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Waarom IkbouwmijnhuisinAlmere, en waarom dit  
Meerjarenprogramma particulier opdrachtgeverschap?

Op 16 april 1998 droeg de Tweede Kamer - met een kamerbreed gesteunde motie 
waar ook mijn handtekening onder staat - de regering op om dertig procent van 
de woningbouw door middel van een vorm van particulier opdrachtgeverschap tot 
stand te laten komen:
 
‘De Kamer is van oordeel, (…) dat reeds in de huidige VINEX-periode tot 2005 de 
mogelijkheden moeten worden verruimd om diversiteit en individualiteit als wezenlijk 
uitgangspunt te introduceren, enerzijds op basis van daarop gericht - nieuw - 
onderzoek en de kennisoverdracht daarvan, en anderzijds via een stimulering van het 
individuele opdrachtgeverschap, en verzoekt de regering te bevorderen dat een groter 
aandeel van de nieuwbouw door middel van eigen opdrachtgeverschap kan worden 
gerealiseerd, en ernaar te streven dat het aandeel via individueel opdrachtgeverschap 
te realiseren woningen een substantieel, circa eenderde van de te realiseren 
bouwopgave bedraagt (…)’ (KST29398)
 
Ondanks een aantal mooie ontwikkelingen - denk aan Roombeek in Enschede, 
Steigereiland in Amsterdam of Vroondaal in Den Haag - is deze ambitie tot op de dag 
van vandaag niet verwezenlijkt. Het individuele opdrachtgeverschap heeft bestuurlijk 
Nederland niet weten te veroveren - althans, niet op grote schaal. Het zijn nog steeds 
de grote bouw- en ontwikkelingsconglomeraten die onze woningmarkt domineren, 
en die kleinschalige initiatieven van de mensen zélf naar de achtergrond verdringen. 
Is het niet vreemd dat wij het, zeker in een tijd van zelfontplooiing, van emancipatie 
en van verregaande individualisering, vanzelfsprekend vinden dat het wonen van 
bovenaf wordt opgelegd? Dat een fundamentele discussie over zeggenschap over het 
eigen wonen niet langer op de politieke agenda staat? Dat wij, ondanks onze motie 
uit ’98, nooit zijn gekomen tot een andere manier van woningbouw?

Met het programma IkbouwmijnhuisinAlmere wil Almere particulier opdracht-
geverschap weer op de nationale agenda zetten. Dat Almere deze mogelijkheid 
biedt, was voor mij een belangrijke reden om hier - nu bijna vier jaar terug - als 
wethouder te starten. In Almere is ruimte om op grote schaal te laten zien dat 
burgers wel degelijk zelf willen en kunnen bouwen. Ruimte in letterlijke zin, omdat 
Almere als één van de weinige Nederlandse steden bouwgrond in overvloed heeft. 
In figuurlijke zin, omdat een groot deel van deze bouwgrond eigendom is van het 
gemeentebestuur. Het is dan ook het gemeentebestuur dat beslist wie het eerste 
recht op grond heeft, en wie de stad mag maken. 
 
In Almere leggen we de zeggenschap over het wonen waar dat hoort; in de 
handen van de mensen zelf. Zíj maken de stad. De Almeerse praktijk laat zien 
dat dit substantieel betere resultaten oplevert. Particuliere opdrachtgevers 
bouwen grotere, goedkopere en kwalitatief betere woningen. In tegenstelling 
tot ontwikkelaars streven zelfbouwers niet naar winstmaximalisatie, maar 
stellen woonmaximalisatie centraal. Zij bouwen niet voor de grote massa - een 
‘gemiddelde’ woning voor een ‘gemiddeld’ gezin -, maar vanuit hun eigen wensen, 
ideeën en (gebruik)behoeften. Iedere besteedbare euro, iedere vrije minuut wordt 
in de woning geïnvesteerd. Daarmee investeren particuliere opdrachtgevers 
tegelijkertijd in de stad als geheel. Zelfbouw biedt grote vrijheid voor individuele 
expressie, en leidt tot een grote verscheidenheid in plattegronden en een veelvoud 
van verschijningsvormen. Iedere woning - of het nu een cataloguswoning of een 
icoon betreft - is uniek. In Almere zien wij onze vermoedens iedere dag opnieuw 
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bevestigd: particulier opdrachtgeverschap verrijkt de stad. Waren onze vermoedens 
ooit de reden om IkbouwmijnhuisinAlmere te starten, de bewijsvoering is nu reden 
om het programma te continueren - en zelfs te intensiveren.

In dit Meerjarenprogramma leggen wij onze ervaringen vast. Wat hebben drie jaar 
van particulier opdrachtgeverschap ons geleerd? Wij beschrijven hoe we zelfbouw 
voor iedereen mogelijk maakten - op verschillende locaties, in verschillende prijs-
klassen, met verschillende gradaties aan zeggenschap -, en hoe wij onze verworven 
inzichten in de nabije en verdere toekomst zullen vertalen in nieuwe vormen, 
instrumenten en werkwijzen. Het Meerjarenprogramma toont aan dat het mogelijk 
is dat ‘het aandeel via individueel opdrachtgeverschap te realiseren woningen een 
substantieel deel van de te realiseren bouwopgave bedraagt’. Onze ervaringen laten 
niet alleen zien dat burgers in staat zijn hun eigen leven vorm te geven, maar ook 
dat ieder individueel initiatief het niveau van de stad naar een hoger niveau tilt. 

Juist omdat dit Meerjarenprogramma deze resultaten - en daarmee de in 2006 door 
de gemeenteraad gekozen koers - bestendigt, heeft het nadrukkelijk betekenis voor 
bestuurlijk Nederland. Het programma is een leidraad voor beleidsontwikkeling, 
voor iedere lokale bestuurder die particulier opdrachtgeverschap op grote schaal wil 
introduceren. Tegelijkertijd kan het programma ook op nationaal niveau een motor 
zijn achter individuele, kleinschalige initiatieven - of in ieder geval achter het gesprek 
daarover. Particulier opdrachtgeverschap verdient een prominente plek in onze 
woningbouw en op de politieke agenda. Want zelfbouw is meer dan bouwen alleen, 
het is de mogelijkheid om zélf inhoud te kunnen geven aan een fundamentele waarde: 
het eigen wonen. 
 
Namens het College van Burgemeester en Wethouders,
 
Adri Duivesteijn
Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen
Almere
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Almere Hout; Lange Wetering





“ Wonen is het eerste en het laatste menselijk bestaan” (Martin Heidegger)
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Om particulier opdrachtgeverschap in Almere op grote schaal mogelijk te maken  
ging op 20 december 2006 het programma IkbouwmijnhuisinAlmere van start. Een 
stevige ambitie om een nieuwe bouw- en wooncultuur van onderop te ontwikkelen, 
met als resultaat een grotere verscheidenheid in type wijken, in woningen en in 
mensen. Het document ‘IkbouwmijnhuisinAlmere, particulier opdrachtgeverschap 
volgens de Almeerse aanpak’ (20 12 06) en de uitgifte van tweehonderd kavels 
in de wijk Noorderplassen en de Stripheldenbuurt, markeerden de start van het 
programma. Inmiddels zijn we drie jaar verder, is er een grote dynamiek op gang 
gebracht en zijn er 1.500 kavels uitgegeven waarvan er ruim negenhonderd zijn 
verkocht aan een rijk gevarieerde groep particuliere opdrachtgevers. De eerste 
resultaten van het programma zijn duidelijk zichtbaar in de stad. Een kleurrijke 
mix van woningen is verspreid over de wijken tot stand gekomen. Niet middels 
seriematige bouw, rij voor rij, maar in vele vormen, maten, prijsklassen, 
schakeringen en verschijningsvormen, met een niet te voorspellen bouwvolgorde. 

De definitie van particulier opdrachtgeverschap staat helder omschreven in de 
startnotitie uit 2006: ‘De burger is zelf de opdrachtgever van zijn of haar woning,  
op een zelfstandig verworven bouwkavel. Hij of zij is dus geen ‘woonconsument’, 
maar ‘woonproducent’. Het fundamentele kenmerk is dat de particuliere opdracht-
gever de grond al bezit vóór de start van het ontwerpproces. Dat wijkt af van 
de nu gangbare situatie waarin de projectontwikkelaar de bouwgrond bezit, 
en met de bouwgrond tegelijkertijd het ontwerp en de aanneemopdracht van 
de woning verkoopt.’ In dit document worden drie vormen van particulier 
opdrachtgeverschap onderscheiden: particulier opdrachtgeverschap, collectief 
particulieropdrachtgeverschap, waarbij meerdere particulieren gezamenlijk  
een plan ontwikkelen en mede-opdrachtgeverschap, waarbij de burger meer 
zeggenschap krijgt in de ‘reguliere’ woningbouw. 

Particulier opdrachtgeverschap is geen nieuw fenomeen. Niet alleen in het  
buitenland, maar ook in grote delen van landelijk Nederland is zelfbouw een  
normale gang van zaken. Daarnaast kennen we in de geschiedenis van Nederland  
vele stedelijke voorbeelden van bouw door particulieren, zoals de bekende grachten-
gordel in Amsterdam. Langs een strak stramien van grachten, straten en bomen 
staan de kleurrijke panden die middels particulier opdrachtgeverschap tot stand zijn 
gekomen en die in de loop der tijd vele veranderingen hebben ondergaan. Dergelijke 
voorbeelden dateren veelal van voor 1901, toen er nog geen Woningwet bestond. 

In de recente Nederlandse geschiedenis is in steden slechts een handvol  
bijzondere voorbeelden voorhanden, zoals Roombeek in Enschede, de 
Scheepstimmermanstraat op het Amsterdamse Borneo eiland, Steigereiland  
op IJburg, eveneens in Amsterdam, Nieuw Leijden in Leiden en Vroondaal in  
Den Haag. Hierbij is - op een bescheiden schaal - het initiatief voor de bouw van  
de woningen bij de burgers zelf gelegd. Inmiddels kiezen gemeenten meer en  
meer voor woningbouwontwikkeling waarbij de burger weer centraal staat.  
Zo heeft de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest (Ruimtelijke Ordening) 
onlangs aangekondigd vijftig procent van de volgende fase van IJburg in particulier 
opdrachtgeverschap te willen realiseren. 

Toen in 2006 werd gestart met IkbouwmijnhuisinAlmere, was particulier 
opdrachtgeverschap ook in Almere geen onbekend verschijnsel. De gemeenteraad 
heeft zich herhaaldelijk uitgelaten over de wenselijkheid van particulier 
opdrachtgeversschap, en al sinds de start van Almere pogen we te differentiëren  
en iets unieks tot stand te brengen.  
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Zo zijn De Fantasie (1982), De Realiteit (1985) en De Eenvoud (2006) tot stand 
gekomen. Deze zelfbouwwijkjes komen voort uit een prijsvaag en zijn illustratief 
voor de ruimte die particulier opdrachtgeverschap biedt aan individuele expressie. 
Daarnaast liggen, verspreid door de stad, afzonderlijke kavels die door particulieren 
zijn bebouwd, zoals in Filmwijk, Faunawijk en Vogelhorst. Dit zijn de zogenaamde 
‘gouden randjes’: bungalowwijkjes met zelfbouw op een bescheiden schaal, vooral 
bereikbaar voor mensen met een goed inkomen. Op grotere schaal is in 2001 gestart 
met de ontwikkeling van de villawijk Almere Overgooi; een zelfbouwwijk waar 
mensen een riante kavel kunnen kopen om vervolgens - individueel of samen met 
anderen - een villa te bouwen. Het grootste deel van de woningbouwproductie is 
echter, net als elders in Nederland, tot stand gebracht door institutionele partijen. 

Met IkbouwmijnhuisinAlmere voorziet Almere in een behoefte die bij burgers bestaat; 
een behoefte aan meer invloed op de eigen woonomgeving. In tegenstelling tot grote 
delen van de Randstad is er in Almere letterlijk ruimte om hier invulling aan te geven. 
Het programma sluit aan op het rijksbeleid, om circa dertig procent van de nieuw te 
bouwen woningen in particulier opdrachtgeverschap te realiseren. Op 16 april 1998 
heeft de Tweede Kamer - met een kamerbreed gesteunde motie van de PvdA, VVD, 
D66 en CDA - de regering opgedragen om ‘ernaar te streven dat, voor de periode van 
de Actualisering Vinex, het aandeel via individueel opdrachtgeverschap te realiseren 
woningen circa eenderde van de te realiseren bouwopgave bedraagt’ (KST29398). 
De ambitie om circa dertig procent van de nieuw te bouwen woningen in particulier 
opdrachtgeverschap te realiseren, is opgenomen in de Nota Mensen, Wensen, Wonen 
(2000) van het rijk. Almere heeft deze doelstelling verankerd in de onlangs opgestelde 
WoonVisie Almere (Wonen in Almere, 2009). Binnen de woningbouwprogrammering 
van Almere wordt voorrang gegeven aan de burgers. Door structureel zorg te dragen 
voor een ruim en divers aanbod van kavels, krijgt de burger het eerste recht in de 
Almeerse woningbouw. Er ontstaat een directe relatie tussen bestuur en burger.

IkbouwmijnhuisinAlmere
IkbouwmijnhuisinAlmere kreeg vorm langs onderstaande lijnen:

1. Een vliegende start: om een groot aantal onderscheidende kavels te kunnen 
aanbieden, kwamen er in vier verschillende gebieden - Noorderplassen West, Almere 
Buiten (Stripheldenbuurt en de Evenaar), Almere Hout (Overgooi en Vogelhorst) en 
Almere Poort (Columbuskwartier en Homeruskwartier) - kavels op de markt. 

2. Het opbouwen van een ‘staalkaart van opdrachtgeverschap’, met verschillende 
vormen van zeggenschap en een breed scala aan woon- en werkmilieus, om zo 
een schat aan inzichten en praktijkervaringen te verzamelen. Almere Poort - en 
dan vooral Homeruskwartier, met een programma van 1.800 zelfbouwwoningen en 
1.200 woningen in mede-opdrachtgeverschap - werd aangewezen als belangrijkste 
oefenlocatie. 

3.  Het ontwikkelen en aanbieden van instrumenten die het proces faciliteren:
 Informatievoorziening: duidelijk en overzichtelijk via websites, de Kavelwinkel,
 burenavonden en jaarlijkse manifestaties;
 Kaders en spelregels: deze worden kort en bondig in één document -
 het kavelpaspoort - beschreven. In dit Kavelpaspoort zijn opgenomen:  
 de stedenbouwkundige randvoorwaarden, bepalingen uit het bestemmingsplan  
 en eventuele welstandseisen. Daarnaast heldere richtlijnen voor het bouwbesluit,  
 bouwvergunningen en termijnen die hier voor staan;
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 Richtlijnen voor kaveluitgifte: voor de manier van inschrijving, methodes  
 van kavelverkoop - van loting tot ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ -  
 hoogtes van het inschrijfgeld bij loting, overige kosten en betalingsmomenten;
 Betaalbaar bouwen: mogelijk maken door uitgifte van kleinere kavels, gunstige
 grondprijzen, het stimuleren van collectief opdrachtgeverschap, het inzetten van
 gunstige regelingen en het gebruiken van subsidies;
 Begeleiding: ondersteunen van de particuliere opdrachtgevers door inzet  
 van begeleidingsbureaus, het aanbieden van cursussen en handboeken,
 verwijzingen naar architectenwebsites, catalogusbouwers en
 subsidiemogelijkheden.

De start van het programma IkbouwmijnhuisinAlmere betekende een sprong in 
het diepe, al doende leren, steeds opnieuw ontdekken en gaandeweg komen tot 
verbeteringen en aanpassingen. In de afgelopen jaren zijn waardevolle ervaringen 
en inzichten opgedaan, die maken dat we de experimentfase zijn ontstegen. 
Bouwen in particulier opdrachtgeverschap wordt - meer en meer - een gangbare 
en vanzelfsprekende manier van stedenbouw. Niettemin moeten continu nieuwe 
vaardigheden worden aangeleerd, terwijl ingesleten, verouderde denkbeelden 
moeten worden afgeleerd. Innovaties in de bouw en het begeleidingsproces 
worden gestimuleerd en ondersteund, een nieuw domein van kennis en  
praktijken wordt verder ontwikkeld.

Particulier opdrachtgeverschap blijft - in veel verschillende vormen - een 
substantieel en principieel onderdeel van de Almeerse woningbouwontwikkeling. 
Dit vergt een continuering van de inspanning die nu wordt geleverd, om kavels 
te ontwikkelen, burgers te begeleiden, procedures te vergemakkelijken en om 
nieuwe instrumenten op te stellen. Wat startte als klein aanjaagteam, groeide 
uit tot een professioneel programmateam particulier opdrachtgeverschap, dat 
structureel onderdeel is van de gemeentelijke organisatie. Het programmateam 
zal zich blijvend moeten inzetten om, samen met andere gemeentelijke teams 
en afdelingen, het programma succesvol voort te zetten. De organisatie moet 
dienstbaar worden aan zelfbouwers. Een betere verankering van deze nieuwe 
manier van stadsontwikkeling is dan ook essentieel.

In deze nota blikken we terug op ruim drie jaar IkbouwmijnhuisinAlmere.  
Wat is er gebeurd? Wat hebben we geleerd? Op basis van deze praktijkervaring 
beschrijven we - in hoofdlijnen - de koers voor de komende jaren; inzichten uit  
het verleden worden verbonden met een programma voor de toekomst. 

Leeswijzer
Voorliggend document bestaat, na deze inleiding, uit drie hoofdstukken.  
In hoofdstuk 2 wordt de ideologie achter particulier opdrachtgeverschap toegelicht. 
Waarom vindt het gemeentebestuur particulier opdrachtgeverschap zo belangrijk? 
In hoofdstuk 3 wordt drie jaar IkbouwmijnhuisinAlmere beschouwd. Wat waren 
belangrijke onderdelen van het programma en wat zijn de ervaringen die zijn 
opgedaan? Dit is de opmaat naar hoofdstuk 4, waarin de koers voor de komende 
vier jaar op hoofdlijnen wordt geschetst. Ieder hoofdstuk eindigt met reportages 
van mensen of deelgebieden. Acht ‘ervaringsdeskundigen’ - op uiteenlopende 
terreinen - zijn geïnterviewd en delen hun inzichten. Deze interviews zijn terug 
te vinden achter de hoofdstukken 1 en 2. De gebieden waar de meeste kavels 
zijn uitgegeven, worden na hoofdstuk 3 uitgebreid belicht. Tenslotte worden na 
hoofdstuk 4 een aantal toekomstplannen uitgelicht.

Meerjarenprogramma IkbouwmijnhuisinAlmere 2010 - 2014
Inleiding



Overgooi; Villa van Vijven







19

Interviews



20

Kavelgrootte 165 m2

Bruto vloeroppervlak 210 m2

Bruto inhoud 850 m3

Kavelprijs 3 39.600
Kosten bouw 3 310.000
Totale kosten 3 350.000
Aanvang bouw januari 2009  
(kavel gekocht in augustus 2007)
Oplevering juni 2009
Beroep private banker, 
tekstschrijver/journalist
 

“ Een rijwoning in particulier opdrachtgeverschap,  
 dat is uniek in Nederland en behoort dan ook niet tot  
 het beproefde repertoire van bouwbedrijven.”
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Veronique en Björn van der Meulen

Laatst vroeg iemand die voorbij 
wandelde nog: “Bent u eigenaar  
van beide pandjes?” Veronique en 
Björn van der Meulen kozen ervoor 
hun gevel in tweeën te splitsen.  
Eén deel werd modern, met hout 
en zink, het andere deel klassiek,  
met metselwerk en grote ramen. 
En inderdaad, het lijken twee 
verschillende woningen. Een 
compromis tussen twee uiteen-
lopende smaken? “Absoluut 
niet! Dit is wat we allebei wilden. 
Smalle geveltjes, zoals je ook bij 
Amsterdamse grachtenpanden ziet.”  

Aan de eettafel - midden in hun 
moderne, ruime keuken - vertellen 
Veronique en Björn dat ze geen 
seconde spijt hebben gehad van de 
overstap naar het ‘nieuwe land’, nu zes 
jaar geleden. Maar dat hun toekomst 
niet lag in de woning die zij Almere 
Kruidenwijk kochten, werd snel 
duidelijk; al na twee jaar begon het 
te kriebelen. Een nieuwbouwhuis, dat 
was zeker. Maar in de ene woning was 
de woonkamer te groot, in het andere 
huis de keuken te klein. “Tijdens onze 
zoektocht hoorden we dat je in Almere 
kavels kunt kopen. We belden met 
de Kavelwinkel, en twee weken later 
verzilverden we onze optie. Het idee  
om tot op de millimeter zelf te bepalen 
hoe je je woning vormgeeft…  
geweldig toch?”
 
