namelijk de 
overgangen naar de oude rivierbedding 
van de Eemvallei in het landschap. De 

hoogteverschillen zijn ontstaan door het 
verschil in de bodemsamenstelling en het 
verschil in de mate van inklinking van de 
bodem (fig. 02).

Bedacht landschap 
Na de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 
veranderde de Zuiderzee in het IJsselmeer. 
Kort daarna werd de drooglegging van 
de Zuidelijke IJsselmeerpolders in gang 
gezet. Na de Noordoostpolder en Oostelijk 
Flevoland werd in 1959 gestart met de 
drooglegging van Zuidelijk Flevoland. 
Almere had hierbij dubbele aandacht 
van de Rijksoverheid. De stad was zowel 
onderdeel van het Zuiderzeeproject als van 
het rijksgroeikernenbeleid. Almere was de 
grootste groeikern in de regio Amsterdam 
en had als doel om de bevolkingsgroei op 
te vangen en om de stadsvernieuwing in 
Amsterdam mogelijk te maken (Fig. 03). In 

02. Vogelweg: zichtbaarheid 
oorspronkelijk natuurlijk 
landschap.

03. Structuurplan 1961 
Zuidelijke IJsselmeerpolders 
(Rechts boven). 

[           ]Almere was de grootste groeikern 
in de regio Amsterdam ...
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Nederland werd het denken over steden 
in die tijd gedomineerd door het idee van 
de centrumstad, ofwel de ‘Compacte Stad’. 
Groeisteden als Hoogvliet, Spijkenisse en 
Lelystad zijn volgens dit model ontwik-
keld. De ontwerpers van Almere, vrijwel 
allemaal landschapsarchitecten, kregen de 
kans om vanuit een andere filosofie een 
stadsconcept te introduceren. Zij ontwik-
kelden een stadsplan dat uitging van een 
meerkernenstructuur. Het groen en het 
water tussen de kernen zouden de dragers 
van de stedelijke structuur gaan vormen. 
Deze keuze voor een meerkernige opzet 
maakte tevens een gefaseerde en meer 
flexibele stedelijke ontwikkeling mogelijk 
(fig. 04).

Vanaf het prille begin stond het land-
schapsdenken centraal bij het ontwerpen 
van Almere. Eén van de inspiratiebronnen 
hierbij is het ‘Garden City’ model van 
Ebenezer Howard. De kern van Howard’s 
model is een innige harmonie tussen stad 
en land. Het groen dringt in zijn model 
door in het hart van de stad en over het 
omringende land zijn talloze functies uit-
gestrooid. De stad wordt zelfvoorzienend, 
waarbij de genoegens van de stad worden 
gecombineerd met de voordelen van het 
land. Verder combineerde Howard met zijn 
‘Garden City’ ruimtelijke en stedenbouw-
kundige aspecten met een sociaal-maat-
schappelijk model. Het richtte zich met 
dit nieuwe, bijna ideologische stadsmodel 
op de beheersing van de problematiek die 
gepaard ging met de uitbreiding van de 
bevolking.  

De kern van Howard’s gedachtegoed is – 
hoewel niet altijd even expliciet – een inte-
graal onderdeel van Structuurplan Almere 
geworden.

De buitenruimte van Almere kreeg vorm 
op basis van drie doelstellingen: luwte in 
de vlakte creëren, recreatiemogelijkheden 
scheppen en ondersteuning van de meer-

kernige stedelijke structuur. De buiten-
ruimte tussen de kernen werd bovendien 
van groot belang geacht om flexibel te 

[           ]De stad wordt zelfvoorzienend, 
waarbij de genoegens van de stad worden gecombineerd 

met de voordelen van het land.

04. Structuurplan Almere 1977
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kunnen reageren op eventuele verrassingen 
die de groei van de stad met zich mee 
zou kunnen brengen. In de publicatie ‘De 
Buitenruimte van Almere’ uit 1976 wordt 
geschreven over landschapsontwikkelings-
zones. Deze zones vormden zowel de ver-
binding tussen de losse kernen alsmede 
een reserve-
ringsruimte 
voor ver-
schillende 
functies.
Het groen 
en het water is, vooruitlopend op de bouw 
van de stadskernen, gerealiseerd. Nog voor 
de eerste paal de Almeerse poldergrond in 
werd geslagen, ontwikkelden het groen en 
het water zich als identiteitsdragers van de 
stad. Van 1975 tot ver in de jaren tachtig 

werden grote bos- en watergebieden aan-
gelegd. Binnen dit groenblauwe casco 
werden vervolgens de kernen Almere 
Haven, Almere Stad, Almere Buiten en nu 
Almere Poort gebouwd. 