Van begin af aan was duidelijk: geen 
cataloguswoning! Björn en Veronique 
bezochten Roombeek in Enschede 
en Steigereiland in Amsterdam - dat 
toen nog grotendeels in de steigers 
stond. “Je loopt rond, doet inspiratie 
op, en ziet tegelijkertijd ook dingen die 

je nadrukkelijk níet wilt. We hebben 
uren en uren en uren met elkaar 
gesproken over het huis. Over de 
indeling, de materialen, de gevel, de 
inrichting.” Omdat ze gedurende het 
bouwproces maar één aanspreekpunt 
wilden hebben, zochten ze naar een 
bouwbedrijf dat van ontwerp tot 
oplevering betrokken zou zijn.  
“We hebben veel op internet gezocht, 
en hebben gesprekken gevoerd met 
verschillende bouwers. Sommige 
bedrijven wilden onze woning niet  
eens bouwen. Een rijwoning in 
particulier opdrachtgeverschap, dat  
is uniek in Nederland en behoort dan 
ook niet tot het beproefde repertoire 
van bouwbedrijven.” Uiteindelijk viel  
de keuze op VDM uit Drachten. Een 
bedrijf zónder catalogus, maar mét 
ruime ervaring op het gebied van 
duurzaam bouwen. 
 
Vanaf augustus 2007, het moment 
dat Veronique en Björn de kavel 
kochten, waren zij bijna dagelijks in 
Noorderplassen te vinden. “In het 
begin, toen ons blok nog één grote 
zandvlakte was, was het gokken welk 
perceel nu precies van ons was. We 
hebben onze buren vaak ontmoet, 
nog vóór we daadwerkelijk buren 
werden. Ook zij waren aan het meten 
- waar komt de keuken, waar begint 
de woonkamer? - en maakten foto’s.” 
Veronique en Björn hebben de wijk 
letterlijk zíen ontstaan. “Juist omdat 
we hier iedere dag waren, hebben we 
iedere steen gelegd zien worden.”
 
In de resterende uren reden 
ze van keukenleverancier naar 
badkamerexpert. “Je belandt echt in 
een wervelwind. Het is een ontzettend 

drukke periode.” Maar, zo blijkt uit 
hun enthousiaste verhaal, de moeite 
meer dan waard. De woning is 
precies geworden zoals ze voor ogen 
hadden. Een afzonderlijke keuken, 
een gigantische badkamer met bad en 
‘inloopstortdouche’, een slaapkamer 
met inloopkast, en natuurlijk de 
verwarrende voorgevel. “En dan heb je 
het pronkstuk nog niet eens gezien”, 
lacht Veronique, terwijl ze voorgaat 
naar de woonkamer: een muur van 
chinees natuursteen - met een brede 
schakering van kleuren en reliëf - doet 
dienst als een reusachtig schilderij. 
 
Ja, hoofdbrekens waren er ook.  
De Boelijn was de eerste straat waar 
particulieren geschakeld kunnen 
bouwen. “Daar hebben we wel wat 
grijze haren aan overgehouden”, 
vertelt Björn. “Zo konden wij niet heien, 
omdat de woning van de buurman er 
reeds stond. We hebben toen geboord, 
maar dat is duurder dan het slaan van 
heipalen. En omdat we niet gelijktijdig 
met de buren zijn gestart, moesten 
we ons huis echt tegen de buren aan 
bouwen. Dat was voor de bouwer niet 
altijd even gemakkelijk.” 
 
Zouden Veronique en Björn er opnieuw 
voor kiezen hun eigen huis te bouwen? 
“Direct!”, knikt Björn. “En opnieuw 
zouden we het helemaal naar onze 
hand zetten, dus geen catalogusbouw. 
Want als je zelf bouwt, moet je het 
goed doen. Dan moet je alles, tot in 
de kleinste details, zélf bedenken.” 
Veronique vult aan: “Toen wij de kavel 
kochten, was ik 27 jaar, en Björn  
was 29. Waar in Nederland krijg je op 
die leeftijd de kans zelf je droomhuis  
te bouwen?”

“ Een rijwoning in particulier opdrachtgeverschap,  
 dat is uniek in Nederland en behoort dan ook niet tot  
 het beproefde repertoire van bouwbedrijven.”
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Kavelgrootte 118 m2

Bruto vloeroppervlak 118 m2 
Bruto inhoud 449 m3

Kavelprijs 3 33.000
Kosten bouw 3 126.500 
Totale kosten 3 185.000
Aanvang bouw maart 2010  
Oplevering augustus 2010
Beroep grafisch ontwerper, 
zelfstandig ondernemer 

“ Het besef dat we gingen bouwen én gingen samenwonen,
 drong opeens in volle omvang tot ons door.”
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Zij verheugt zich op het schilderen. Hij 
zou willen dat het huis gemeubileerd 
wordt opgeleverd. Maar eigenlijk 
kunnen ze gewoonweg geen dag 
langer wachten tot ze dan eindelijk in 
hun woning kunnen. Mira Tichelaar 
en Martijn Groot wisten gelijk dat 
IkbouwbetaalbaarinAlmere een 
unieke kans bood om als student en 
zelfstandig ondernemer een eigen 
huis te kunnen bouwen. Op hun kavel 
komt straks - naar eigen zeggen -  
het mooiste huis van het rijtje.

Anderhalf jaar terug studeerde Mira 
nog aan de kunstacademie, en was 
Martijn zo’n drie jaar zelfstandig 
ondernemer. Met hun toenmalige 
inkomsten kwamen ze maar net in 
aanmerking voor de IbbA-regeling. 
“We wilden het zo graag, en waren 
dan ook ontzettend blij toen bleek dat 
we mochten meeloten - en vervolgens 
werden ingeloot! Hoewel het toen 
tegelijkertijd ook écht werd. Het besef 
dat we gingen bouwen én gingen 
samenwonen, drong opeens in volle 
omvang tot ons door.” 

Niet alleen de financiële constructie 
van IbbA, maar ook de mogelijkheid 
om voor een compleet eigen ontwerp 
te kiezen, is Mira en Martijn op het lijf 
geschreven. Martijn: “Ik moet eerlijk 
zeggen dat Mira voor ons ontwerp 
de meeste uren heeft gedraaid. Er 
gaat veel tijd zitten in het creatieve 
proces, en zij vond het erg leuk om 
dat te doen.” Mira licht toe: “Ik heb 
avonden gebladerd in de catalogus 
met mogelijke IbbA bouwplannen. 
Is dit wat? Wat past bij ons? Kunnen 
we hier nog wat mee? De architect 
en aannemer van het ontwerp dat 

ons het meest aansprak, stonden 
open voor aanpassingen en ideeën. 
De klik was er direct. Ik nam iedere 
keer nieuwe tekeningen mee, waar 
de architect vervolgens op kon 
voortborduren. Zo hebben we - in 
overleg met de architect - een hele 
eigen gevelindeling bedacht. Ik heb 
zelfs geheimhouding afgedwongen, 
voor een specifieke Braziliaanse 
metselmethode. Als je op deze 
manier metselt, kun je van binnen 
naar buiten kijken, maar van buiten 
niet naar binnen. Je hebt dus geen 
gordijnen nodig; de architectuur zorgt 
voor privacy. We passen het toe bij de 
badkamer, en het is de grootste trots 
van ons huis. Eigenlijk doen we alles 
precies zoals wij dat willen en echt,  
wij wonen straks in het mooiste huis 
van het rijtje.” 

Het contact met de toekomstige 
buren is ontstaan tijdens IbbA-
bijeenkomsten, en er is een Hyves-
pagina waar de bewoners elkaar 
virtueel ontmoeten. Daarnaast heeft 
Mira een aantal buren uitgenodigd 
om - nog in hun oude woning - beter 
kennis met elkaar te maken, en om 
elkaar de tekeningen van de eigen 
woning te laten zien. Martijn:  
“Ik denk dat het een leuke, frisse 
en jonge buurt wordt. Ik verheug 
me enorm op dat nieuwe, en op het 
saamhorigheidgevoel dat bij zo’n 
nieuwe, zelfgebouwde wijk hoort.”
Het bouwproces vergt een behoorlijke 
dosis geduld. Het vele overleg en het 
steeds opnieuw afstemmen nemen 
de nodige tijd in beslag. Toch kunnen 
Mira en Martijn de IbbA-regeling 
zeker aanraden. Martijn: “Vooral als 
je initiatiefrijk bent. Ondernemend. 

Als je niet bang bent om keuzes te 
maken. Dan past het bouwen van 
een eigen huis bij je. Als je dat niet 
ziet zitten, zou ik het niet doen. We 
zijn erg zelfstandig, proberen veel 
uit te zoeken en te opperen. Als 
je je eigen huis bouwt, is dat een 
goede eigenschap. En de financiële 
constructie natuurlijk. Dat is helemaal 
ideaal, zeker als je jong bent of wel de 
gedrevenheid hebt, maar de financiële 
middelen ontbreken, is het dé manier 
om je eigen huis te kunnen bouwen.” 

En ja, het is spannend. Veel mensen 
die gebruikmaken van de IbbA-
regeling bouwen toch voor het eerst. 
“Maar”, vinden Mira en Martijn, “als 
je je er in verdiept en gaat praten 
met architecten, met deskundigen, 
bouwbegeleiders en medewerkers van 
de Kavelwinkel, krijg je het echt in de 
vingers.” 

De bouw start in het voorjaar. Mira 
lacht: “We kunnen écht niet meer 
wachten. Weet je dat we onze auto 
vaak bij onze kavel parkeren,  
en dan met de hond naar het bos 
wandelen, zo onze achtertuin in.  
Voor mijn ouders heb ik de 
plattegrond in het zand getekend en 
gefotografeerd. We hebben het echt 
uitgemeten. Zó wordt het!”

23

Mira Tichelaar en Martijn Groot
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“ Werken met particuliere opdrachtgevers geeft energie.  
 Ze zijn zó enthousiast. Soms praten ze al over een vólgende  
 woning, nog voor hun nieuwe woning is opgeleverd.”
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Het begon met het ontwerpen van zijn 
eigen woning, op één van de tientallen 
kavels die in Loenen aan de Vecht op 
de markt kwamen. Anderen waren 
onder de indruk van zijn ontwerp,  
en vroegen hem ook hún toekomstige 
woning te tekenen - wat vervolgens 
weer tot nieuwe opdrachten leidde. 
In antwoord op de groeiende vraag 
startte Jules Zwijsen in 2005 zijn 
eigen architectenbureau. Zijn klanten 
zijn vrijwel allemaal particuliere 
opdrachtgevers, waaronder ook  
twee in Almere. “Het is een feestje  
om samen een huis te bouwen.”  

Voor hij zijn eigen avontuur - zijn eigen 
onderneming - startte, werkte 
Jules Zwijsen bij een groter architecten-
bureau, en bestond zijn klantenbestand 
met name uit grootschalige project-
ontwikkelaars. “Mijn speelruimte was 
beperkt. Alles moest zo goedkoop en 
efficiënt mogelijk. De uitdaging was om 
desondanks zoveel mogelijk kwaliteit te 
leveren.” Er bestaat dan ook een wereld 
van verschil tussen institutionele bouw 
en particulier opdrachtgeverschap. 
Winstmaximalisatie wordt woon-
maximalisatie. Zwijsen: “De uitdaging 
is nú om de wensen en ideeën van de 
toekomstige bewoners te vertalen in 
een concreet ontwerp. Werken met 
particuliere opdrachtgevers geeft 
energie. Ze zijn zó enthousiast. Soms 
praten ze al over een vólgende woning, 
nog voor hun nieuwe woning is 
opgeleverd.”

Hoe gaat zo’n ontwerpproces nu in 
z’n werk? Zwijsen: “Als je kiest voor 
architectuur - dus bouwen met een 
architect -, dan is het van belang dat 
je de architect al in een vroeg stadium 

betrekt. Zelfs vóór je een kavel koopt 
kan een architect je adviseren, zodat 
de kavel die je kiest aansluit op je 
persoonlijke wensen. Vervolgens vraag 
ik de bewoners om een programma 
van eisen: wat vinden ze mooi, wat zijn 
hun wensen, hoe willen ze de woning 
gebruiken? Zo’n eisenpakket kan kort 
en krachtig op papier worden gezet: 
‘voldoende ruimte voor een grote 
eettafel’ bijvoorbeeld, ‘hier een open 
haard’, of ‘de wasmachine moet in 
de berging passen’. Op basis van dit 
programma maak ik een vrijblijvend 
schetsontwerp, en kom met ideeën 
die aansluiten op de wensen van de 
bewoners, maar die zij zelf niet bedacht 
zouden hebben. Dát is de werkelijke 
opgave van de architect: het aandragen 
van alternatieven. Soms worden 
die zonder meer van tafel geveegd, 
maar vaker leidt het tot waardevolle 
aanpassingen. Het gaat dan niet alleen 
om materiaalgebruik, maar ook om 
het gebruik van de woning. Hoe valt het 
licht naar binnen? Waar wil je de auto 
parkeren? En hoe komt de woning op 
het perceel te staan?”

Het schetsontwerp is cruciaal. Zwijsen: 
“Tot nu toe heb ik altijd in de roos 
geschoten, maar het kan ook zo zijn 
dat de bewoners besluiten op zoek 
te gaan naar een andere architect. 
Inderdaad, het is een risico, maar 
het is van groot belang om van begin 
af aan op één lijn te zitten; je werkt 
zo’n lange tijd zó intensief samen, 
dat een ‘klik’ onontbeerlijk is.” 
Vervolgens wordt het schetsontwerp 
omgezet in een definitief ontwerp. Het 
resultaat is voor iedere particuliere 
opdrachtgever anders. “Iedereen heeft 
een andere kavel, een ander budget, 

andere wensen. Dat levert iedere keer 
weer een uniek product op.” Volgens 
Zwijsen verdient het aanbeveling om 
de architect ook tijdens de bouw te 
betrekken. “De architect weet als 
geen ander hoe het ontwerp in elkaar 
zit, en wat de gevolgen van sommige 
aanpassingen - het verplaatsen van een 
deur bijvoorbeeld, of het gebruik van 
andere materialen - zijn. Natuurlijk kun 
je ook kiezen voor een bouwbegeleider, 
maar feit is dat een architect absoluut 
meerwaarde heeft.”

Toen Zwijsen nog werkte voor 
institutionele partijen, miste hij het 
contact met de eindgebruiker. Juist 
omdat je bouwt voor een anonieme 
derde, weet je niet hoe de woning 
gebruikt zal worden. Zwijsen:  
“Je maakt een standaard product,  
dat niet is toegesneden op de gedachten 
van de toekomstige bewoners. Alle 
woningen zijn hetzelfde. Terwijl je, als 
je met de verschillende particuliere 
opdrachtgevers een tour langs hun 
woningen maakt, overal een eigen 
‘handtekening’ ziet -  en iedereen z’n 
eigen huis het mooist vindt.”
Als je ervoor kiest je eigen huis te 
bouwen, moet je het goed doen, vindt 
Zwijsen. “Natuurlijk kun je kiezen 
voor een cataloguswoning. Hoewel 
je, zo leert de praktijk, vaak verrast 
wordt door de extra kosten die iedere 
aanpassing met zich meebrengt, is een 
cataloguswoning sneller gebouwd dan 
een huis dat je zélf - eventueel met  
de hulp van een architect - bedenkt. 
Maar in mijn beleving haal je dan niet 
alles uit het avontuur - het avontuur  
dat het bouwen van een eigen woning  
is. Het is toch geweldig dat je álles  
zelf kunt bepalen?”
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“ Het grootste verschil is dat de nadruk niet ligt op 
 sturing onderweg of toetsing achteraf, maar op het 
 vooraf bieden van duidelijkheid.”
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“Met het programma 
IkbouwmijnhuisinAlmere is de 
wind uit een andere hoek gaan 
waaien. De institutionalisering van 
marktkrachten heeft het particuliere 
initiatief afgezwakt. Met het particulier 
opdrachtgeverschap is weer gekozen 
voor diversiteit en individualiteit als 
wezenlijk uitgangspunt.” Aan het woord 
is planoloog Jacqueline Tellinga, die zich 
al lange tijd bezig houdt met zelfbouw. 
Ze was onder andere verantwoordelijk 
voor de woonmarkt en publicatie 
‘Heilige Huisjes’ in het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) en het 
magazine en de studiedag ‘Burgerlijke 
stedenbouw’, en publiceerde vele malen 
over particulier opdrachtgeverschap. 
Momenteel is Tellinga als 
conceptontwikkelaar particulier 
opdrachtgeverschap verbonden aan 
de gemeente Almere. Zij werkt met 
name aan de ontwikkeling van het 
Homeruskwartier in Almere Poort.

“Het is opnieuw de burger zélf, die 
concreet en actief vorm geeft aan het 
eigen wonen. Vervolgens dringen zich 
twee vragen op. Allereerst: welke 
stedenbouwkundige middelen moet de 
gemeente inzetten, wanneer er geen 
zicht is op de architectonische invulling 
of verschijningsvormen? Als dertig 
procent van de Almeerse bouwproductie 
in particulier opdrachtgeverschap wordt 
gerealiseerd, kan niet langer worden 
volstaan met ‘gouden randjes’; een 
beperkt aantal kavels aan de randen 
van woonwijken. Er zullen dan echte, 
omvangrijke verkavelingsplannen moeten 
worden opgesteld. En ten tweede: 
moeten wij voorwaarden stellen aan de 
woningen die door particulieren worden 
gebouwd? Waar begint en eindigt de 
individuele keuzevrijheid?

 
“Deze vragen zullen iedere keer 
opnieuw gesteld en beantwoord moeten 
worden. Het Homeruskwartier, waar 
ruim zevenhonderd particuliere kavels 
in de verkoop zijn gegaan, is daarvan de 
eerste proeve. In het voorjaar van 2010 
komt daar het centrumgebied van deze 
‘staalkaart van opdrachtgeverschap’ 
bij, een centrum dat door 
Bouwgroepen gebouwd zal worden. 
In het Homeruskwartier hebben wij 
nadrukkelijk gekozen voor een vorm 
van stedenbouw zonder blauwdrukken 
of gefixeerd eindbeeld. Wij hebben 
randvoorwaarden gecreëerd - en steeds 
verder geoptimaliseerd - zodat de
mensen zelf invulling aan hun woon-
omgeving kunnen geven. Op deze 
manier bieden wij ruimte aan een 
veelvoud van initiatieven, met een ruime 
bandbreedte. Het bouwen van een eigen 
woning is niet langer voorbehouden aan 
het hogere marktsegment, maar ook 
bereikbaar voor mensen met lagere(re) 
inkomens. De initiatieven van onderop 
vormen daarmee de invulling van het 
stedenbouwkundig plan. Inmiddels 
hebben de eerste bewoners de sleutel 
ontvangen, en daarmee hebben wij 
- nu al - het bewijs geleverd van wat 
in Nederland op grote schaal betwist 
werd: mensen kúnnen zelf bouwen, 
kunnen zelfs geschakeld bouwen, 
en zelfbouw is voor vrijwel iedereen 
betaalbaar, en dus toegankelijk.”
 
“Als het de mensen zijn die de stad 
maken, vereist dit een andere werkwijze 
van de gemeentelijke organisatie. Je 
hebt niet langer te maken met tien 
professionele opdrachtgevers, maar 
met honderden - vaak onervaren - 
burgers. Het grootste verschil is dat de 
nadruk niet ligt op sturing onderweg of 
toetsing achteraf, maar op het vooraf 

bieden van duidelijkheid. Daarom zijn de 
verkoopbrochures en kavelpaspoorten 
zo belangrijk; geen promotiemateriaal 
maar een heldere beschrijvingvan 
de wijkontwikkeling, en een 
verkavelingsplan die rechtszekerheid 
biedt. Dát is het kader, daarbinnen 
geef je het uit handen. Dit vergt een 
opvatting over de ontwikkeling van de 
stad, waarbij wij ons telkens opnieuw 
de vraag stellen waar de individuele 
vrijheid ophoudt en het collectieve 
belang begint. Het stelt nieuwe en 
innovatieve eisen aan het gemeentelijk 
apparaat. We kunnen ons niet langer 
verschuilen achter een ontwikkelaar, 
of ons in een publiek-private 
samenwerking op de achtergrond 
houden.”
 
“Slechts twee jaar na ‘start verkoop’ 
wordt al duidelijk dat een andere 
organisatie van de bouw leidt 
tot een andere, menselijke vorm 
van stadsontwikkeling. Als wij de 
particuliere bouw daarbij alleen op 
esthetische kwaliteiten - op saai 
ogende cataloguswoningen - zouden 
beoordelen, doen wij geen recht aan 
wat particulier opdrachtgeverschap 
daadwerkelijk is. Want veel doelen 
die in beleidsnota’s zijn verwoord - 
een menging van wonen en werken, 
sociale gemeenschapsvorming, 
diversiteit, integratie, betaalbaar 
wonen - worden in zelfbouwwijken 
‘als vanzelf’ gerealiseerd. Daarmee 
is de ontwikkeling van wijken als 
Homeruskwartier en Noorderplassen 
West niet alleen concrete uitvoering, 
maar feitelijk óók beleidsontwikkeling.”

Jacqueline Tellinga



Almere Hout; Paradijsvogelweg





“ Het huis is als de spiegel van het zelf” (Clare Cooper Marcus)
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“ Het huis is als de spiegel van het zelf” (Clare Cooper Marcus)
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Wonen is een centrale waarde in het leven van mensen. Wonen is meer dan 
simpelweg een dak boven het hoofd als schuilplaats tegen slecht weer, het is ook 
de basis van zelfontplooiing, zelfconfrontatie en cultuur. De zeggenschap over het 
eigen wonen is bij uitstek een individuele aangelegenheid, de wonende mens behoort 
daarin zelf het primaat en de macht te hebben. Het is vreemd dat mensen over vrijwel 
alles zelf mogen beslissen en overal een mening over hebben, maar dat het wonen - 
een elementair onderdeel van het leven - van bovenaf wordt opgelegd. Burgers zijn, 
waarschijnlijk meer dan ooit tevoren, in staat om hun eigen leven vorm te geven  
en daarmee ook om concreet en actief invulling te geven aan het eigen wonen. 

De stedelijke woningbouw is sinds 1901, toen de Woningwet werd geïntroduceerd, 
geleidelijk in handen gekomen van grootschalige instituties, tussenpersonen en 
marktpartijen. De burger als opdrachtgever is steeds meer uit beeld verdwenen en 
daarmee ook de natuurlijke diversiteit die voortkomt uit duizenden burgerinitiatieven. 
Deze omslag - een versmalling van het aantal opdrachtgevers - was begrijpelijk in 
tijden van ernstige woningnood en stedelijke armoede, zoals wij die in de tweede 
helft van de 19e eeuw, de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog en gedurende 
het begin van de stadsvernieuwing kenden. Dit leidde ertoe dat op grotere schaal 
gebouwd moest worden. Woningbouwcorporaties hebben toen waardevol werk 
verricht, door het wonen voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken. 

Sinds de invoering van de Woningwet is er veel veranderd. Inmiddels hebben 
honderd jaar van emancipatie, onderwijs en individualisering ons gevormd, maar 
in Nederland blijven wij - op het beleidsterrein van het wonen - redeneren en 
handelen vanuit een zorgcultuur. Niet de vraag, maar het aanbod van woningen 
staat centraal. Het maatschappelijke vraagstuk van het woningtekort leidde tot 
een schaalvergroting en vervolgens tot marktwerking. Deze traditie of cultuur is 
inmiddels ingesleten en wordt mede in stand gehouden door ontwikkelaars, die 
in de loop der tijd strategische grondposities hebben ingenomen. Ondertussen 
is Nederland in een periode beland, waarin sprake is van een meer ontspannen 
woningmarkt. In sommige dorpen en steden van ons land is zelfs sprake van krimp. 
Daar komt bij dat de verhoudingen tussen verschillende partijen - als gevolg van 
de huidige economische recessie - zijn veranderd. Kortom: de tijd is rijp voor een 
nieuwe visie op stedelijke- en woningbouwontwikkeling. Eén die de burger opnieuw 
centraal stelt. 

IkbouwmijnhuisinAlmere vormt een breuk met een lange traditie van woningbouw, 
waarbij projectontwikkelaars grootschalige nieuwbouwwijken realiseren en de 
bewoners woonconsumenten zijn. Daarmee wordt tegelijkertijd gebroken met 
ingesleten ideeën over stedenbouw en woningbouw en onnodige intermediairs en 
instituties. Het gaat primair om het denken en bouwen dóór mensen in plaats van 
vóór mensen. Het motto IkbouwmijnhuisinAlmere is in onderstaande drie thema’s 
samen te vatten.

Ik bouw staat voor bouwen als creatieve, culturele daad, het opheffen van de 
vervreemding, het herstellen van de relatie tussen mens en wonen. Het vertrekpunt 
is de handelende, ondernemende mens die gedreven wordt door eigen kracht, 
behoeften, dromen en initiatief. 

mijn huis het wonen, dat de verbinding vormt tussen de kleine en de grote schaal, 
tussen het individuele wonen en de stad als geheel. Wonen als scharnierpunt tussen 
het individu en het collectief, tussen privé en publiek, tussen mens en stad. 

Meerjarenprogramma IkbouwmijnhuisinAlmere 2010 - 2014
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in Almere als pionierstad, een stad die door de mensen zélf is gemaakt, die 
organisch groeit. Een stad die de krachtbron van duizenden, tienduizenden mensen 
en initiatieven benut. Een stad die profiteert van hun creativiteit, ondernemingslust, 
doorzettingsvermogen, vestigingsdrang en hun verbondenheid met Almere.

Mensen die zelf een huis bouwen realiseren eigen idealen en gaan daarmee  
tegelijkertijd een directe en langdurige relatie aan met hun buurt, met hun  
wijk en met de stad. Dit type binding is essentieel voor de ontwikkeling van een  
stad, ook voor Almere. Het is van belang dat mensen de kans krijgen zich werkelijk  
te verbinden aan de stad. Een huis kopen via een ontwikkelaar is anoniemer,  
zorgt voor een minder grote emotionele band met het huis en de plek, waardoor  
eerder voor ‘stadhoppen’ in plaats van woningverbetering wordt gekozen.

Almere 2.0
Ruimte bieden aan bewoners, om hén te stad te laten bouwen, sluit naadloos aan op  
de ambitie om uit te groeien tot een ecologisch, sociaal en economisch duurzame  
stad. Samen met William McDonough, één van de grondleggers van de duurzaam-
heidsfilosofie ‘Cradle tot Cradle’, zijn in 2008 de Almere Principles opgesteld. De 
zeven Almere Principles zijn hét inspiratiekader voor iedereen die betrokken is bij de 
ontwikkeling van Almere naar een gezonde en duurzame stad. ‘Mensen maken de stad’ 
en ‘koester diversiteit’ zijn twee van deze Principles die direct te verbinden zijn aan 
zelfrealisatie, ontwikkeling van onderop en het vergroten van verscheidenheid in  
de woningbouw. 

Het rijk en Almere hebben samen de ambitie om - zoals in het Randstad Urgent contract 
(oktober 2006) staat verwoord - de thema’s duurzaamheid en ecologie als leidende en 
richtinggevende principes in de stedelijke ontwikkeling te hanteren. De Almere Principles 
vormen een concrete uitwerking van deze ambitie en liggen dan ook aan de basis van 
de Concept Structuurvisie Almere 2.0 (juni 2009). Almere grijpt de groeiopgave - 60.000 
nieuw woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen - aan om zich te ontwikkelen tot een 
duurzame, complete en gedifferentieerde stad. De bestaande stad wordt gekoesterd en 
aangevuld met nieuwe stadsdelen, die ieder een geheel eigen identiteit zullen krijgen. 

In november 2009 nam het rijk een besluit over de groei van Almere (Rijksbesluit 
Amsterdam, Almere, Markermeer, 6 november 2009). Het rijk onderschrijft de gekozen 
ontwikkelrichting en deelt het beeld zoals dat in de Concept Structuurvisie Almere 2.0 is 
beschreven. Hiermee krijgt Almere, als enige stad in Nederland, de kans om een grote 
groeiopgave te verbinden aan een bouw- en wooneconomie van onderop, met volop ruimte 
voor ondernemerschap, nieuwe initiatieven en particulier opdrachtgeverschap. Het zal 
de gewenste differentiatie in de stad verdergaand vergroten. Een voordeel hierbij is dat 
Almere, in tegenstelling tot veel Nederlandse gemeenten, een groot deel van de grond in 
eigen handen heeft. Een unieke positie, die het mogelijk maakt om op grote schaal kavels 
uit te geven aan een gevarieerde groep particuliere bouwers. 

Particulier opdrachtgeverschap betekent dat niet alleen het afzonderlijke huis, 
maar ook de stad als geheel op een andere manier wordt gemaakt; het verandert het 
karakter van de stad. Iedereen - hoge én lage inkomensgroepen - krijgt de kans een  
icoon te creëren, om de stad en samenleving naar een hoger niveau te tillen. Zelfbouw  
is een cruciaal ingrediënt voor een beter en cultureel rijker Almere, en daarmee voor  
de toekomst van de stad.
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Zeven  Almere Principles

De Almere Principles zijn  
bedoeld als inspirerend richtsnoer 
voor iedereen die in de komende 
decennia betrokken is bij het 
doorontwerpen van Almere tot een 
duurzame stad. De verwerkelijking 
van deze visie is een cultuurdaad, 
en de uitdrukking van een 
optimistische benadering van  
de toekomst.

1. Koester diversiteit
2. Verbind plaats en context
3. Combineer stad en natuur
4. Anticipeer op verandering
5. Blijf innoveren
6. Ontwerp gezonde systemen
7. Mensen maken de stad

De woorden van de Almere 
Principles zullen tot leven komen 
en betekenis krijgen door menselijk 
handelen, en door ze op elk niveau 
als beginsel te nemen van ieder 
ontwerp voor de stad als geheel.

Concept Structuurvisie Almere 2.0
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Organische stedenbouw
Almere is een pioniersstad. De stad kent een traditie van experimenteren, van het 
inslaan van nieuwe wegen, van vernieuwing op het gebied van stedenbouw. Deze 
eigenschap is van groot belang om de stad steeds verder te ontwikkelen als een 
interessante, sterke en innovatieve stad. Een stadsontwikkeling waarin de burger 
centraal staat, vereist een vorm van stedenbouw waarin een grote variëteit aan 
initiatieven kan floreren. Een vorm waarbij de eigen initiatieven van burgers niet 
als hinderlijk worden beschouwd, maar juist de motor achter vitale stedelijke 
ontwikkeling zijn. Stedenbouw die geen kunstmatige diversiteit oplegt, maar ruimte 
schept voor een bouw- en wooncultuur van onderop, en die een vrijer en flexibeler 
verband tussen woning en de stad nastreeft. 

Een mooi voorbeeld is te vinden in Villa El Salvador, een grote voorstad van Lima  
in Peru. De overheid heeft zich, mede door gebrek aan financiële middelen, beperkt 
tot het uitzetten van een eenvoudige maar solide stedenbouwkundige structuur,  
het aanbieden van openbaar vervoer en de uitgifte van kavels, met elk een aansluiting 
op water, elektriciteit en riolering. De bewoners zetten in eerste instantie een rieten 
huisje op hun kavel en bouwen er in de loop der tijd een huis omheen. Iedere keer 
dat zij geld over hebben, kopen ze bouwmaterialen en beginnen ze aan een volgende 
etage. De stad groeit geleidelijk en letterlijk ‘van onderop’. Soms wordt woonruimte 
omgezet in werkruimte, of andersom. De huizen worden ‘aangekleed’ en er komen 
tuintjes in wat voorheen woestijn was. Aan de rand van de voorstad groeit een park 
dat geïrrigeerd wordt met afvalwater. Zo voltrekt de ontwikkeling tot een werkelijk 
stedelijk gebied zich in de loop der tijd op bijna organische wijze. 

Organisch gegroeide stadsdelen zijn veranderbaar. De individuele woningen 
kunnen keer op keer transformeren of worden vervangen, zonder dat dit de 
stedenbouwkundige structuur aantast. Een groot contrast met bijvoorbeeld onze 
naoorlogse woonwijken, die op grote schaal zijn of worden gesloopt. Dit is niet  
alleen kapitaalvernietiging, het heeft tevens een negatief effect op het milieu -  
al die wijken zullen tenslotte opnieuw gebouwd moeten worden.

De kunst is om stedenbouwkundige structuren te bedenken, die ruimte bieden  
aan individuele woningbouw en organische groei. Almere is op zoek gegaan  
naar bouwstenen voor een nieuwe methode van stedelijke ontwikkeling. Vier 
stedenbouwkundige bureaus (MUST, Ma0, Neutelings-Riedijk en MVRDV) hebben - 
via een meervoudige ontwerpopdracht - planvoorstellen gedaan die een aantal 
generieke principes laten zien om in Almere een organische stadsontwikkeling 
mogelijk te maken. De factor tijd speelt hierin een belangrijke rol, om dynamiek op 
te kunnen vangen en transformaties aan te kunnen zodat de stad vitaal en duurzaam 
blijft. Organische stadsontwikkeling gaat niet om organische vormen, maar om het  
proces van totstandkoming zo organisch of natuurlijk mogelijk te laten verlopen. 
Groeien in een onvoorzien tempo, geleidelijk in tijd en ruimte.

Een ontwerp met een sterk en duurzaam collectief raamwerk van openbare ruimtes, 
infrastructuur en landschap met een groot absorptievermogen is essentieel. Het 
raamwerk bakent af en verankert, het is een onmisbare schakel tussen het individu 
en het collectief en het faciliteert een geleidelijke groei door particuliere initiatieven. 
Om geleidelijke ontwikkeling en transformatie mogelijk te maken is het creëren van 
overmaat van belang om flexibiliteit in te bouwen voor toekomstige ontwikkelingen. 
Ruimtes moeten zodanig worden gedimensioneerd dat hun functie en inrichting in  
de loop der tijd kunnen veranderen. Kwaliteiten ontstaan gaandeweg, in een proces 
van gestage en blijvende organische groei.  
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Organische stedenbouw Almere;
generieke principes

Oriëntatie: objecten of straten in de 
wijk om je te kunnen oriënteren;

Identiteit: het eigen karakter van 
een wijk of stedelijk gebied;

Morfologische resistentie: een 
robuust stedenbouwkundig patroon 
dat de tand des tijds kan doorstaan;

Continuïteitsprincipe: integratie van 
stedelijke elementen en het vormen 
van netwerken;

Overmaat en flexibiliteit: functie en 
inrichting kunnen in de loop der tijd 
veranderen;

Levendigheid en stilte als stedelijk 
contrast: afwisseling van levendige 
zones en stiltezones.
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Meervoudige ontwerpopdracht
Neutelings-Riedijk
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Stedenbouw die organische ontwikkeling mogelijk maakt geeft ruimte om te sturen 
op het proces in plaats van op een gefixeerd eindbeeld. Het eindbeeld blijft - tot op  
het laatste moment - immers een verrassing. 

Organische stedenbouw vereist dat de planmatige ontwikkeling wordt ingeruild 
voor een aanpak waarbij de eindgebruikers centraal staan. De burger neemt de 
verantwoordelijkheid voor de eigen woon- en werksituatie en het zijn de mensen  
die de stad maken - zoals de inwoners van Lima Villa El Salvador maakten. 

Cultuuromslag
Particulier opdrachtgeverschap is (nog) weerbarstig. Juist omdat Nederland gewend 
- en verslaafd - is geraakt aan de grote schaal, lijken we vergeten hoe op kleine(re) 
schaal gewerkt moet worden. De omslag van aanbod- naar vraaggericht vraagt om 
een fundamenteel andere werkwijze. Er moet een passende infrastructuur worden 
opgebouwd om particulier opdrachtgeverschap te kunnen faciliteren. Dat gebeurt 
niet in één keer, maar gaat geleidelijk. Het permanent aanpassen van methoden en 
instrumenten hoort daarbij. 

Bouwen in particulier opdrachtgeverschap betekent een mentale omschakeling, 
waarbij alle betrokken partijen nieuwe vaardigheden moeten aanleren en oude, 
ingesleten denkbeelden en praktijken moeten afleren. Het vergt andere soorten 
bestemmingsplannen, stedenbouwkundige structuren en organisatievormen, een 
nieuwe generatie bouwbureaus en veel organisatievermogen. De gemeentelijke 
regels en organisatie worden aanpast en bijgesteld, om procedures en begeleiding  
te versnellen en verbeteren. Centraal staat het accepteren dat niet alles vooraf 
bekend is. Het leren ontdekken hoort bij het ontwikkelproces.

Met particulier opdrachtgeverschap pakt het gemeentebestuur de regierol terug, in 
plaats van onzeker, passief en risicomijdend te opereren. Almere wil, meer dan ooit 
tevoren, het heft in handen nemen; haar structuurvormende taak uitoefenen en haar 
eigen burgers als primaire bondgenoot en uitvoeringspartner erkennen. Particulier 
opdrachtgeverschap moet - met een veelvoud van vormen - voor iedereen bereikbaar 
zijn. De gemeente gaat een één-op-één relatie met de burgers aan; er komt een 
publiekprivate samenwerking tussen de gemeente en duizenden opdrachtgevers 
tot stand. Op termijn zal zich dat terugbetalen in een duurzame betrokkenheid van 
burgers bij de eigen (woon)omgeving en een bijzonder stedelijk gebied dat in staat is 
zich blijvend te ontwikkelen. Er ontstaat een situatie met een rijkdom aan woon- en 
werkvormen, met dynamiek en veranderbaarheid, met wijken die kunnen blijven 
groeien en door de jaren heen een eigen geschiedenis krijgen. 

Nieuwe rollen
Grote dienstverlenende bedrijven en instellingen staan momenteel als  
intermediair tussen overheid en burger, waar het gaat om woningbouw. In het 
voorbeeld van Villa El Salvador is deze ‘tussenlaag’ bescheiden en dienstbaar, en 
bestaat uit bouwmaterialenwinkels, kleine aannemers en adviserende architecten. 
In Nederland bepalen een handvol grote bouw- en ontwikkelingsconglomeraten de 
woningbouwproductie, waarbij vooral woningen die ‘goed in de markt te zetten zijn’ 
worden gerealiseerd. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met demografische 
ontwikkelingen en er wordt niet gedifferentieerd naar specifieke behoeften van 
bijvoorbeeld starters of ouderen. Niet de individuele vraag, maar het collectieve 
aanbod staat centraal. 
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Het zijn deze institutionele partijen die de verschijningsvorm van de woningbouw 
in Nederland bepalen. De architect heeft slechts een kleine rol - als een soort 
esthetisch adviseur voor de gevel - omdat de woningtypologieën vaak vooraf zijn 
bepaald. De plattegrond is een dictaat, achter de façades schuilt in beginsel iedere 
keer dezelfde woning. Het resultaat is dat Nederlanders minder fundamentele 
zeggenschap hebben over het wonen, dan in Villa El Salvador het geval is.  
Daarnaast leidt deze vorm van stedenbouw tot een grote eenvormigheid. 

Een overheid zou een maatschappelijke opgave als stedenbouw nooit in zo’n grote 
mate mogen ‘uitleveren’ aan de markt. Het primaat van het wonen zou bij de burgers 
zelf moeten liggen, de zeggenschap over structurele randvoorwaarden en het 
publieke domein bij de gemeenten. Het collectieve belang van een solide, gezonde 
en duurzame stedelijke structuur met openbare ruimte en openbaar vervoer, is 
een heldere verantwoordelijkheid van een democratische, collectieve instantie en 
dus van de (gemeentelijke) overheid. Almere heeft het rijk meermalen gevraagd 
om, conform het gestelde rijksbeleid, particuliere opdrachtgevers te stimuleren en 
ondersteunen. Het rijk zou particulieren tegemoet moeten komen, bijvoorbeeld door 
een herziening en versoepeling van regels en voorschriften en een aanpassing van 
financieringsconstructies. 

Particulier opdrachtgeverschap vraagt overigens ook om een andere houding van 
de mensen zelf. Een stad waarin iedereen de kans krijgt om initiatief te nemen, om 
dromen waar te maken en om de stad (mede) te bouwen vraagt om krachtige en 
ondernemende burgers. Het kost veel tijd, energie en kennis om het gehele (bouw) 
proces te doorlopen, om daadwerkelijk een eigen woning te realiseren. De gemeente 
faciliteert de burger waar mogelijk, maar zij zullen uiteindelijk zélf de stap moeten 
zetten en het avontuur moeten aangaan. 
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“ Het zélf inrichten van je woning, met een bijna onbeperkte vrijheid 
 is dan ook ideaal”

Kavelgrootte 
1.545 m2 / 715 m2 / 750 m2 / 1.610 m2

Bruto vloeroppervlak 
310 m2 / 270 m2 / 210 m2 / 285 m2

Bruto inhoud 
1.103 m3 / 850 m3 / 800 m3 / 977 m3 

Kavelprijs 
3 203.512 / 3 98.000 / 3 96.000 / 3 214.668
Aanvang bouw oktober 2008
Oplevering augustus 2009
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Veertien personen, vier huishoudens, 
één kavel. Monique Kalkman,  
Leo Bijzet en Wytze Verhagen schuiven 
aan bij Remco Schmitz, die met 
vrouw en kinderen in één van de twee 
achterste woningen van Landgoed 
De Rode Beuk woont; een ‘modern 
landelijke’ woning op een clusterkavel 
in Almere Overgooi. Samen bouwden  
zij elk hun eigen woning. Of ze elkaar 
voor de bouw al kenden? “Nee”,  
lacht Leo, “anders waren we er nooit 
aan begonnen!” 