Stad en landschap 
De huidige kaart van Almere laat een rijk 
palet aan landschappen zien (fig. 05). De 
hoeveelheid groen en water is overweldi-
gend, maar de meeste landschappen – zoals 
het Almeerderhout, de Pampushout, de 
Lepelaarplassen en de grote meren – liggen 
op afstand. Daarnaast heeft de beoogde 
doorontwikkeling met nieuwe functies 
nog maar ten dele plaatsgevonden. Stad 
en landschap liggen nu nog grotendeels 
gescheiden, met de ruggen naar elkaar toe.

Inmiddels biedt Almere plaats aan ruim 
190.000 inwoners. De groei van de stad zal 
in de komende jaren doorzetten. Almere 
ontwikkelt zich tot een volwaardige, vol-
wassen stad, waar op termijn zo’n 350.000 
mensen zullen wonen. Hiermee faciliteert 
Almere een deel van de behoefte aan 

220.000 
nieuwe 
woningen in 
de noordelijke 
Randstad tot 
2030 (RAAM-

brief, november 2009). Met de groei van 
Almere wordt de ruimtedruk op de 
Randstad verlicht. Historische land-
schappen als de Utrechtse Heuvelrug, 
Waterland en de zo kenmerkende scheggen 
van Amsterdam worden niet geofferd ten 

05. Landschapstypen Almere
Legenda landschapstypes 

[           ]Stad en landschap liggen nu nog 
grotendeels gescheiden, met de ruggen 

naar elkaar toe.
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gunste van woningbouw. In plaats daarvan 
is gekozen voor een concentratie van de 
woningbouwopgave op een klein aantal 
grootschalige bouwlocaties. Eén daarvan is 
Almere. Dat is niet zo verwonderlijk, 
Almere beschikt over ruimte en neemt een 
strategische plek in de Randstad in.

Landschapstad
Met de groeiopgave van Almere worden 
dus waardevolle landschappen in de 
Randstad gespaard. Tegelijkertijd kan de 
groei van de stad worden gebruikt om te 
investeren in het landschap van Almere. De 
opgave is om het groen in, tussen en om de 
stadsdelen te verrijken en nadrukkelijker te 
verbinden met het landschap dat Almere 
omringt. Eén van de Almere Principles 
ondersteunt dit streven: combineer stad en 
natuur. Daarmee wordt het groen opge-
waardeerd tot een levendig gebruiksland-
schap met een grotere en vooral rijkere 
betekenis.
De uitdaging is om het landschappelijke 
raamwerk betekenis te geven voor de stad 
als geheel. Enerzijds door fysieke verbin-
dingen te leggen tussen de stadsdelen, 
wijken en het omliggende groen en het 
water. Achterkanten worden voorkanten, 
zodat verbindingen in plaats van afschei-
dingen ontstaan. Door de groeiopgave kan 
Almere zich verbinden met de ruim dertig 
kilometer kust en daarmee de grote wateren 
die de stad omringen (fig. 06). Anderzijds 
door de groene ruimte veel meer te 
gebruiken in de stadskringloop, zodat een 
meer zelfvoorzienende stad ontstaat. Het 
landschap krijgt daarmee meer betekenis-

volle lagen. Naast de huidige functie voor 
natuur en recreatie biedt het groen ruimte 
voor bijvoorbeeld voedselproductie, water-
berging en –zuivering, afvalverwerking en 
zorg.
Voor de doorontwikkeling van het land-
schap van Almere kan wederom worden 
teruggegrepen op het Garden City model 
van Howard. Een inniger huwelijk tussen 
stad en landschap kan ertoe leiden dat 
het groen bijdraagt aan het vervullen van 
sociaal-maatschappelijke behoeften. Maar 
het model van Howard is meer dan honderd 
jaar oud en kan dan 
ook niet eendimen-
sionaal worden toege-
past op onze huidige 
samenleving. Daarvoor 
zijn de behoeften te 
veel veranderd. Waar Howard de groene 
ruimte wilde inzetten voor, onder andere, 
steengroeven en de vestiging van krankzin-
nigengestichten, vraagt onze huidige maat-
schappij om nieuwe arrangementen. Het 
groenblauwe casco van Almere biedt die 

[           ]Eén van de Almere Principles 
ondersteunt dit streven:  

combineer stad en natuur.
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Omkeren en verbinden met landschappen (illustrat ie Zandbelt & van den Berg)

Van introvert naar extravert & Almere Principles

 VERBIND PlAATS EN CONTEXT 
–  De omkering van Almere: van naar binnengekeerde stad naar op het omringende landschap  

georiënteerde stad.
– Het inzetten van de aanwezige landschapskarakteristieken bij de ontwikkeling van de stad: landbouw, 

orthogonale polderverkaveling, natte bossen, moeras, rietland, openheid, plassen en grote meren. 
– De identiteit van Almere als groene, ruime stad versterken: de overvloed aan groen handhaven  

en de gebruikswaarde van de groenstructuur verhogen.

 COMBINEER STAD EN NATUUR 
– Het verbeteren van de toegankelijkheid en atrractiviteit van het groen in en rond de stad.
– Het combineren van buitengebied en woonmilieu: het landschap is onderdeel van de stad.
– Het creëren van directe recreatieve verbindingen tussen de parken in de stad en het  

omringende landschap.

 BlIJF INNOVEREN 
–  Innovatieterreinen voor groenblauw zijn: klimaatbestendigheid, techniek en vorm van dijk-polder-water 

(ingenieurskunst wordt landschapskunst), relatie landbouw-stad, herdefiniëring suburbaniteit.

 ONTWERP GEZONDE SYSTEMEN 
–  Een voldoende toegankelijk landschap biedt mensen de ruimte voor wandelen, fietsen en natuur-

beleving. Deze bezigheden verhogen de gezondheid.
– De wateropgave is cruciaal voor het voortbestaan van Almere. Voldoende ruimte voor waterberging  

en bescherming tegen hoge waterstanden zijn basisvoorwaarden.
– landschap als energieproducent. (nieuwe generatie biomassa, wind etc.)
– Ruimte voor natuurlijke dynamiek.

06. Verbinden van stad en 
landschap (Illustratie Zandbelt 
& van den Berg)
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ruimte voor een hedendaagse programma.  
Het is gebaseerd op behoeftes van inwoners 
en op actuele thema’s. Zo wordt het model 
van Howard gemoderniseerd en kan een 
brede betekenis worden gegeven aan het 
groen. Er is ruimte voor nieuwe combina-
ties tussen bijvoorbeeld groen en gezond-
heid, tussen groen en kunst, tussen groen 

en landbouw en tussen groen en energie 
(fig. 07).

Het doorontwikkelen van het landschap 
van Almere is een opgave voor iedereen 
die aan de stad werkt of er in woont. In lijn 
met het Almere Principle ‘Mensen maken 
de stad’ zijn het ondernemers, bewoners of 
bewonersgroepen die het landschap daad-
werkelijk kunnen activeren. Bijvoorbeeld 
door een tuinderij, een zorglandgoed, een 
stadslandbouw- of recreatiebedrijf te reali-
seren.
Door diverse stadsontwikkelingen aan de 
groeiopgave te koppelen kan nadrukkelijk 
gezocht worden naar nieuwe betekenissen 
voor het landschap van het toekomstige 
Almere. Naast de doorontwikkeling van 
bestaand groen, zoals de Pampushout en 
de boswachterij Almeerderhout, heeft het 
landschap een prominente plek in de plan-
vorming voor Almere Pampus, Almere 
Centrum-Weerwater en in het bijzonder 
Almere IJland en Almere Oosterwold (fig. 
08).

De oude Eem die, rijdend over de 
Vogelweg, zijn aanwezigheid nog steeds 
voelbaar maakt kan in de groeiplannen als 
natuurlijke structuurdrager van Almere 
Oosterwold gebruikt worden. Het is 
daarmee, geheel in de traditie van Almere, 
een (voor)investering in het landschap die 
als basis kan dienen voor nieuwe woon- en 
werkmilieus. De oude Eemloop als land-
schapspark kan bovendien een belangrijke 

07. Landgoed Almere: de 
moderne Garden City

08. Concept Structuurvisie 
Almere 2.0 (Gemeente Almere en 
MVRDV)
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rol vervullen in de waterberging en –zuive-
ring van het toekomstige stadsdeel. Kortom, 
een plek waar de oeroude geschiedenis van 
het landschap kan worden verbonden met 
hedendaagse programma’s.
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