Het kan niet missen. Direct als je 
Overgooi binnen rijdt, valt je oog op  
het Landgoed links van de rotonde. 
De blauwe façade, de markante boog,  
het grote binnenplein; het is een 
mengeling van stijlen. “Het ontwerp is 
gebaseerd op woningen in de Zaanstreek. 
Tegelijkertijd doet het denken aan een 
Limburgse hoeve, en sommige accenten 
zijn echt Scandinavisch”, vertelt Remco. 
De locatie is geweldig. Links ligt een 
uitgestrekt bos, rechts het water, en 
voor de deur wordt binnenkort een 
landschapspark aangelegd. 

De locatie was dan ook een belangrijke 
drijfveer om de kavel te kopen. Maar 
waarom samen? “Om verschillende 
redenen”, vertelt Wytze. “De belang-
rijkste is toch de financiering. Een 
clusterkavel is nu eenmaal goedkoper. 
Daar komt bij dat de kleinste kavel in 
Overgooi zo’n 1.500 m2 is. Zoveel ruimte 
hebben wij niet nodig.” “Wat ook prettig 
is, is dat je huis niet helemaal geïsoleerd 
staat zoals dat elders in Overgooi wel  
het geval is”, vult Remco aan. “Wij zijn 
vaak op reis, het is een prettig idee  
dat mensen onze woning dan in de  
gaten houden.

De eerste ontmoeting was een initiatief 
van Wigard Tegel, de ‘man achter het 
project’. “Hij is verantwoordelijk voor 
het concept, ontwikkelde op andere 
clusterkavels in Overgooi ook de Vier 
Wilgen en Vier Linden, en legde samen 
met een architect het ‘raamwerk’ vast. 
Het was vervolgens aan ons om dat in 
te vullen”, zegt Wytze. Deze grote mate 
van vrijheid was voor Monique - die  
in een rolstoel zit - een belangrijke 
reden in het project te participeren.  
“We zochten naar een levensloop-
bestendige woning; een woning waar  
je de belangrijkste functies op één 
etage kunt combineren, of waar 
gemakkelijk een lift geïnstalleerd kan 
worden. Met deze criteria valt negentig 
procent van het bestaande aanbod af. 
Deze oplossing - het zélf inrichten van 
je woning, met een bijna onbeperkte 
vrijheid - is dan ook ideaal.” 
 
Toen na de kennismaking bleek dat 
iedereen met elkaar door één deur 
kon, werden de handtekeningen onder 
het koopcontract gezet. Vervolgens 
ging iedereen afzonderlijk met de 
architect rond de tafel, en richtte de 
eigen woning in. Een korte blik in de 
verschillende woonkamers leert dat 
iedereen zo z’n eigen wensen heeft.  
Een andere indeling, andere 
materialen, andere kleuren - een  
totaal andere woning. Zo is de keuken 
van Remco een belangrijk onderdeel 
van de woonkamer, terwijl Monique 
heeft gekozen voor een duidelijke 
scheiding. “Dan kun je de afwas 
gewoon even laten staan, zonder 
dat het opvalt!” Leo: “Er waren ook 
gezamenlijke bijeenkomsten, waarin we 
afspraken maakten over de bestrating 
van het binnenplein, de dakgoten of 

de buitenverlichting. En natuurlijk 
wisselden we ervaringen uit.” 
 
Tot zover geen vuiltje aan de lucht. 
“Maar”, geeft Remco aan, “toen 
begonnen de problemen.” De bouw-
vergunning liet op zich wachten -  
tot twee keer toe moesten de plannen 
worden aangepast - en vervolgens 
ging de aannemer failliet. “Dat was 
de grootste tegenslag”, zegt Wytze. 
“Vooral voor Monique, omdat haar 
woning de laatste was die zou worden 
(af)gebouwd. Er moet nog een heleboel 
gebeuren.” De bewoners van De 
Rode Beuk wachten nog steeds op 
uitsluitsel: krijgen zij de gemaakte 
kosten vergoed? Remco: “We zijn er 
al maanden mee bezig. Als het goed 
is horen we deze week of Bouwgarant 
instaat voor de financiële gevolgen.” 
Maar, is dan de grote vraag, zouden zij 
het opnieuw doen? De trotse blik van 
Monique, Leo, Wytze en Remco spreekt 
boekdelen. “Gelijk!”
 
Op weg naar buiten worden druk 
afspraken gemaakt over wie de 
kinderen morgen naar school brengt. 
Monique besluit: “De kinderen  
vinden het ontzettend leuk samen. 
En hoewel er geen touwtjes uit de 
brievenbussen hangen, trekken ze  
veel met elkaar op. Afgelopen kerst 
hebben we een vuurkorf op de 
binnenplaats gezet en marshmallows 
geroosterd. Heel bijzonder!”
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Remco Schmitz, Monique Kalkman, 
Leo Bijzet, Wytze Verhagen
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“We hebben alles moeten ontwikkelen. Van formulieren  
 tot procedures, van foldermateriaal tot kavelpaspoorten; 
 alles was nieuw.”
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Grote kaarten van de gebieden waar je 
kavels kunt kopen; de zwarte stickers 
markeren de kavels die zijn verkocht, 
kavels met een oranje stickers zijn 
onder optie. Foto’s van woningen die 
door particulieren zijn gerealiseerd, 
maquettes van architecten, rekken 
met foldermateriaal. Rechts in de 
hoek praat een jong stel, aan een tafel 
bezaaid met brochures en platte-
gronden, over de mogelijkheden die 
het Homeruskwartier hen biedt, een 
man - een toekomstige zelfbouwer? - 
loopt binnen en bekijkt op zijn gemak 
de plattegronden die aan de muren 
hangen. Welkom in de Kavelwinkel. 

Doel van de Kavelwinkel - die in 
februari 2006 de deuren opende - is  
om particulier opdrachtgeverschap  
zo laagdrempelig mogelijk te maken. 
Mensen moeten gemakkelijk binnen
kunnen lopen, om zich te laten 
informeren over de kavels en 
gebieden en zich te oriënteren op de 
mogelijkheden. “En zo werkt het ook”, 
zegt Femmy Kunnen, medewerker 
vanaf april 2007. “Sinds de opening  
is de Kavelwinkel - de enige 
Kavelwinkel in Nederland, overigens - 
door tienduizenden mensen bezocht. 
De meeste mensen komen uit Almere, 
maar ook mensen van buiten de 
stad weten de Kavelwinkel steeds 
beter te vinden.” Volgens Kunnen is 
de Kavelwinkel ook écht een winkel. 
“Mensen kijken rond, sommigen doen 
dat graag alleen, anderen vragen 
ons gericht om informatie. En ja, het 
gebeurt regelmatig dat iemand met  
een optie de deur uit gaat.” 

Almere is de eerste Nederlandse 
gemeente die particulier opdracht-
geverschap op zo’n grote schaal 
toepast. Dit betekent dat er geen 
voorbeelden voorhanden zijn.  
Pionieren dus! Kunnen: “We hebben 
alles moeten ontwikkelen. Van 
formulieren tot procedures, van 
foldermateriaal tot kavelpaspoorten; 
alles was nieuw.” Inmiddels is de basis 
op orde, en raakt de machine geolied. 
Ook in de stad treedt gewenning op. In 
Almere groeit het besef dat particulier 
opdrachtgeverschap niet alleen is 
weggelegd voor mensen met een 
ruime portemonnee, maar dat het voor 
iedereen mogelijk is een eigen woning 
te bouwen. “Je merkt dat de inwoners 
van Almere lezen over particulier 
opdrachtgeverschap, ervan horen van 
vrienden, familie of collega’s, en het 
natuurlijk letterlijk zien gebeuren.”
 
“Veel particuliere opdrachtgevers zien 
de Kavelwinkel als houvast”, vervolgt 
Kunnen, “juist omdat wij mensen tot de 
oplevering van de woning begeleiden. 
We starten met een oriënterend 
gesprek. We geven informatie over 
de wijk, nemen het kavelpaspoort 
door, lichten de planning toe en 
beantwoorden de vele vragen die de 
opdrachtgevers hebben. Wat is het 
bouwvlak? Wat is woning, wat is tuin? 
Waar kan ik parkeren? Komt er een 
basisschool in de buurt? Waar ligt het 
dichtstbijzijnde station? Wanneer moet 
mijn bouwvergunning zijn verleend? 
Dan volgt de contractondertekening, 
vaak met bloemen, familie en camera’s; 
een blij moment. 

”Hoe het traject vervolgens verloopt, 
verschilt van persoon tot persoon. 
Sommige zelfbouwers zie of hoor 
je nooit, anderen spreekt Kunnen 
wekelijks. De Kavelwinkel vormt  
dan ook een vergaarbak van praktijk-
ervaring, en heeft een belangrijke 
signaalfunctie. Kunnen en haar 
collega’s zijn een intermediair tussen 
de professionals die het avontuur 
‘bedenken’, en de mensen die het 
avontuur daadwerkelijk aangaan.  
Hoe krijgen papieren plannen in  
de praktijk vorm?
 
De ambitie is om uit te groeien tot een 
begrip; het bestaan van de Kavelwinkel 
moet een vanzelfsprekendheid worden. 
Hoe? Allereerst door een verhuizing. 
De Kavelwinkel, nu nog verscholen 
achter de balie van het Stadhuis, moet 
een prominente plek in de stad krijgen. 
Daarnaast moet de Kavelwinkel zich 
blijven vernieuwen. Met de introductie 
van Burenavonden, een cursus zelfbouw 
en een inloopspreekuur van architecten 
zijn grote stappen gezet; nu wordt 
gekeken hoe dit ‘instrumentarium’ 
verder kan worden uitgebreid.  
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“ Als bij de buren steigers staan is er voor ons geen ruimte. Je moet
 de planning dan ook goed op elkaar afstemmen.”
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“Die woning hebben wij gebouwd: 
een traditioneel gebouwde 
vrijstaande woning. Ook dat huis komt 
oorspronkelijk uit onze catalogus, 
maar daar zie je niets meer van terug. 
En hier zie je een woning die door 
de mensen zelf - samen met onze 
architecten - is ontworpen.” Aan het 
woord is Kees Visch, uitvoerder bij 
Projektontwikkeling en bouwbedrijf 
Heutink, die een tour door het 
Homeruskwartier geeft. “Deze woning 
is gisteren opgeleverd. Kom, dan bel ik 
aan, kunnen we even binnen kijken!”

Heutink is één van de bouwbedrijven 
die - naast bijvoorbeeld Goldewijk, 
Hof en Regeling - veel voor Almeerse 
particuliere opdrachtgevers bouwt. 
Op dit moment wordt gewerkt aan 
woningen in het Homeruskwartier, het 
Columbuskwartier en Noorderplassen 
West, en ook in Overgooi, Vogelhorst 
en de Stripheldenbuurt zijn 
bouwborden van Heutink te vinden. 
Het bouwbedrijf ontwikkelt ook 
grootschalige nieuwbouwprojecten, 
maar is met name thuis in particulier 
opdrachtgeverschap.“Dat doen we al 
bijna honderd jaar”, zegt Visch. 

Heutink bouwt jaarlijks ongeveer  
honderd woningen voor particulieren. 
Visch: “We bouwen in alle 
soorten en maten. We realiseren 
cataloguswoningen, vrijstaande 
woningen op grote kavels, maar 
zoals je hier ziet bouwen we ook 
onder architectuur.” Hij wijst naar 
een witte, driehoekige woning, met 
grote ramen en een nog wat kale tuin. 
“Deze mensen hebben hun huis zelf 
ontworpen. Onze architect heeft hun 
ideeën uitgewerkt in een ontwerp en 

een gedetailleerd bestek. Heutink legt 
zich inmiddels ook toe op zelfbouw in 
een rij. “Dat was onbekend terrein, en 
bracht wel wat praktische problemen 
met zich mee. Als bij de buren steigers 
staan, is er voor ons geen ruimte. Je 
moet de planning dan ook goed op 
elkaar afstemmen.” 

Dat afstemmen, dat is geen probleem, 
vindt Visch. “Als het om particulier 
opdrachtgeverschap gaat, is de 
bouwwereld klein. Het zijn met name 
kleinere en middelgrote bedrijven die 
zich hebben toegelegd op zelfbouw, 
met als gevolg dat je - in de gebieden 
waar kavels worden uitgegeven - vaak 
dezelfde busjes ziet rijden en iedereen 
kent.” Heutink heeft zelf metselaars 
en timmermannen in dienst, maar 
huurt loodgieters en elektriciens in. 
Dat zijn vaak dezelfde mensen, die 
met name werken voor particuliere 
opdrachtgevers. Een bewuste keuze, 
want als je onderaannemers kiest 
die alleen grote projecten realiseren, 
komt het niet goed. Dat is toch een 
andere manier van bouwen.” Maken 
de verschillende bouwbedrijven nu 
ook gebruik van elkaars materiaal, 
zodat je steigers kunt laten staan of 
één hijskraan kunt gebruiken? Visch: 
“Dat gebeurt nauwelijks. Uiteindelijk 
bouwen we toch allemaal onze eigen 
woningen, en daar hebben we onze 
eigen methoden, technieken en 
instrumenten voor.”

Het grootste verschil met project-
matige woningbouw is dat de vraag 
centraal staat. Of, zoals Visch zegt: 
“consumentgericht bouwen is altijd ons 
uitgangspunt”. Wat de opdrachtgever 
wil, dat moet mogelijk zijn.  

Visch: “We proberen de wensen  
en ideeën van mensen van begin 
af aan zo nauwkeurig mogelijk te 
inventariseren, maar natuurlijk 
kunnen ook in een later stadium nog 
veranderingen worden doorgevoerd. 
Zo zijn er mensen die besluiten dat 
ze tóch glazen deuren willen, die 
een muur willen verplaatsen of die 
om een inkeping voor hun flatscreen 
televisie vragen.” Als uitvoerder heeft 
Visch regelmatig contact met de 
opdrachtgevers. Natuurlijk nadat de 
vergunning is verleend en écht met 
de bouw gestart kan worden, maar 
voornamelijk in de afrondende fase. 
“De afbouw vergt meer afstemming.  
We maken dan ook altijd een ronde 
door de woning, met de toekomstige 
bewoners én de loodgieter en 
elektricien, zodat de wensen van 
de bewoners - waar wilt u de 
stopcontacten, waar komt de kraan, 
welke tegels wilt u in de badkamer? 
- één op één terecht komen bij de 
mensen die er mee aan de slag 
gaan. De verfijning gebeurt echt in 
samenspraak met de mensen zelf.”

De bewoners van het huis dat gisteren 
is opgeleverd, leiden ons trots rond. 
De keuken is zojuist geplaatst; het 
blauwe plastic zit nog op de kastjes. 
De traptreden zijn bedekt met karton, 
het balkon moet nog van een opstap 
worden voorzien. Toch voelt het nu al 
‘thuis’, zegt het echtpaar. Ze wijzen op 
een luchtbed en slaapzak: “We hebben 
hier vannacht heerlijk geslapen!”
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  “Eén bouwaanvraag voor honderd woningen of honderd
 separate aanvragen; dat scheelt nogal wat.”
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Al vóór de start van 
‘IkbouwmijnhuisinAlmere’ werden 
in Almere kavels uitgegeven. 
“Maar”, zegt Niels ten Wolde, 
die op de afdeling Vergunning, 
Toezicht en Handhaving (VTH) 
werkt, “op een andere schaal, en 
zonder de variatie die het Almeerse 
particulier opdrachtgeverschap nu 
karakteriseert.” De kavels vormden 
de ‘gouden randjes’ rond de wijken 
die door institutionele partijen 
werden vormgegeven. 

“Het contact met particuliere 
opdrachtgevers vraagt om een andere 
werkwijze”, vervolgt Ten Wolde, die 
zich sinds 2008 op deze vorm van 
stedenbouw heeft toegelegd. “Wanneer 
je te maken hebt met professionele 
partijen, beschik je over dezelfde 
kennis. Zelfbouwers hebben die kennis 
vaak niet; het is logisch dat zij niet 
op de hoogte zijn van alle wet- en 
regelgeving. Ik draai hele colleges af! 
Wat is het bouwbesluit, waar moet een 
bouwaanvraag aan voldoen, hoe werkt 
het Nederlandse rechtssysteem?” 

Juist omdat in Almere nadrukkelijk 
voor het experiment is gekozen, 
ziet de gemeente zich dikwijls 
geconfronteerd met onverwachte 
dilemma’s. Een vraag dat zich steeds 
opnieuw opdringt, is waar de grens 
tussen ‘mogelijk’ en ‘onmogelijk’ 
precies ligt. In Almere wordt 
gewerkt met bestemmingsplannen 
die hoofdlijnen beschrijven, en die 
met kavelpaspoorten gedetailleerd 
worden ingevuld. Waar in een 
bestemmingsplan slechts staat 

vermeld dat een woning niet hoger 
dan veertien meter mag zijn, is in het 
kavelpaspoort vastgelegd aan welke 
andere eisen de woning moet voldoen. 
Welke oppervlakte is bestemd voor 
wonen? Waar liggen de rooilijnen? 
Hoeveel verdiepingen mag de woning 
tellen? De afdeling VTH toetst, in 
opdracht van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling van de gemeente, de 
plannen aan het kavelpaspoort (SRV-
toets); als deze toets wordt doorstaan, 
kan het ontwerp verder worden 
uitgewerkt, en kan een bouwaanvraag 
worden ingediend. Een akkoord 
op de SRV-toets en een afgegeven 
bouwvergunning zijn voorwaardelijk 
voor het leveren van de grond.  
“Maar”, zegt Ten Wolde, “soms worden 
plannen in deze uitwerkingsfase 
zodanig bijgesteld, dat het ontwerp 
niet langer voldoet aan de criteria die 
in het kavelpaspoort zijn opgenomen. 
Vaak weten we de SRV-toets en de 
bouwaanvraag weer met elkaar in 
overeenstemming te brengen, maar 
dat kost wel wat extra tijd. Die tijd is er 
vaak niet, als de opdrachtgever móet 
betalen - in de wet is vastgelegd dat de 
grond veertien maanden na aankoop 
daadwerkelijk betaald moet worden - 
en de hypotheekofferte bijna afloopt.” 

Wat is de oplossing? Met het oog op 
de achterliggende ideologie - iedereen 
moet de kans krijgen om zélf actief en 
concreet vorm te geven aan het eigen 
wonen - is het van belang niet te rigide 
vast te houden aan criteria. Het doel 
is juist om de grens op te rekken, om 
zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan de wensen van de zelfbouwers, om 

vrijheid te creëren. Voor de afdeling 
VTH betekent dit dat zij mensen niet 
naar huis sturen met de boodschap 
het ontwerp aan te passen, maar dat 
wordt bekeken of van de regels kan 
worden afgeweken. Ten Wolde: “Het 
Almeerse College van Burgemeester 
en Wethouders heeft een discretionaire 
bevoegdheid. Als het gaat om 
specifieke, individuele aanpassingen 
waarbij de oorspronkelijke steden-
bouwkundige gedachte behouden 
blijft, kan het College toch positief 
besluiten over de SRV-toets. Met 
andere woorden: als het straatbeeld 
niet ingrijpend verandert, moet het 
mogelijk zijn om een balkon op een 
andere plek te plaatsen. Wij adviseren 
de opdrachtgever over de manier 
waarop zo’n brief moet worden 
opgesteld; geef duidelijk aan waar 
je afwijkt van het kavelpaspoort, en 
probeer onomstotelijk aan te tonen aan 
dat het geen negatief effect heeft op de 
stedenbouwkundige structuur.”

In 2009 ontvingen Ten Wolde en 
zijn collega’s bijna driehonderd 
bouwaanvragen van particuliere 
opdrachtgevers, en vrijwel hetzelfde 
aantal aanvragen voor een SRV-toets. 
En inderdaad, het is meer werk, het 
kennisniveau is in veel gevallen niet 
gelijk aan dat van professionals, en je 
komt vaker voor verrassingen te staan. 
“Maar”, besluit Ten Wolde,  
“wat is leuker dan werken aan 
driehonderd unieke woningen?”
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“ Wanneer we (…) bouwen banen we ons tevens een weg naar het 
interieur van de ziel” (J.P. Grandpré Molière)



3. Drie jaar ontwikkeling 
IkbouwmijnhuisinAlmere
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Almere Poort; Columbuskwartier (voorgrond) en Homeruskwartier
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IkbouwmijnhuisinAlmere is de experimentfase ontstegen. In drie jaar tijd is 
veel ervaring opgedaan en is het programma - op basis van nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen - continu aangescherpt en bijgesteld. Zelfbouw is een constant 
leerproces, voor zowel de initiatiefnemers als de begeleidende architecten, 
professionals, bouwbedrijven en de gemeentelijke organisatie. Particulier 
opdrachtgeverschap begint een volwaardig en vanzelfsprekend onderdeel van  
de ontwikkeling van Almere te worden. De waarde van deze manier van stedelijke 
ontwikkeling wordt steeds evidenter en concreet zichtbaar in de stad. De inzichten 
die het programma heeft opgeleverd worden in dit hoofdstuk beschreven en 
geëvalueerd. Deze terugblik vormt de basis voor de continuering en verdere 
ontwikkeling van het programma. 

IkbouwmijnhuisinAlmere kreeg vorm langs drie verschillende lijnen:  
‘vliegende start’, ‘staalkaart van opdrachtgeverschap’ en ‘instrumenten’. 

Vliegende start
Op 20 december 2006 startte het programma IkbouwmijnhuisinAlmere, gelijktijdig 
met de verkoop van honderd kavels in Noorderplassen West. In deze woonwijk, 
waarvan destijds tweederde van de woningen was gebouwd, is traditionele 
projectontwikkeling ingeruild voor een grootschalige uitgifte van kavels voor 
particuliere opdrachtgevers. Het effect van deze radicale breuk - een bewuste en 
principiële interventie - is, nu de eerste particuliere woningen zijn opgeleverd, 
duidelijk zichtbaar. De Boelijn vormt letterlijk de lijn tussen projectbouw aan de  
ene zijde, en zelfbouw aan de andere zijde. Gelijktijdig met Noorderplassen zijn 
kavels uitgegeven in Almere Buiten (Stripheldenbuurt en de Evenaar), gevolgd  
door kaveluitgifte in Vogelhorst en Almere Poort (Homeruskwartier en 
Columbuskwartier). In villawijk Almere Overgooi is al eerder gestart met de  
uitgifte van kavels voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap; in 2001 gingen 
de eerste kavels in de verkoop, in 2009 startte de verkoop van de 2e fase. 

Vanaf de introductie van IkbouwmijnhuisinAlmere zijn ruim 1.500 kavels 
aangeboden, waarvan 946 kavels zijn verkocht, op 90 kavels een optie is genomen, 
en 505 kavels op voorraad beschikbaar zijn. De differentiatie in kavels is groot. 
In oppervlakte variëren de kavels van zeer klein in Homeruskwartier (78 m2) tot 
zeer groot in Overgooi (tot 5.000 m2). Ook is er een veelvoud van mogelijkheden 
voor het bebouwen van kavels: van vrijstaande woningen tot geschakeld bouwen, 
van grondgebonden tot gestapeld en van bosvilla’s tot waterwoningen. Kavels aan 
het water en in het groen zijn het meest gewild en worden doorgaans het snelst 
verkocht. Een rijk palet aan kavelvormen is beschikbaar, van vierkant tot driehoekig 
en taps toelopend. De overtuiging is dat een groot en divers aanbod van kavels, 
verspreid over de stad, een markt creëert en burgers keuzevrijheid biedt. 

De grondprijs van de kavels voor particulier opdrachtgeverschap zijn marktconform. 
In 2006 was de grondprijs 240 euro per m2, in 2008 375 euro en nu - in 2010 - 
ongeveer 400 euro per m2. In vergelijking met Amsterdam en het Gooi zijn kavels in 
Almere zeer betaalbaar.

Uit eerste onderzoeken naar particulier opdrachtgeverschap in Almere  
(Motivication, 2008; Monitor Bureau Stedelijke Planning, 2008) blijkt dat tussen 2006 
en 2008 de gemiddelde kavelkoper uit Almere komt, tussen de 30 en 54 jaar oud is, 
getrouwd of samenwonend is en kinderen heeft. Het huishouden bestaat uit drie of 
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vier personen en het bruto jaarinkomen bedraagt ongeveer 45.000 euro. Ongeveer 
een kwart van de mensen die in een straal van vijftig kilometer rondom Almere 
woont is positief over zelfbouw. De laatste anderhalf jaar wordt de groep kopers 
steeds gevarieerder in samenstelling en leeftijd; zo zijn bijvoorbeeld 120 betaalbare 
kavels op de markt gebracht, die vooral bij starters in trek zijn. Daarnaast kopen 
steeds meer mensen van buiten Almere een kavel in één van de nieuwe stadsdelen  
of wijken. 

Een aantal effecten van particulier opdrachtgeverschap is direct waarneembaar. 
De bereikbaarheid van zelfbouw voor verschillende bevolkingsgroepen is 
sterk toegenomen en daarmee ook de variatie in de stad en de betrokkenheid 
van bewoners bij hun omgeving. Vooral in Homeruskwartier, maar ook in 
Noorderplassen en Overgooi worden vele kavelvormen met diverse prijsklassen 
ontwikkeld en verkocht. In tegenstelling tot de ‘gouden randjes’ van vóór 2006, 
ontstaat er langzaam maar zeker meer differentiatie en stedelijkheid - met name 
door de introductie van ‘subthema’s’ als ‘ikbouwineenrij’, ‘ikbouweengrachtenhuis’, 
‘ikbouwduurzaam’, ‘ikbouweentuinderswoning’ en ’ikbouwmijnonderneming’. 
Particulier opdrachtgeverschap beperkt zich niet langer tot een klein aantal 
(middel)grote kavels in bungalowwijkjes, aan de randen van stadsdelen, maar  
vormt het startpunt van nieuwe wijkontwikkeling.

Wat verder opvalt, is dat de huidige economische recessie duidelijk minder 
effect heeft op zelfbouwers dan op traditioneel ontwikkelende partijen, zoals 
ontwikkelaars en corporaties. In een tijd dat grootschalige bouwprojecten worden 
uit- en afgesteld, bouwen particulieren - met inschakeling van de kleinschalige, 
vaak lokale bedrijvigheid - verder. De door Almere in de markt gezette kavels 
worden wél verkocht en bebouwd. Particulier opdrachtgeverschap kent geen 
voorverkooppercentages, waarbij minimaal zeventig procent van de woningen 
moet zijn verkocht voordat tot bouw wordt overgegaan, zoals gebruikelijk is bij 
traditionele ontwikkelpartijen. Zelfbouwers kopen een kavel en starten de bouw. 
Toen de tweede fase van Homeruskwartier in de verkoop ging (30 en 31 mei 2009), 
stonden mensen - midden in de economische crisis - letterlijk in de rij voor een 
kavel. Veertig procent van de kavels werd binnen een week verkocht, tien procent  
in optie genomen; een traditionele ontwikkelaar zou niet zijn gestart met de bouw, 
wij zien inmiddels de eerste resultaten. 

Waren het voorheen de grote bouwbedrijven die een monopoliepositie innamen  
in de bouwstroom, in Almere zien wij een ‘bouweconomie van onderop’ ontstaan. 
Alle individuele, in particulier opdrachtgeverschap gebouwde woningen vormen 
samen een substantiële bouwstroom, waarbij kleinschalige bouwondernemers  
het gewenste maatwerk leveren. Dergelijke partijen, zoals aannemers, 
bouwbedrijven, installatiebedrijven, architecten, loodgieters, timmermannen, 
schilders of elektriciens, lijken bovendien zeer concurrerende, kostenefficiënte 
woningen te kunnen realiseren. Particulier opdrachtgeverschap vormt 
dan ook een impuls voor het midden- en kleinbedrijf, dat we - mede door 
IkbouwmijnhuisinAlmere - hebben zien groeien.

Particulier opdrachtgeverschap wint aan bekendheid in Almere, mond tot mond 
reclame moedigt nieuwe zelfbouwers aan om ook een eigen woning te realiseren. 
In de afgelopen jaren waren het voornamelijk nieuwe gebieden waar kavels werden 
uitgegeven, nu is de tijd rijp om zelfbouw ook in de bestaande stad op grote schaal 
te introduceren. Zo kunnen bewoners vanuit de eigen wijk bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van Almere. 
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Staalkaart van opdrachtgeverschap
Het opbouwen van een ‘staalkaart van opdrachtgeverschap’ is de tweede lijn 
waarlangs het programma IkbouwmijnhuisinAlmere vorm kreeg. Nieuwe 
vormen van zeggenschap werden uitgevonden en aan het palet toegevoegd, om 
zoveel mogelijk mensen in staat te stellen een kavel te kopen en een woning 
te bouwen. Naast de traditionele vormen van bouwen - seriematige bouw en 
consumentgerichte projectontwikkeling - ligt de focus hier juist op initiatief 
van de mensen zelf, in particulier opdrachtgeverschap, collectief particulier 
opdrachtgeverschap of mede-opdrachtgeverschap. 
Binnen deze drie hoofdcategorieën is - via verschillende experimenten en 
het eenvoudigweg uitproberen - gezocht naar variatie, met Almere Poort als 
belangrijkste oefenlocatie. 

Particulier opdrachtgeverschap; ‘ik bouw zelf’
In Noorderplassen West - waar de eerste kavels eind 2006 zijn uitgegeven - is in 
oktober 2007 de eerste paal van een particuliere woning geslagen en nog geen jaar 
later waren de eerste woningen bewoond. Ook elders in Almere worden buurten, 
die vanuit het programma IkbouwmijnhuisinAlmere volledig door de mensen zelf 
gemaakt zijn inmiddels bewoond. Opvallend is het gespreide karakter van de nieuwe 
woningen over de wijk; met name in Homeruskwartier is zichtbaar hoe woningen 
‘als paddenstoelen uit de grond schieten’. Het verschil met een traditioneel 
ontwikkelde wijk, zoals de eerste fase van Columbuskwartier die direct naast 
Homeruskwartier ligt, is duidelijk te zien. Zelfbouw zorgt voor een grotere diversiteit 
en levert een verspreider en meer organisch groeibeeld op. 

Een initiatiefnemer is volkomen vrij in de keuze voor een ontwerp en de vormgeving 
van zijn of haar woning, binnen de (spel)regels die het kavelpaspoort stelt.  
De eerste bouwronde bestaat veelal uit cataloguswoningen; deze zijn het meest 
eenvoudig en snelst te realiseren. Catalogusbouwers bieden in een vroegtijdig 
stadium zekerheid over het ontwerp, de bijbehorende kosten en de uitvoering. 
Woningen van particuliere opdrachtgevers die een cataloguswoning volledig naar 
eigen hand hebben gezet of een architect in de hand hebben genomen, worden nu 
langzaam maar zeker zichtbaar in een tweede bouwronde. Hier is sprake van een 
uniek ontwerp, dat is toegesneden op de locatie en de specifieke wensen van de 
opdrachtgever. Het is dan ook wenselijk dat bouwen met behulp van een architect 
laagdrempeliger wordt, zodat iedere zelfbouwer - in lijn met de ideologie achter het 
programma - écht het eigen woonideaal realiseert en de verschijningsvorm van de 
woning een unieke, persoonlijke en plaatsgebonden uiting wordt.

Homeruskwartier in Almere Poort is dé proeftuin van particulier 
opdrachtgeverschap, met een groot en gevarieerd aanbod van kavels.  
Het hart van het plan wordt volledig uitgegeven in individuele of collectieve 
vormen van particulier opdrachtgeverschap. Er is gekozen voor een 
duidelijk stedenbouwkundig raamwerk van infrastructuur, groen en water, 
waarbinnen thematische velden zijn benoemd. Elk thematisch veld kent 
een eigen vorm van particulier opdrachtgeverschap, zoals ‘ikbouwhippisch’, 
‘ikbouweentuinderswoning’, ‘ikbouwineenrij’ en ‘ikbouweenbungalow’. Naast 
aandacht voor woningbouw is ruimte gecreëerd voor ondernemerschap door 
ondernemerskavel en woonwerkkavels op de markt te brengen. Dit sluit  
aan bij ‘IkbouwmijnwinkelinAlmere’, een pleidooi vanuit de gemeenteraad  
(Leefbaar Almere) om particulier ondernemerschap te stimuleren en in het 
programma te betrekken. 
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Voor de invulling van een aantal bijzondere kavels in het plan wordt een extra 
inspanning verwacht. Bijvoorbeeld voor de twaalf kavels aan het water, waarbij via 
een openbare uitnodiging om innovatieve planvoorstellen voor een duurzame woning 
is gevraagd. De opdrachtgevers achter de beste plannen hebben de mogelijkheid 
gekregen de kavel te kopen. Voorafgaand aan de definitieve grondtransactie bekijkt de 
gemeente in hoeverre het de aspirant-koper is gelukt de duurzaamheidkwaliteiten, op 
basis waarvan het planvoorstel is geselecteerd, overeind te houden bij de uitwerking 
van het woningontwerp. 

Om meer architecten te betrekken is in Homeruskwartier een aantal kavels voor 
architecten gereserveerd. Zij kunnen deze kavels zelf ontwikkelen en bewonen of 
verhuren, maar er ook voor kiezen om de woning in samenwerking met een 
toekomstige koper te ontwikkelen. Architecten zouden, meer dan nu het geval 
is, de motor achter particuliere initiatieven kunnen zijn, waarbij ze als 
‘ontwikkelingsarchitect’ het proces van begin af aan initiëren en begeleiden. 

Collectief particulier opdrachtgeverschap; ‘we bouwen in een groep’
Bij collectief particulier opdrachtgeverschap neemt een groep mensen het initiatief 
om een kavel te kopen en woningen te realiseren. Dit is één van de manieren om het 
bouwen van een eigen huis haalbaar en betaalbaar te maken. Een mooi voorbeeld van 
een gerealiseerd collectief initiatief is De Opstap in Columbuskwartier. De Opstap is 
een woningbouwvereniging van particulieren, opgericht om betaalbare koopwoningen 
te realiseren. De bewoners hebben zelf bepaald hoe hun nieuwe huis eruit zou moeten 
zien. Het project bestaat uit 44 woningen in een 'carré’ van appartementen, verdeeld 
over twee verdiepingen. Op de hoeken zijn bijzondere appartementen ontworpen, 
waarvan twee met een atelier. 

Een ander voorbeeld is Wonen Plus in Homeruskwartier, waar is gestart met de bouw 
van 23 woningen door een collectief van particulieren onder het motto ‘voor elkaar, 
met elkaar’. De woningen worden energiezuinig gebouwd en omsluiten een gemeen-
schappelijk groen middengebied dat gezamenlijk wordt beheerd. Het hele proces van 
ontwerp tot uitvoering, wat veel tijd en energie vergt, is begeleid door een architect. 

In de wijk Overgooi zijn diverse kavels voor collectief particulier opdrachtgeverschap 
uitgegeven; clusterkavels. Op een aantal daarvan zijn inmiddels woningen gereal-
iseerd. Eén van de meest opvallende projecten is de Villa van Vijven. De vijf-in-één villa 
is ontworpen in opdracht van Villa van Vijven, een bewonerscollectief bestaande uit vijf 
particulieren. Op een kavel van 5.000 m2 zijn vijf woningen ontwikkeld met de uitstraling 
van één villa. Iedere woning is zo ontworpen dat het dezelfde kwaliteiten heeft van een 
vrijstaande woning, namelijk uitzicht in vier richtingen. De villa is opgetild, zodat iedere 
woning uitkijkt - over de dijk - op het Gooimeer. 

In Almere Buiten ligt - in de Stripheldenbuurt - De Buitenkans, een wijk die volledig 
is ontwikkeld door bewoners, verenigd in Vereniging de Buitenkans. De Buitenkans is 
een project waar in twee fases 55 ecologische woningen zijn gerealiseerd, grotendeels 
houtskeletbouw. Daarmee is het één van de grotere ecologische nieuwbouwwijken 
van Nederland. Door het thema ‘duurzaam en ecologisch’ en de keuze voor een 
gemeenschappelijke openbare ruimte is grote samenhang en sociale verbondenheid 
ontstaan. 

Aan de oostzijde van de stad, in het Almeerderhout, is een initiatief van een 
groep bewoners met de naam Alminde in voorbereiding. Het concept bestaat uit 
een organisch te ontwikkelen dorp waarbij ecologie, kunst, cultuur en innovatie 
worden gecombineerd. Er is plaats voor zestig ecologische woonwerkplaatsen voor 
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verschillende leeftijdsgroepen en gezinssituaties. Alminde werkt samen met 
Woningbouwvereniging Stadgenoot, projectontwikkelaar Kristal en de gemeente 
Almere om dit initiatief tot uitvoering te brengen. 

Het realiseren van projecten via collectief opdrachtgeverschap levert interessante 
voorbeelden op, maar vindt op bescheiden schaal plaats. Ondanks de kortingen 
die worden gegeven op het bedrag dat bij het tekenen van het koopcontract vooruit 
moet worden betaald - drie procent van de grondkosten in plaats van tien procent - 
en de provinciale subsidie die aan collectieven wordt verstrekt, blijft de hoeveelheid 
initiatieven beperkt. Oorzaak is dat collectief particulier opdrachtgeverschap vaak 
een ideologische grondslag heeft en voor veel mensen te grootschalig is.
Daarnaast leert de ervaring dat sommige initiatieven wel van de grond komen, maar 
in een later stadium stranden, bijvoorbeeld omdat het op elkaar wachten leidt tot 
vertraging. Verder blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is; er bestaan (te) weinig 
spelregels en instrumenten die het collectief bouwen ondersteunen. 

Mede-opdrachtgeverschap; ‘we bouwen samen met een ontwikkelaar’
Mede-opdrachtgeverschap is een tussenvorm van particulier opdrachtgeverschap 
en de traditionele projectontwikkeling. De projectontwikkelaar heeft bouwgrond 
en werft en organiseert bewoners, om gezamenlijk woningen te ontwikkelen. 
Feitelijk is mede-opdrachtgeverschap een vorm van consumentgericht bouwen, 
waarbij projectontwikkelaars en woningcorporaties de toekomstige bewoners 
daadwerkelijk zeggenschap - een stem in het ontwerp - geven. Voor een deel van 
Homeruskwartier, de buitenring die niet middels particulier opdrachtgeverschap 
wordt ontwikkeld, zijn twee ontwikkelcompetities georganiseerd voor de bouw 
van 1.200 tot 2.000 woningen. De eerste competitie startte in december 2006 
(Homeruskwartier West), de tweede in februari 2009 (Homeruskwartier Oost). 

De ontwikkelcompetitie in Homeruskwartier West is in samenwerking met NEPROM 
(Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) georganiseerd. 
Voor de ontwikkeling van de zeven bouwvelden zijn in mei 2007 veertien van de 
76 geïnteresseerde projectontwikkelaars en corporaties geselecteerd door een 
onafhankelijke commissie. De toekomstige bewoners hadden keuze uit veertien  
(zeven keer twee) projecten, waar zij zich vanaf november 2007 voor konden 
inschrijven. Per veld kreeg de ontwikkelaar met de meeste inschrijvingen het 
recht om te bouwen. Op het moment dat duidelijk werd welke partij een veld zou 
ontwikkelen, werd gestart met de vormgeving van de woningen en woonomgeving. 
Dit gebeurde samen met de toekomstige bewoners, zodat zij inspraak hadden in de 
indeling en architectuur van zowel de woning als de woonomgeving. 

In eerste instantie tekenden zich maar liefst 2.247 mensen in voor één van de 
veertien projecten, maar de belangstelling richtte zich met name op het project 
Homerun van Goed Stede; 1.457 mensen schreven zich hier voor in. In de maanden 
na de bekendmaking van de winnaars, liep de belangstelling voor alle projecten snel 
terug. Er waren grote verschillen in verwachtingen: de mensen die zich inschreven 
zochten naar een lichte variant van particulier opdrachtgeverschap, waarbij zij wel 
zeggenschap hebben maar geen financiële risico’s dragen, terwijl de ontwikkelaars 
en corporaties het mede-opdrachtgeverschap beschouwden als een zware vorm 
van consumentgericht bouwen. De lengte en complexiteit van het proces en de 
onduidelijkheid over de woningprijs, waren voor veel inschrijvers redenen om te 
stoppen. Volgens de oorspronkelijke planning zou in oktober 2008 op alle velden 
worden gestart met de bouw van de woningen. Omdat de competitie anders is 
verlopen dan aanvankelijk werd verwacht, is vertraging ontstaan; de eerste paal  
is in juni 2009 geslagen. 
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De ontwikkelende partijen waren positief over de grote mate van vrijheid bij de 
planvorming; de gemeente stelde slechts een aantal randvoorwaarden op het 
gebied van stedenbouw en bouwprogramma. Zo ontstond ruimte om het project 
naar eigen inzicht in te vullen. De kosten, tijd en energie die de partijen hebben 
geïnvesteerd, terwijl niet zeker was of zij het veld ook daadwerkelijk zouden 
ontwikkelen, werd door een aantal ontwikkelaars en corporaties als nadelig 
ervaren. De marketing rondom de competitie zorgde voor situaties die als oneerlijk 
en onwenselijk werden ervaren. Sommige partijen stelden niet de kwaliteit van het 
plan centraal, maar de prijs (de ‘100.000 euro woningen’). Ook waren er partijen die 
een auto verlootten onder de inschrijvers, of die meubelcheques uitgaven. 

In februari 2009 werd opnieuw een competitie uitgeschreven, ditmaal voor vijf velden 
in Homeruskwartier Oost. De reden dat - ondanks tegenvallende resultaten in de 
eerste ronde - wederom voor mede-opdrachtgeverschap gekozen is, is dat mét 
mede-opdrachtgevers zichtbaar betere buurten en woningen worden gerealiseerd 
dan zonder mede-opdrachtgevers. Er is meer variatie in type woonmilieus en meer 
ruimte voor de wensen van de mensen zelf. Daarbij zal ieder experiment het ‘échte’ 
mede-opdrachtgeverschap dichterbij brengen. Er zijn, ten opzichte van de eerste 
competitie, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo konden partijen zich inschrijven 
voor meerdere velden, maar werd uiteindelijk één partij per veld geselecteerd. In 
november 2009 werden drie partijen geselecteerd die hun plannen verder uitwerken. 

De ‘staalkaart van opdrachtgeverschap’ toont dat binnen de drie hoofdstromen van 
opdrachtgeverschap een veelheid aan vormen en plannen ontstaat. De rijkheid aan 
initiatieven die zelfbouw oplevert, bewijst dat er een grote creatiekracht uitgaat 
van de mensen zelf. De diversiteit is groot en de kwaliteit van de woningen is hoog. 
Particuliere opdrachtgevers streven naar het maximaal haalbare en investeren 
iedere minuut en iedere euro in de eigen woning. Dat leidt niet alleen tot een grote 
betrokkenheid bij de eigen woning, maar ook tot een verbondenheid met de wijk en 
de stad en de mensen die daar wonen. Want ook de buren bouwen hun eigen huis 
en hebben dezelfde betrokkenheid.

Instrumenten
Het ondersteunen en faciliteren van particulier opdrachtschap met de juiste 
instrumenten is de derde pijler van het programma IkbouwmijnhuisinAlmere. 
In de afgelopen jaren is een instrumentarium ontwikkeld, dat in vijf categorieën 
uiteen valt: 
 informatievoorziening
 kaders en spelregels
 richtlijnen kaveluitgifte 
 betaalbaar bouwen
 begeleiding

Informatievoorziening
Goed contact tussen overheid en bewoners start met goede informatievoorziening. 
Sinds 2007 is de Kavelwinkel - te vinden in de hal van het Stadhuis - het loket voor 
informatie over particulier opdrachtgeverschap in Almere. Potentiële kavelkopers en 
andere geïnteresseerden kunnen, zoals in iedere winkel, gemakkelijk binnenlopen. 
Naast persoonlijke informatieverstrekking over kavels die op de markt zijn of komen, 
kan men in de Kavelwinkel terecht voor het verkrijgen van informatiebrochures, het 
nemen van een optie, het sluiten van een koopcontract en begeleiding tijdens het 
koopproces. Andersom vormt de Kavelwinkel voor de gemeente de antenne in de 
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markt, die wordt gebruikt om het aanbod en de communicatie bij te sturen. Om te 
komen tot zorgvuldige informatievoorziening, werkt de Kavelwinkel intensief samen 
met de projectleiders van de ontwikkelgebieden en de afdelingen Grondzaken en 
Vergunning, Toezicht en Handhaving. 

De website www.IkbouwmijnhuisinAlmere.nl biedt de potentiële kavelkoper 
actuele informatie en heeft zich in de afgelopen jaren verder ontwikkeld en meer 
en meer toegespitst op de gebruiker. Op de kavelkaart is het totale aanbod van 
kavels verspreid over de stad te zien. De opties en verkopen worden dagelijks 
geactualiseerd, zodat altijd duidelijk is welke kavels nog beschikbaar zijn. Met 
een klik op een kavel kan een bijbehorend kavelpaspoort worden ingezien. 
Specifiek voor Almere Overgooi en IkbouwbetaalbaarinAlmere zijn aanvullende 
websites gerealiseerd. De websites worden goed bezocht, bij evenementen en 
kavelaanbiedingen stijgt het aantal bezoekers.

Jaarlijks wordt een verkoopmanifestatie op locatie georganiseerd, waarbij nieuwe 
kavels op de markt worden gebracht. Potentiële kavelkopers krijgen daarbij 
informatie over de mogelijkheden die IkbouwmijnhuisinAlmere biedt en over  
de ontwikkeling van de wijk. De manifestaties worden doorgaans goed bezocht. 
Tijdens de manifestatie die op 30 en 31 mei 2009 in Homeruskwartier plaatsvond, 
hebben kavelkopers in de rij overnacht, zodat zij de kavel van hun keuze zeker 
zouden bemachtigen. 

Inspelend op de behoefte aan concrete, locatiespecifieke informatie en een 
goede afstemming met andere zelfbouwers, organiseert de gemeente - vóór 
in het bouwproces - een Burenbijeenkomst. Inmiddels zijn zes bijeenkomsten 
georganiseerd, allemaal met goede opkomst. Burenbijeenkomsten blijken te 
werken zoals ze zijn bedacht: buren maken kennis en maken afspraken om 
onderdelen van de bouw gezamenlijk op te pakken. Er zijn experts aanwezig 
om praktische vragen te beantwoorden en om aanvullende informatie - over 
voorzieningen als scholen, zorginstellingen of winkels - te verstrekken. Mensen  
zijn, zo leert de ervaring, bijzonder positief over deze Burenbijeenkomsten. 

Concrete, complete en heldere informatie is cruciaal in het contact tussen de 
gemeente, de particuliere opdrachtgevers en eventuele tussenpartijen zoals een 
architect. Onduidelijke of ontbrekende informatie leidt tot ergernis. Het verbeteren 
en actualiseren van de informatievoorziening via de website, brochures en de 
kavelwinkel is dan ook een blijvend aandachtspunt. 

Kaders en spelregels
Heldere kaders en spelregels vormen de basis voor goede afspraken en zijn dan ook 
een belangrijk vertrekpunt voor zowel de zelfbouwer als de gemeente. De kaders 
zijn vastgelegd in het kavelpaspoort, het bestemmingsplan en in welstandcriteria. 
Daarnaast zijn er aanvullende spelregels voor energie (zoals aansluiting op stads-
verwarming), het bouwbesluit, de bouwvergunning en termijnen die hier voor staan.
Het ontwikkelde kavelpaspoort is een belangrijk document, waarin steden-
bouwkundige randvoorwaarden en informatie over de kavel - oppervlakte, 
ligging, rooilijnen, bouwhoogtes en bebouwbaar oppervlak - zijn opgenomen. Het 
kavelpaspoort is onderdeel van het koopcontract en daarmee een privaatrechtelijk 
instrument in aanvulling op het bestemmingsplan, waarin de gebiedsbepalingen 
publiekrechtelijk zijn vastgelegd. Afwijking van het kavelpaspoort is soms 
mogelijk en kan via de zogenaamde ‘discretionaire bevoegdheid’ van het College 
van Burgemeester en Wethouders worden geregeld. Een groot voordeel van het 
kavelpaspoort is dat het duidelijkheid en flexibiliteit biedt en dat niet alles vooraf 
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gedetailleerd in een bestemmingsplan hoeft te worden vastgelegd. Een nadeel 
is dat handhaving - na de bouw van de woning - slechts publiekrechtelijk via 
het bestemmingsplan kan plaatsvinden. Aan de aanvullende bepalingen die zijn 
opgesteld in het kavelpaspoort kan dan niet meer worden getoetst, dat is een 
eenmalige privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de koper. 

Om de vergunningverlening goed en snel te laten verlopen, is een speciaal team 
gevormd binnen de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit team 
toetst de plannen aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden - de zogenaamde 
‘SRV-toets’ - die in het kavelpaspoort zijn opgenomen. Daarnaast verleent dit team 
de bouwvergunning. De proceduresnelheid is in de afgelopen jaren toegenomen. 
Mensen krijgen steeds eerder uitsluitsel over de ‘SRV-toets’ en bouwvergunningen 
worden sneller afgegeven. De meeste kopers hebben na het sluiten van de 
koopovereenkomst ongeveer een jaar nodig om een bouwaanvraag in te dienen en 
deze verleend te krijgen. Het bespreken van de plannen gedurende de optieperiode 
blijkt vruchtbaar. Door dergelijke gesprekken al in een vroeg stadium te voeren,  
worden misverstanden in latere fases voorkomen.

Er is een set van eenvoudige en eenduidige kaders en spelregels opgesteld, die 
voor zowel de gemeente als de burger werkbaar blijkt. Wat verder geoptimaliseerd 
kan worden, is de afstemming tussen het bestemmingsplan enerzijds en het 
kavelpaspoort anderzijds, om zo het verschil tussen privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke afspraken verder te verkleinen. 

Kaveluitgifte 
Grootschalige kaveluitgifte genereert aanbod en keuzemogelijkheden, één van 
de succesfactoren van het programma. Informatie over de kaveluitgifte moet 
toegankelijk en duidelijk zijn, net als de manieren van inschrijven, de methodes 
van uitgifte, de hoogte van het inschrijfgeld en andere kosten, betalingsmomenten 
en de beschikbaarheid van kavels. Via de website www.IkbouwmijnhuisinAlmere.
nl is voor iedere wijk waar kavels worden uitgegeven, een ‘handboek zelfbouw’ te 
downloaden. In dit handboek wordt het zelfbouwproces toegelicht - van ideevorming, 
via ontwerp en procedures tot realisatie. Ook informatie over keuzemogelijkheden, 
verplichtingen, regelgeving, mogelijke subsidies en betrokken partijen is in het 
handboek opgenomen. 

Hoewel particulier opdrachtgeverschap uitgaat van het zélf bouwen van een 
eigen woning, wordt in sommige gevallen - om praktische redenen - gezocht 
naar samenwerking. Wanneer geschakeld wordt gebouwd, bijvoorbeeld middels 
‘ikbouweengrachtenhuis’, ‘ikbouwsmal’ en ‘ikbouwineenrij’, is een goede 
afstemming tussen bewoners van belang. Omdat kavels niet altijd gelijktijdig worden 
verkocht, kan dat problemen opleveren. De gemeente schiet zelfbouwers te hulp, 
door de coördinatie op zich te nemen. Zo werd in het voorjaar van 2009 een pilot 
gestart, waarbij 59 zelfbouwkavels door de gemeente werden bijgestaan in een 
heipalenplan - het zogenaamde collectief heien. De kavels die nog niet waren 
verkocht werden wél geheid en worden nu inclusief heipalen verkocht. 

In 2009 is de mogelijkheid tot het splitsen, samenvoegen en schakelen van 
kavels aan de uitgiftecondities toegevoegd, waarmee de keuzevrijheid van de 
particuliere opdrachtgever verder is vergroot. Daarnaast is het van belang de 
uitgifte van kavels te faseren, zodat altijd een rijk palet aan kavels - in verschillende 
gebieden en prijsklassen - beschikbaar is. Dit vergt een goede afstemming en een 
overkoepelende integrale visie bij het in ontwikkeling nemen van de verschillende 
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gebieden. Tegelijkertijd kunnen innovaties in het bouw- en woonrijp maken er toe 
leiden dat dat nog beter is afgestemd op het bouwproces van individuele bouw. 

Betaalbaar bouwen 
Al bij de start van IkbouwmijnhuisinAlmere was duidelijk dat het bouwen van 
een eigen huis niet alleen voorbehouden mag zijn aan hogere inkomensgroepen, 
maar dat ook mensen met een kleiner budget hun eigen woning moeten kunnen 
realiseren. In de afgelopen jaren is gezocht naar manieren om deze ambitie 
te verwezenlijken. Er zijn kleinere kavels aangeboden, gunstige grondprijzen 
gehanteerd en er is ingezet op collectief particulier opdrachtgeverschap. 

In januari 2009 ging een nieuwe regeling van start: IkbouwbetaalbaarinAlmere 
(IbbA), waarmee jaarlijks een substantieel aantal kavels wordt uitgegeven voor 
huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen 20.000 en 36.500 euro. De maximale 
totaalprijs van de woning is 185.000 euro, bestaande uit de grond, het huis en 
de aansluitingskosten. Minimaal 52 procent hiervan wordt gefinancierd door de 
bewoner, de rest wordt gefinancierd door de VOF (Vennootschap Onder Firma) IbbA. 

Een Amsterdamse corporatie (De Key) heeft samen met de gemeente Almere de 
VOF gevormd met bijbehorende speciale financiering- en eigendomsconstructies. 
Gaat de bewoner meer verdienen, dan wordt er ook meer hypotheek afgelost. Als 
de bewoner het huis verkoopt, wordt het VOF-deel van de verkoopsom terugbetaald. 
De grond waarop de woning staat, wordt door de VOF in erfpacht uitgegeven. Als de 
bewoner het verschil tussen aankoopbedrag en de stichtingskosten heeft ingelost, 
is hij officieel eigenaar van de grond. 

Speciaal voor IbbA is een catalogus met bouwplannen ontwikkeld toen de 
eerste betaalbare kavels in de verkoop ging. Tientallen bouwers en architecten 
presenteerden hun ontwerpen in deze catalogus en speelden daarmee in op de 
transformatie van groot- naar kleinschalig bouwen. IbbA is in eerste instantie een 
pilot; er worden 380 betaalbare kavels op de markt gebracht. Zo’n duizend mensen 
bezochten de eerste informatiedag in januari 2009, de start verkoop van zestig 
kavels voor particulier opdrachtgeverschap, en veertig voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Dat de vraag naar IbbA-kavels groot is bleek uit het feit  
dat de kavels in slechts enkele weken werden verkocht. In oktober 2009, tijdens  
de uitgifte van nog eens 105 kavels in Homeruskwartier en Noorderplassen,  
was de belangstelling opnieuw groot. Ook van deze kavels is inmiddels de  
helft verkocht. 

Een ander interessant initiatief op het gebied van betaalbaar particulier opdracht-
geverschap is van de Gooise woningcorporatie Dudok Wonen. Deze corporatie heeft 
negen huurders in Almere in de gelegenheid gesteld een eigen woning te bouwen in 
Homeruskwartier. De grond is gekocht door Dudok, en wordt via erfpacht uitgegeven. 
Via een sociale koopregeling betaalt de koper minimaal eenderde deel van het te 
bouwen huis, de rest wordt betaald bij doorverkoop. 

Begeleiding
Het bouwen van een eigen huis is voor de meeste particuliere opdrachtgevers  
een volstrekt nieuwe en daarom ook spannende aangelegenheid. Mensen moeten 
zelf leren wat bouwen inhoudt, in een vaak weerbarstige omgeving waar allerhande 
zaken moeten worden geregeld en voortdurend beslissingen moeten worden 
genomen. Er bestaat, zo bleek in Almere, een grote behoefte aan informatie over  
en hulp bij het bouwproces. 
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IbbA (IkbouwbetaalbaarinAlmere)

 Bruto jaarinkomen van 
 20.000 tot 36.500 euro

 Kavels van 80 m2 - 130 m2

 Stichtingskosten maximaal 
 185.000 euro
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Tot eind 2009 werden subsidies van maximaal tweeduizend euro verstrekt om een 
bouwbegeleider in de hand te nemen. Deze subsidieverstrekking bleek (te) kostbaar. 
Een efficiëntere oplossing is de cursus zelfbouw, die een aantal maal per jaar wordt 
aangeboden. Deze cursus bestaat uit vijf avonden, waarbij een bouwbegeleider, 
architect en een adviseur op het gebied van duurzaamheid informatie geven over 
het bouwen van een eigen huis. De zelfbouwer krijgt zo meer inzicht in het gehele 
bouwproces. Men kan er vervolgens zelf toe besluiten alsnog een bouwbegeleider 
in de arm te nemen. Ook op de website www.IkbouwmijnhuisinAlmere.nl is veel 
aandacht voor het bouwproces en zijn er linken naar relevante andere websites, 
bijvoorbeeld die van architecten. 

Ondanks het feit dat particulier opdrachtgeverschap een vanzelfsprekend onderdeel 
van de ontwikkeling van Almere begint te worden, blijft de bouw van een eigen huis 
uniek en persoonlijk. Adequate informatieverstrekking en persoonlijke begeleiding 
blijven dan ook van groot belang. 

Gemeentelijke organisatie en werkwijze
De omslag van projectbouw naar particulier opdrachtgeverschap betekent een  
grote verandering voor een gemeente die al 25 jaar op traditionele wijze aan 
de stad bouwt. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen het oude denken in 
beleidsafspraken en woningbouwsegmenten, die de kaders vormen waarmee  
de gemeente regie voert op de institutionele bouwers en het nieuwe denken,  
waarbij ruimte wordt gegeven aan individuele woonwensen in combinatie met  
een collectieve rechtszekerheid. De transitie van het oude naar het nieuwe  
denken betekent het permanent ter discussie stellen van ingesleten gewoontes  
en het ontwikkelen van nieuwe handvatten en instrumenten - in beleid,  
regelgeving en werkwijze.

In 2006 is gestart met een klein team, dat is uitgegroeid tot een professioneel 
programmateam particulier opdrachtgeverschap en inmiddels structureel is 
verankerd in de gemeentelijke organisatie. Dit team vormt de motor achter 
IkbouwmijnhuisinAlmere en is verantwoordelijk voor de verkoop en marketing. 
Vanuit het programmateam zijn de programmamanager en conceptontwikkelaar
- in nauwe samenwerking met de betrokken projectorganisaties en vakafdeling - 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe concepten (zoals Homerus-
kwartier), het programmeren van kavels en het bewaken van de continuïteit. 
Op basis van productieafspraken per gebied, is een projectleider particulier 
opdrachtgeverschap in de betreffende gebiedsorganisatie vervolgens  
verantwoordelijk voor het voorbereiden, de verkaveling en de realisatie van  
kavels in het desbetreffende gebied. Zo is de projectorganisatie Almere Poort 
verantwoordelijk voor de uitgifte van kavels in Columbuskwartier. 

Particulier opdrachtgeverschap als een vorm gebiedsontwikkeling, bevindt 
zich op het snijvlak van wonen, economie, stedenbouw, verkeer, ruimtelijke 
ordening, gronduitgifte en juridische zaken. Experts uit de verschillende 
gemeentelijke afdelingen ondersteunen het programma bij de uitvoering in de 
opeenvolgende fasen van het project. Vanuit een hernieuwde vakopvatting stelt 
de afdeling Stedenbouw kavelpaspoorten op, de afdeling Grondzaken maakt de 
overeenkomsten en de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving verleent 
uiteindelijk de vergunningen. Het programmateam particulier opdrachtgeverschap 
zorgt voor voortdurende afstemming tussen de afzonderlijke (gebied)projectteams 
en betrokken vakafdelingen.
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Programmateam

 Programmamanager
 Conceptontwikkelaar
 Projectleider verkoop
 Projectleider IbbA (plus)
 Accounthouder Bouwgroepen
 Adviseur Bouwgroepen
 Adviseur marketing
 Communicatiemedewerker
 Webmaster
 Coördinator Kavelwinkel
 Medewerker Kavelwinkel
 Secretaris
 Managementassistent
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Om het voor de burger overzichtelijk en gemakkelijk te maken is nadrukkelijk 
gekozen voor één loket - de Kavelwinkel - waar particuliere opdrachtgevers  
met alle vragen terecht kunnen. Met de Kavelwinkel heeft particulier 
opdrachtgeverschap een duidelijk gezicht en is er een scheiding gemaakt  
tussen een zichtbaar frontoffice en een onzichtbaar backoffice. Uit onderzoek  
blijkt dat zelfbouwers het uniforme aanspreekpunt en persoonlijke contact  
erg waarderen.

De implementatie van IkbouwmijnhuisinAlmere heeft de gemeente meer  
inzet en extra geld gekost. De gemeentelijke kosten die zijn gemaakt voor  
het faciliteren van particulier opdrachtgeverschap bedragen circa vierduizend  
euro per kavel. Deze zogenaamde ‘externe kosten’ worden vooral besteed aan 
verkoop, marketing, het programmateam en de bouwbegeleiding. Dit bedrag  
is, ondanks de extra opstartkosten, relatief laag in vergelijking met het  
Nederlands gemiddelde van negenduizend euro per kavel. Dit komt vooral door  
het schaalvoordeel waar Almere profijt van heeft - in tegenstelling tot de relatief 
kleine projecten elders in het land, wordt in Almere jaarlijks een substantieel  
aantal nieuwe kavels uitgegeven. 

Particulier opdrachtgeverschap vraagt veel van burgers én van betrokken 
gemeentelijke werknemers. Zeker in de afgelopen drie jaar, waarin veel - 
vrijwel alles - bedacht, geïnitieerd en ontwikkeld moest worden. De omslag 
van samenwerking met één ontwikkelaar voor honderd woningen naar 
samenwerking met honderd particulieren afzonderlijk, vergt aanpassingen. 
IkbouwmijnhuisinAlmere kan dan ook worden beschouwd als een constant 
leerproces; het programma heeft zich steeds opnieuw verbeterd. 

IkbouwmijnhuisinAlmere
 boort nieuwe energie en creativiteit aan, die van de mensen zelf;
 maakt het bouwen van een eigen huis voor veel mensen mogelijk;
 zorgt voor sociale verbondenheid van mensen met hun woning  
 en woonomgeving;
 geeft kleur aan een wijk, levert variatie op;
 zorgt voor een bouweconomie van onderop, met kleine en  
 middelgrote bouwbedrijven;
 gaat door in tijden van economische recessie;
 vereist stedenbouwkundige plannen die organische groei mogelijk maken;
 kan meer worden ingezet bij de doorontwikkeling van de bestaande stad; 
 vraagt om ‘ontwikkelingsarchitecten’, die individuele bouwers en een  
 collectief begeleiden;
 vereist een cultuuromslag in denken en handelen van alle betrokken partijen;
 moet gefaciliteerd worden, met een toepasbaar en compleet instrumentarium;
 is een continu proces van uitvinden, bijstellen en aanscherpen;
 verdient een grootschalig vervolg.

Hoewel wij langzaam maar zeker gewend raken aan het feit dat Almere voor een 
aanzienlijk deel door particuliere opdrachtgevers wordt gemaakt, blijft er veel  
dat wij verder moeten ontwikkelen. Het dienstbaar zijn aan de wensen van mensen, 
is een cultuuromslag die zich niet in drie jaar tijd voltrekt. Er zijn grote stappen 
gezet - die moeten structureel worden verankerd - maar het programma blijft 
in ontwikkeling. Als gemeentebestuur vinden wij het van belang voortdurend te 
innoveren; er moeten nieuwe stappen worden gezet.
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Plan   Ontwikkelingsplan Noorderplassen West, mei 2000
Ontwerper KCAP - R. Gietema
Programma 2.705 woningen, 15.336 m2 voorzieningen
Periode  2003 - 2014

Aura

Eiland

Golden 
Mile

Voorzieningengebied

N
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Almere Stad; Noorderplassen West
Noorderplassen West ligt in het noordelijke buitengebied van Almere,  
ingeklemd tussen de Lepelaarplassen/Noorderplassen en het bosgebied 
Pampushout. Het Ontwikkelingsplan Noorderplassen West (mei 2000) vormt de 
basis voor de verkavelingsplannen en de uitvoering. De stedenbouwkundige 
structuur van Noorderplassen West, zoals opgenomen in het Ontwikkelingsplan, 
is een vervolg op de stedenbouwkundige opzet uit de Structuurvisie 
Noorderplassen (BVR, 14/8/1995). 

Natuur en wonen gaan nauw samen in Noorderplassen West. Slechts  
eenderde van het gebied is bestemd voor woningbouw, de overige tweederde 
bestaat uit bos, water en natuur. Onderdeel van het plan zijn natte graslanden, 
groot open water, een ecologische verbindingszone langs de dijk en het bos  
aan de westkant. Het plan gaat uit van een optimale verweving van de ruim  
2.700 woningen met het omliggende landschap. Aan de oostzijde liggen  
schier- en wooneilanden, aan de westzijde van de wijk liggen woonbuurten  
in boskamers. 

Het stedenbouwkundig plan benoemt vier deelgebieden met ieder een  
eigen identiteit. De zogenaamde Golden Mile, het centrale middengebied,  
is de identiteitsdrager van Noorderplassen West en wordt omsloten door een 
weg die als een binnenring door het gebied loopt. Het tweede deelgebied,  
Aura genaamd, bestaat uit verschillende buurten en ligt tussen de binnenring  
en het omliggende landschap. Aan de entrees van de Golden Mile en Aura liggen 
de voorzieningen en openbare gebouwen in het Voorzieningengebied. Tot slot
is er een deelgebied Eiland, dit wordt een ‘eilandstadje’ in de Noorderplassen, 
dat bereikbaar is over een circa 120 meter lange brug.
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Fase 3
In een rij, 33 kavels
Vrije kavels, 71 kavels 

Fase 4a 
Ik bouw aan het plantsoen, 40 kavels
Ik bouw aan de boslaan, 20 kavels
Ik bouw aan de gracht, 28 kavels
Ik bouw aan de dijk, 53 kavels
Ik bouw aan het water, 5 kavels
Ik bouw op het eiland, 24 kavels
Ik bouw aan de havenkom, 20 kavels
Ik bouw aan de bosrand, 8 kavels

Fase 4b 
Ik bouw een bosvilla, 27 kavels
Ik bouw een luxe woning, 16 kavels
De Eenvoud, 12 kavels

Fase 4b
Ik bouw in een rij, 40 kavels; IbbA- regeling 

De Eenvoud

vanaf 2010 

vanaf 2010 

vanaf 2010 

vanaf 2010 

Plan    Verkavelingsplan Noorderplassen West
Opsteller   Gemeente Almere
Programma  Minimaal 620 kavels (collectief) particulier opdrachtgeverschap
Periode  Fase 3 (december 2006) = 104 kavels
   Fase 4a (mei 2008) = 198 kavels
   Fase 4b (mei 2009) = 55 kavels
   Fase 4b (augustus 2009) = 40 kavels (IkbouwbetaalbaarinAlmere) 
   2010 - 2014 = 200 kavels

Fase 3    In een rij (33)
    Vrije kavels (71)
Fase 4a     Ik bouw aan het plantsoen (40)
    Ik bouw aan de boslaan (20)
    Ik bouw aan de gracht (28)
    Ik bouw aan de dijk (53)
    Ik bouw aan het water (5)
    Ik bouw op het eiland (24)
 	    Ik bouw aan de havenkom (20)
    Ik bouw aan de bosrand (8)
Fase 4b    Ik bouw een bosvilla (27)
    Ik bouw een luxe woning (16)
    De Eenvoud (12)
Fase 4b    Ik bouw in een rij (40)

N
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Aanvankelijk zou de hele wijk Noorderplassen West op een traditionele  
manier door projectontwikkelaars worden ontwikkeld. In 2006 is besloten  
om het resterende deel van de wijk te ontwikkelen via particulier 
opdrachtgeverschap en is het plan gewijzigd. De stedenbouwkundige opzet  
bleef hetzelfde, maar het Verkavelingsplan werd aangepast om de resterende 
kavels in particulier opdrachtgeverschap te kunnen uitgeven. Het resultaat was 
een verkavelingsplan waarin de wijk wordt omringd door bos en water,  
met een havenkom en plantsoen als hart. In het plan zijn uiteenlopende  
kavels - zowel in grootte als in landschappelijke ligging - opgenomen. 

Eind 2006 werden de eerste honderd particuliere kavels (fase 3) uitgegeven, 
deze zijn inmiddels bebouwd en bewoond. Nu worden de gevolgen van de 
interventie - een radicale overgang van projectmatige bouw naar particulier 
opdrachtgeverschap - duidelijk zichtbaar. Het contrast tussen de woningen in 
het oude en in het nieuwe plan is groot, en toont zich met name aan de Boelijn. 
Aan de ene zijde van deze straat staat een rij éénvormige woningen, aan de 
overzijde zorgen particulieren voor een grote variatie aan gevelbeelden,  
allemaal ‘in een rij’. De Boelijn bewijst dat particulieren samen een 
aantrekkelijke straat kunnen realiseren. 

Het gebied rondom de Havenkom (fase 4a) is in 2008 in verkoop gegaan.  
Hier is geïnvesteerd in water en groen en zijn grote, kleine en smalle kavels 
uitgegeven. In het voorjaar van 2009 is wederom een nieuw type kavel op de 
markt gebracht; de boskavels. Op deze kavels kunnen bosvilla’s en luxe 
woningen in het groen worden gerealiseerd. 

In het bosgebied Pampushout is ruimte gemaakt voor het project  
De Eenvoud in één van de boskamers. Hier worden twaalf experimentele 
woningen gerealiseerd, op basis van een prijsvraag die in 2006 is uitgeschreven. 
Deelnemers ontwierpen met een klein budget een vrijstaande, eenvoudige 
woning, waarin eigen wensen en fantasieën tot uitdrukking kwamen. De 
bouwregelgeving is minimaal. De jury koos twaalf winnaars, die hun ontwerp 
kunnen realiseren en er vervolgens ook écht kunnen wonen. Het karakter van 
dit initiatief sluit aan bij de experimentele buurten De Fantasie en De Realiteit, 
die in respectievelijk 1982 en 1985 met groot succes zijn gerealiseerd in Almere. 

In de periode 2010 - 2014 worden in Noorderplassen West nog eens 
tweehonderd kavels voor particulieren in de markt gezet 

De Boelijn

De Eenvoud

De Eenvoud



Plan   Ontwikkelingsplan 3T (Stripheldenbuurt) Almere Buiten Oost, 2001 
Ontwerper Gemeente Almere en Ontwerpbureau Teun Koolhaas 
Programma 2.300 - 2.600 woningen, voorzieningen en 10 ha bedrijventerrein
Periode  2003 - 2009

N
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Almere Buiten; Stripheldenbuurt 
Het meest oostelijk gelegen stadsdeel van Almere is Almere Buiten.  
Voor de wijk grenzend aan het natuurgebied Oostvaardersplassen,  
nu bekend als Stripheldenbuurt, is het Ontwikkelingsplan ‘3T’ opgesteld.  
Dit Ontwikkelingsplan was leidend in de totstandkoming van de wijk.  
De stedenbouwkundige hoofdopzet bestaat uit een rationele structuur 
van wegen, bosstroken, waterlopen en parken, en is gebaseerd op het 
oorspronkelijke poldergrid. Daarbinnen liggen woonbuurten, met ieder  
een eigen karakter.

Maquette Ontwikkelingsplan

De Evenaar
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Stripheldenbuurt Oost
Particulier opdrachtgeverschap
voor 2006  
Particulier opdrachtgeverschap 
(55 kavels)

De Buitenkans
Collectief particulier opdrachtgeverschap 
(48 kavels)
Particulier opdrachtgeverschap 
(7 kavels)

3KNS
Particulier opdrachtgeverschap
Ondernemerskavel

hallo

hallo

Stripheldenbuurt
   Particulier opdrachtgeverschap voor 2006  
   Particulier opdrachtgeverschap (55)

De Buitenkans
   Collectief particulier opdrachtgeverschap (48)
   Particulier opdrachtgeverschap (7)

3KNS
   Particulier opdrachtgeverschap

            Ondernemerskavel

N

Plan   Verkavelingsplan Stripheldenbuurt
Ontwerper Gemeente Almere
Programma 110 kavels voor (collectief) particulier 
   opdrachtgeverschap
Periode  2003 - 2009
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Stripheldenbuurt Oost en De Buitenkans
In het oorspronkelijke plan voor kaveluitgifte was al ruimte voor het bouwen 
middels particulier opdrachtgeverschap. In 2006 is het plan aangepast en is 
besloten om twee extra buurten en twee ondernemerskavels in het plan uit te 
geven voor zelfbouw. In het meest oostelijke deel zijn 55 kavels uitgegeven waar 
zowel vrijstaand als twee-onder-één-kap kon worden gebouwd. 

Daarnaast is in één van de boskamers in de Stripheldenbuurt het project  
De Buitenkans gerealiseerd, dat bestaat uit 55 ecologische woningen, waarvan  
een groot deel houtskeletbouw. Het is één van de grootste ecologische 
nieuwbouwwijken van Nederland. De bewoners van dit project hebben zich 
verenigd in Vereniging de Buitenkans. De buurt valt op door de groene uitstraling, 
de onderlinge verbondenheid (er zijn geen schuttingen) en de autoluwe straten 
(auto’s staan op de parkeerplaats bij de ingang van de wijk). De woningen 
zijn zeer divers - van starterwoningen tot duurdere hoekwoningen, van twee-
onder-één-kap woningen tot vrijstaand - en allemaal uniek. Ondanks de grote 
verscheidenheid aan verschijningsvormen, is er sprake van een grote eenheid 
omdat de gevelmaterialen op elkaar zijn afgestemd. 

Het ecologische aspect is op meerdere manieren terug te vinden. Eén daarvan 
is de toepassing van vegetatiedaken van sedum, die bestand zijn tegen extreme 
omstandigheden zoals warmte en droogte. Eén van de belangrijkste kwaliteiten 
is dat een deel van het regenwater wordt opgenomen door de begroeiing op 
het dak. Hierdoor wordt de afvoer van het regenwater sterk vertraagd en zijn 
er minder grote piekafvoeren dan bij pannendakken het geval is. Dit voorkomt 
overbelasting van het riool bij zware regenval. Het overige regenwater in de  
wijk wordt opgevangen in een gemeenschappelijke vijver.

De Buitenkans is een bijzondere buurt, waar bewoners samen meer mogelijk 
hebben gemaakt dan zij individueel zouden hebben gekund. Er is meerwaarde 
gecreëerd, niet alleen voor de eigen woning en woonomgeving, maar ook  
voor de stad. 

Stripheldenbuurt
   Particulier opdrachtgeverschap voor 2006  
   Particulier opdrachtgeverschap (55)

De Buitenkans
   Collectief particulier opdrachtgeverschap (48)
   Particulier opdrachtgeverschap (7)

3KNS
   Particulier opdrachtgeverschap

            Ondernemerskavel

Stripheldenbuurt Oost

De Buitenkans

De Buitenkans
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fontijn

zwemvlonder

kabelbaan

hangbrug

vlot

vanaf 2010 

vanaf 2010

vanaf 2010

GOOIMEER

Fase 1
Periode 2001 - 2009, 137 kavels

Fase 2 
Periode 2009, 36 kavels 

Plan   Ontwikkelingsplan Overgooi (2000)
Ontwerper Gemeente Almere
Programma  935 kavels (collectief) particulier opdrachtgeverschap
   1 hectare voorzieningen 
Periode  Fase 1 (2001 - 2009) = 137 kavels
   Fase 2 (2009) = 36 kavels
   2010 - 2014 = 100 kavels (inclusief clusterkavels)

A Waterlandse Bos
B Minipolder
C Terpenveld
D Cirkelbos 

N

   vrije kavels (137)
   vrije kavels (36)
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Almere Hout; Overgooi
Almere Overgooi ligt aan de oostzijde van Almere Haven tussen de boswachterij 
Almeerderhout en de kust van het Gooimeer. Het illustreert op inspirerende 
wijze hoe particulier opdrachtgeverschap bijdraagt aan de diversiteit van de 
stad. Met de ruime opzet, de grote hoeveelheid groen, de royale afmetingen van 
de kavels en de ligging direct aan het Gooimeer, vormt deze exclusieve villawijk 
een waardevolle aanvulling op het aanbod. Met de ontwikkeling van Almere 
Overgooi wordt ingespeeld op krapte op de woningmarkt in woongebieden  
zoals ‘t Gooi. De ontwikkeling van Almere Overgooi kan tevens bijdragen aan  
de versterking van het draagvlak voor voorzieningen in het nabijgelegen  
Almere Haven.

Om het plangebied Almere Overgooi te transformeren van agrarische locatie 
tot woongebied, is in 1998 gestart met het opstellen van een voorontwerp 
Structuurplan, dat op 8 juli 1999 als Structuurplan Almere Overgooi is 
vastgesteld. Het Ontwikkelingsplan is een nadere uitwerking van dit 
Structuurplan. De uitdaging was een nieuw, hoogwaardig woongebied met 
zogenaamde ‘woonlandschappen’. In het ontwikkelingsplan worden vier 
woonlandschappen onderscheiden, waarbij een landschapstypologie de basis 
is van het wonen: het Waterlandse Bos, de Minipolder, het Terpenveld en 
Cirkelbos. Een groen raamwerk van lanen, zichtlijnen en een landschapzone 
zorgen voor de verbinding tussen de verschillende woonlandschappen. 

Overgooi bestaat uit kavels voor individueel en collectief particulier 
opdrachtgeverschap (clusterkavels), die variëren van 1.500 tot ruim 4.000 m2. 
De 1e fase bestond uit 137 kavels, die in 2001 op de markt zijn gebracht. Omdat 
de verkoop stagneerde, heeft in 2007 een herverkaveling plaatsgevonden. Dit 
bevorderde de verkoop in 2008. In 2009 is het stedenbouwkundig plan samen 
met ontwerper Jan des Bouvrie kritisch tegen het licht gehouden en op een 
aantal punten verbeterd. Zo is een aantal aparte buurtjes gecreëerd, met elk  
een eigen en onderscheidende identiteit, die door een groot landschapspark -  
de Overgooischezoom - met elkaar worden verbonden. De ruime opzet, het 
groene karakter en het hoge ambitieniveau zijn onveranderd gebleven.

Een deel van de 2e fase, 36 kavels, is onlangs in verkoop gegaan. Een groot 
verschil ten opzichte van de 1e fase is dat het pionieren inmiddels tot het 
verleden behoort. Wie nu een kavel in Overgooi koopt, bouwt in een wijk waar  
al volop wordt gewoond. 

A Waterlandse Bos
B Minipolder
C Terpenveld
D Cirkelbos 

   vrije kavels (137)
   vrije kavels (36)
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Almeerderhout

Hoge Vaart

Villapark Vogelhorst II (5B3)               

0 250m

Plan   Vogelhorst II, Verkavelingsplan 
Ontwerper Gemeente Almere
Programma 291 kavels particulier opdrachtgeverschap
Periode  Fase 1 (mei 2009) : 99 kavels
   2010 - 2014 = (fase 2) 32 kavels
   2010 - 2018 = (fase 3 + 4) 159 kavels

Fase 1
   Ikbouwaandezijstraat (83)
   Ikbouwaandehoofdlaan (16)

Fase 2

Fase 3+4

N
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Almere Hout; Vogelhorst
Het villapark Vogelhorst is de eerste woonkern in Almere Hout en ligt aan  
de oostzijde van boswachterij Almeerderhout. Almere Hout dankt zijn naam  
aan de vele bossen in dit stadsdeel dat rust, ruimte en recreatiemogelijkheden 
biedt. Vogelhorst I is in de jaren ‘90 gerealiseerd met ruim driehonderd villa’s, 
grotendeels gebouwd door projectontwikkelaars. Een aantal kavels langs  
de hoofdweg zijn in particulier opdrachtgeverschap tot stand gekomen. 
Vogelhorst I karakteriseert zich door vrijstaande villa’s in een groene  
landelijke setting. 

Vogelhorst I en Vogelhorst II worden samen één geheel. De ruimtelijke opzet is 
gelijk, het stratenplan in Vogelhorst II komt overeen met die van het bestaande 
deel van de wijk. De wijken worden met elkaar verbonden door centraal gelegen 
waterpartijen. Vogelhorst II bevat een centraal landschapspark van circa drie 
hectare, waar een archeologische vindplaats ligt.

In Vogelhorst II zijn het de mensen zelf die een woning (laten) bouwen.  
De kavels zijn groot en ruim opgezet en bijzonder geschikt voor fraaie 
ontwerpen, in nauwe relatie met de omringende natuur. De woonstraten zijn  
kort en geven de wijk een dorpse en landelijke uitstraling. In de wijk zelf 
komen geen voorzieningen, in de omgeving des te meer. Almere Hout zal zich 
ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel in een groene omgeving. De komende 
twintig jaar zal Almere Hout in fasen worden ontwikkeld. 
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Plan   Structuurplan Almere Poort (1999)
Ontwerper Gemeente Almere
Programma 13.800 woningen, 28.200 arbeidsplaatsen
Periode  2006 - 2021
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Deelgebieden 

Almere Poort 
Tot het jaar 2000 vond de groei van Almere plaats in de eerste drie stadsdelen: 
Almere Haven, Almere Stad en Almere Buiten. In 1999 is met het Structuurplan 
Almere Poort een start gemaakt met de planvorming voor dit vierde stadsdeel, 
dat zal uitgroeien tot de Strandstad van de Randstad. Het stadsdeel ligt aan het 
water, wordt omringd door groen en is het enige kustgebied in de Randstad 
waar de komende jaren wordt gebouwd. Almere Poort bestaat uit verschillende 
woonwijken die kwartieren worden genoemd. Het Cascadepark is het centrale 
stadspark van Almere Poort, en slingert door het stadsdeel. De eerste bewoners 
van Almere Poort hebben in april 2008 de sleutel van hun woning ontvangen.

In het Structuurplan zijn de contouren van het stadsdeel in een basisstructuur 
vastgelegd met een bijbehorend programma. De karakteristieken van het 
plangebied en de omgeving dienden als uitgangspunt, zoals de oriëntatie op 
de Hollandse Brug en de ligging aan het IJmeer. De basisstructuur bestaat uit 
een waaier in het zuidwesten en een rechthoekig raster in het noordoosten, 
onderling gescheiden door een groenzone, het huidige Cascadepark. Het 
Structuurplan is de basis geweest voor latere Ondernemingsplannen en 
Ontwikkelingsplannen per wijk. 

In de plannen voor Almere Poort is de doelstelling opgenomen om meer 
diversiteit in woonmilieus te realiseren, dan tot dusver in bestaande stadsdelen 
was voorzien. Deze ambitie heeft erin geresulteerd dat iedere woonwijk in 
Almere Poort een eigen karakter en identiteit krijgt; Columbuskwartier als 
duurzame en kindvriendelijke suburbane wijk, Europakwartier als een meer 
stedelijke woonwijk, Olympiakwartier als een hoogstedelijk centrumgebied met 
een mix van wonen, werken en voorzieningen, het Cascadepark als ‘etalage van 
duurzaamheid’, Pampushout waar boswonen centraal staat, en de Kustzone 
als levendig woon- en werkgebied, waar stad en water nadrukkelijk worden 
gecombineerd. In Homeruskwartier zijn het de mensen zélf die de wijk bouwen. 
In deze ‘staalkaart van opdrachtgeverschap’ wordt geoefend met verschillende 
vormen van particulier opdrachtgeverschap.

In Columbuskwartier, Cascadepark en Homeruskwartier worden verschillende 
kavels - in een breed scala aan vele vormen, maten en prijsklassen - in de 
markt gezet. In Almere Poort wordt minimaal twintig procent van het woning-
bouwprogramma middels particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld.  
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Homeruskwartie
r

Pampushout

Cascadepark

Fase 1
kavel in een rij, 10 kavels
Geschakelde woning, 4 kavels
Vrijstaande woning, 10 kavels

Fase 2 
Ik bouw bij het park, 18 kavels
Ik bouw een bungalow bij het park, 9 kavels
Ik bouw aan de singel, 16 kavels
Ik bouw bij het bos, 29 kavels
De Opstap, 44 kavels
SIR 55, 12 kavels
 

Plan   Verkavelingsplan Columbuskwartier
Ontwerper Gemeente Almere
Programma 1.007 woningen, waarvan minimaal 185 kavels  
   (collectief) particulier opdrachtgeverschap
   40.000 m2 kantoren, bedrijven en voorzieningen
Periode  Fase 1 (oktober 2007) = 24 kavels
   Fase 2 (mei 2009) = 72 kavels
   De Opstap (oktober 2009) = 44 kavels 
   2010 - 2014 = 50 kavels 

Fase 1
   Kavel in een rij (10)
   Geschakelde woning (4)
   Vrijstaande woning (10)

Fase 2 
   Ik bouw bij het park (18)
   Ik bouw een bungalow bij het park (9)
   Ik bouw aan de singel (16)
   Ik bouw bij het bos (29)
   De Opstap (44)
   SIR 55 (12)

N
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Deelgebieden 

Almere Poort; Columbuskwartier
Columbuskwartier heeft een fraaie ligging; in het noorden en zuidwesten 
grenst de wijk aan bos, aan de oostkant wordt het Cascadepark gerealiseerd 
en aan de zuidoostkant worden het centrum van Almere Poort en de 
stedelijke wijk Europakwartier ontwikkeld. Het IJmeer ligt op steenworp 
afstand. Columbuskwartier wordt een wijk met een groen, duurzaam en 
kindvriendelijk karakter. Naast de kavels bestemd voor (collectief) particulier 
opdrachtgeverschap, worden zo’n vijfhonderd zonne- en passiefwoningen 
gebouwd, die optimaal gebruik maken van daglicht, isolatie en zonne-energie. 

In Columbuskwartier kunnen in totaal ruim 185 woningen door bewoners  
zelf worden gebouwd. In oktober 2007 is gestart met de kavelverkoop, en  
de eerste huizen zijn in oktober 2008 opgeleverd. Onlangs zijn 72 nieuwe  
kavels uitgegeven, variërend in grootte, vorm en ligging. Een bijzonder  
project waar bewoners zich hebben verenigd om betaalbaar te kunnen wonen,  
is De Opstap. In totaal zijn hier 44 woningen gerealiseerd; de toekomstige 
bewoners profiteren van de voordelen van gezamenlijk bouwen, maar hebben 
toch ieder hun eigen huis. In een ander collectief project in Columbuskwartier 
zijn twaalf woningen volgens het zogenaamde SIR-55 concept ontwikkeld; 
comfortabele en veilige woningen die rolstoeltoegankelijk zijn, en waar alles 
zich op de begane grond bevindt.
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KlokHUIS

Cascadepark West

Cascadepark Oost

N

Plan   Ontwikkelingsplan Cascadepark, 2007
Ontwerper Gemeente Almere
Programma 236 woningen, waarvan 130 via 
   (collectief) particulier opdrachtgeverschap
Periode  Vanaf 2012 
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Deelgebieden 

Almere Poort; Cascadepark
Cascadepark West, dat met Cascadepark Oost samen één geheel vormt,  
is het centraal in Almere Poort gelegen parkgebied. Het park krijgt een 
bijzondere betekenis voor het aangrenzende Columbus-, Homerus- en 
Europakwartier; een gebruikspark, duurzaam in aanleg, gebruik en beheer, 
waarin mensen zich kunnen in- en ontspannen. 

Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer -  
van Pampushout in het noordwesten tot de Flevospoorlijn in het zuidoosten - 
en beslaat een oppervlakte van ongeveer 25 hectare. Het langgerekte park is 
herkenbaar aan de Groene Slinger; een honderd meter brede strook met bomen, 
speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters  
en joggers. 

Een bijzonder element vormen de woningen, variërend van kleine woontorens 
tot vrijstaande bebouwing in een doorlopend parklandschap. Het is de bedoeling 
dat een aanzienlijke verscheidenheid aan woningtypen wordt gerealiseerd, 
waaronder zorgwoningen. De bebouwing is een integraal onderdeel en verrijking 
van het park, het draagt bij aan de levendigheid en sociale veiligheid. 
In Cascadepark West worden vijf grote clusterkavels voor verschillende vormen 
van particulier opdrachtgeverschap uitgegeven. 

‘IkbouwmijnKlokHUISinAlmere’
Het Klokhuis - het veelbekeken programma van de NPS - is op twee februari 
2009 gestart met het programma ‘Het Klokhuis bouwt het KlokHUIS’. Met 
dit project kregen kinderen de mogelijkheid zelf een huis te ontwerpen, dat 
vervolgens daadwerkelijk wordt gerealiseerd in het Cascadepark. Dit project 
sluit naadloos aan op de ambities van Almere op het gebied van particulier 
opdrachtgeverschap en duurzaamheid. Ruim 1.100 kinderen dachten mee over 
de indeling, inrichting en omgeving van het KlokHUIS. Uit alle inzendingen koos 
een professionele jury zes winnaars. De ontwerpen van deze zes kinderen zijn 
door architect Jord den Hollander samengevoegd tot een definitief ontwerp: een 
unieke woning, gemaakt door kinderen, die nergens anders te vinden is.

Het KlokHUIS

Maquette Cascadepark
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Plan   Ontwikkelingsplan Homeruskwartier, 2007
Ontwerper Gemeente Almere en OMA Rotterdam
Programma 700 - 1.200 woningen particulier opdrachtgeverschap
   400 - 600 woningen collectief opdrachtgeverschap
   1.200 tot 2.000 woningen mede-opdrachtgeverschap
   7.800 m2 voorzieningen, detailhandel, dienstverlening
Periode  Fase 1 = west (februari 2008)
   Fase 2 = oost  (mei 2009) + IbbA (augustus2009)
   2010 - 2014 = ± 325 woningen Centrum (februari 2010),
   12.000 m2  winkels en voorzieningen
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Deelgebieden 

Almere Poort; Homeruskwartier
In juni 2007 is het Ontwikkelingsplan Homeruskwartier vastgesteld.  
Hiermee heeft de gemeenteraad het startschot gegeven voor de ontwikkeling 
van een unieke wijk, die volledig door bewoners zelf wordt gebouwd. In het 
Homeruskwartier, de ‘staalkaart van opdrachtgeverschap’, krijgen mensen de 
mogelijkheid hun eigen droomhuis te realiseren, individueel, collectief of - in 
mede-opdrachtgeverschap - samen met een projectontwikkelaar. Een veelvoud 
van bouwvormen komt aan bod: stedelijke en niet stedelijke woningbouw, 
geschakeld en vrijstaand, grachtenhuizen, woonwerkvilla’s, bungalows, 
tuinhuizen en woontorens. De grote diversiteit máákt Homeruskwartier; de 
differentiatie is bepalend voor het karakter van de wijk. Eind 2008 zijn de eerste 
kavelkopers in Homeruskwartier West gestart met de bouw van hun woning 
en sindsdien komt de wijk meer en meer tot leven. Homeruskwartier zal 
uiteindelijk uit ruim drieduizend woningen bestaan.

Het rechthoekige raster in de stedenbouwkundig opzet uit het Structuurplan is 
in het Ontwikkelingsplan Homeruskwartier veranderd. Het stedenbouwkundig 
plan heeft een ruimtelijke structuur die, zowel qua inhoud als qua vormgeving, 
een goede uitgangspositie biedt voor de ontwikkeling van Homeruskwartier. 
De hoofdstructuur bestaat uit een raamwerk van cirkels en radialen met 
wegen, waterlopen, openbare ruimte en bomen. Daarbinnen liggen drie 
verschillende gebieden; woonvelden voor mede-opdrachtgeverschap in de 
buitenring, woongebieden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap 
in Homeruskwartier Oost en West, en het centrumgebied, het hart van de 
wijk. Midden in de wijk wordt eveneens een park gerealiseerd, de Green. 
De bijzondere vorm van de Green heeft te maken met de aanwezigheid van 
archeologische vindplaatsen, die zijn opgenomen in het ontwerp van het park. 

Aan de buitenrand van Homeruskwartier liggen twaalf velden die in mede-
opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. Binnen deze buitenring liggen de 
woongebieden voor particulier en collectief opdrachtgeverschap. De ruimtelijke 
structuur hiervan bestaat uit een combinatie van een traditioneel grid, en een 
gebogen grid van wegen en paden dat zich buigt om het centrum en het park. 
In dit grid liggen de verschillende buurten, die allemaal een eigen woonsfeer 
hebben. Deze structuur biedt flexibiliteit tijdens het uitgifteproces, om zo steeds 
opnieuw aan de behoeften van de toekomstige bewoners te kunnen voldoen. 

Het centrum ligt letterlijk centraal in de wijk en verbindt Homeruskwartier Oost 
en West, aan beide kanten van het park de Green. Het centrum zal bestaan uit 
voorziening en gestapelde woningen die door Bouwgroepen worden gerealiseerd 
(zie Homeruskwartier Centrum, p.114). 

Studie OMA (2006)

Plankaart Enno Zuidema (2006)
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Veld B
PFC2 Envelopment
Project Meerland

Veld C
Van Bekkum Projecten

Project Mijn Ithaka

Veld A
Heijmans Vastgoed

Veld D
De Alliantie

Project Droom3

Veld E
Goede Stede/Trebbe

Project Homerun

Veld F
Vorm Ontwikkeling
Project Dromenrijk

Veld G, AM Wonen
Project Y am Home

park De Green

centrum

centrum

busbaan

1 Fase
Ik bouw een woonwerkvilla, 50 kavels
Ik bouw een grachtenhuis, 56 kavels
Ik bouw vrijstaand, 26 kavels
Ik bouw smal,12 kavels
Ik bouw een herenhuis, 53-78 kavels
Ik bouw klein/ architectenkavels, 35 kavels
Ik bouw een stadshuis, 84 kavels
Ik bouw in een rij (IbbA), 62 kavels
We bouwen samen; Wonen Plus, 23 kavels
Wij bouwen samen een woontoren, 6 kavels
Villa Corsini Due (IbbA), 2 kavels, 44 woningen

Mede Opdrachtgeverschap
Veld A: Heijmans Vastgoed; 
Veld B: PFC² Envelopment bv 
Veld C: Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv / Van Bekkum Groep bv 
Veld D: De Alliantie 
Veld E: Woningstichting Goede Stede / Trebbe Bouw Oost en Noord bv
Veld F: Vorm Ontwikkeling bv
Veld G: AM Wonen bv, regio Utrecht. 
 

Plan   Verkavelingsplan Homeruskwartier West, 2007
Ontwerper Gemeente Almere en OMA Rotterdam
Programma 440 kavels (collectief) particulier opdrachtgeverschap 
   7 velden mede-opdrachtgeverschap (±1.000 woningen) 
Periode  Fase 1 (februari 2008)

Fase 1
   Ik bouw een woonwerkvilla (50)
   Ik bouw een grachtenhuis (56)
   Ik bouw vrijstaand (26)
   Ik bouw smal (12)
   Ik bouw een herenhuis (53-78)
   Ik bouw klein/ architectenkavels (35)
   Ik bouw een stadshuis (84)
   Ik bouw in een rij (IbbA) (62)
   We bouwen samen; Wonen Plus (23)
   Wij bouwen samen een woontoren (6)
   Villa Corsini Due (IbbA) 2 kavels, 44 woningen

 

N
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Deelgebieden 

Almere Poort; Homeruskwartier West
De stedenbouwkundige opzet voor Homeruskwartier West volgt de radiale  
lijnen uit het Ontwikkelingsplan. Een uitzondering hierop vormt het cluster  
van woonwerkvilla’s, in het noordwestelijke deel van Homeruskwartier West. 
Binnen deze stedenbouwkundige opzet wordt ingezet op tien verschillende 
thema’s; tien verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap. 
De thema’s zijn georganiseerd in kleine buurtjes, en hangen samen met  
de stedenbouwkundige structuur, zoals de grachtenhuizen die aan het  
water liggen. 

In Homeruskwartier West zijn 64 kavels verdeeld over twee bouwblokken 
uitgegeven via de regeling IkbouwbetaalbaarinAlmere (IbbA). Ieder  
huishouden met een gezamenlijk bruto jaarinkomen tussen de 20.000 en  
36.500 euro komt in aanmerking voor deze regeling. Op 62 kavels is ruimte  
om ‘schouder aan schouder’ een geheel eigen woning te bouwen, voor  
maximaal 185.000 euro. Er is een speciale IbbA-catalogus beschikbaar  
met woningontwerpen die specifiek voor deze kavels zijn gemaakt door 
samenwerkende architecten en bouwbedrijven. De catalogus kan worden 
gebruikt om ideeën op te doen, of om een plan uit te kiezen en dat één op  
één te bouwen.

Twee kavels, gelegen op de hoeken van het plan, zijn bestemd voor 
appartementengebouwen. Een woningbouwvereniging ‘Corsini Due’,  
gaat deze twee kavels samen met toekomstige bewoners ontwerpen  
en ontwikkelen. Het is mogelijk om op de binnenterreinen van de  
bouwblokken maatschappelijke functies en werkruimtes te realiseren,  
zoals kinderopvang, ateliers of kantoren. 

In 2007 heeft de gemeente Almere, samen met NEPROM (Vereniging van 
Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen) en SEV (Stichting Experiment 
Volkshuisvesting) een competitie voor ontwikkelaars uitgeschreven, voor zeven 
woonvelden. Professionele ontwikkelaars waren uitgenodigd om nieuwe 
concepten uit te denken om te komen tot een intensieve samenwerking met  
de toekomstige bewoners. Een aantal van deze ontwikkelaars is inmiddels 
gestart met de bouw.

Fase 1
   Ik bouw een woonwerkvilla (50)
   Ik bouw een grachtenhuis (56)
   Ik bouw vrijstaand (26)
   Ik bouw smal (12)
   Ik bouw een herenhuis (53-78)
   Ik bouw klein/ architectenkavels (35)
   Ik bouw een stadshuis (84)
   Ik bouw in een rij (IbbA) (62)
   We bouwen samen; Wonen Plus (23)
   Wij bouwen samen een woontoren (6)
   Villa Corsini Due (IbbA) 2 kavels, 44 woningen

 

Planvoorstellen Mede-opdrachtgeverschap
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park De Green

centrum

centrum

busbaan

1 Fase
Ik bouw een woonwerkvilla, 50 kavels
Ik bouw een grachtenhuis, 56 kavels
Ik bouw vrijstaand, 26 kavels
Ik bouw smal,12 kavels
Ik bouw een herenhuis, 53-78 kavels
Ik bouw klein/ architectenkavels, 35 kavels
Ik bouw een stadshuis, 84 kavels
Ik bouw in een rij (IbbA), 62 kavels
We bouwen samen; Wonen Plus, 23 kavels
Wij bouwen samen een woontoren, 6 kavels
Villa Corsini Due (IbbA), 2 kavels, 44 woningen

Mede Opdrachtgeverschap
Veld A: Heijmans Vastgoed; 
Veld B: PFC² Envelopment bv 
Veld C: Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv / Van Bekkum Groep bv 
Veld D: De Alliantie 
Veld E: Woningstichting Goede Stede / Trebbe Bouw Oost en Noord bv
Veld F: Vorm Ontwikkeling bv
Veld G: AM Wonen bv, regio Utrecht. 
 

  Ik bouw een bungalow (37)
  Ik bouw een woonwerkvilla (36)
   Ik bouw duurzaam (12)
  Ik bouw een houten huis (14)
  Ik bouw een huis (31)
   Ik bouw in mijn tuin (33)
  Ik bouw een tuinderswoning (16)
  Ik bouw een parkvilla (7)
   Ik bouw in een rij, IbbA (65)
  Ik bouw twee- of drie-in-een-rij (28)
  Ik bouw mijn onderneming (5)
   Ik bouw hippisch (3)
   Ik bouw een waterwoning (14)

N

Plan   Verkavelingsplan Homeruskwartier Oost, 2009
Ontwerper OMA Rotterdam
Programma ± 800 woningen verdeeld over 300 kavels
Periode  Fase 2 (mei 2009) + IkbouwbetaalbaarinAlmere (augustus 2009)
   2010 - 2014 = waterkavels (±14)
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Deelgebieden 

Almere Poort; Homeruskwartier Oost
Het plan Homeruskwartier Oost toont duidelijke verschillen met dat van 
Homeruskwartier West; in Oost is minder gesloten bebouwing aanwezig.  
Er is gekozen voor het karakter van een tuindorp, met enkele stedelijke 
accenten zoals ondernemerskavels. Er zal een verscheidenheid aan buurten 
ontstaan, met een breed scala aan vrijstaande woningen. 

Homeruskwartier Oost telt iets minder dan achthonderd woningen,  
verdeeld over driehonderd kavels voor particulier opdrachtgeverschap en  
vijf velden en twee torens voor mede-opdrachtgeverschap. De particuliere 
kavels worden in verschillende vormen, maten en verkavelingen aangeboden, 
zoals ‘ikbouweenhoutenhuis’ en ‘ikbouweenparkvilla’. Er zijn vijf kavels 
gereserveerd voor kleine ondernemingen die goed passen in de wijk, zoals  
een sportschool, kunstgalerie of fysiotherapiepraktijk. Op twee uit elkaar 
liggende bouwvelden komen in totaal 65 woningen die gebruik maken van  
de regeling IkbouwbetaalbaarinAlmere. 

In 2009 is samen met OBA (Overlegorgaan Bouwnijverheid Almere), gestart met 
een tweede ontwikkelcompetitie mede-opdrachtgeverschap voor vijf woonvelden  
in de buitenring.
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Homeruskwartier (Staalkaart van Opdrachtgeverschap



Almere Stad; Noorderplassen West





“ Vertel mij hoe je woont, en ik zeg je wie je bent” (Ivan Illich)
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“ Vertel mij hoe je woont, en ik zeg je wie je bent” (Ivan Illich)
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Almere Poort; Homeruskwartier - Pampushout - Almere Pampus
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Programma IkbouwmijnhuisinAlmere 2010 - 2014

De wijze waarop IkbouwmijnhuisinAlmere in de periode 2006 - 2009 gestalte  
heeft gekregen vormt het vertrekpunt voor de komende vier jaar. Steeds meer 
particuliere opdrachtgevers worden in staat gesteld hun eigen huis te bouwen,  
en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van Almere. 

De opzet van het programma, zoals in hoofdstuk 3 beschreven is, blijft  
gehandhaafd en zal zich verder ontwikkelen; de programmaorganisatie, het 
instrumentarium en de mogelijkheden die IkbouwmijnhuisinAlmere biedt. Ook in 
de nu volgende jaren blijft het continu bijstellen van programma en de werkwijze 
- op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen - een vereiste. Creativiteit is 
nodig om nieuwe vormen van particulier opdrachtgeverschap aan de ‘staalkaart 
van opdrachtgeverschap’ te kunnen toevoegen, voortbordurend op initiatieven 
als ‘ikbouwmijnwinkelinAlmere’ en ‘ikbouwmijnonderneminginAlmere’. Door 
een groter aanbod van en variatie in ondernemers- en woonwerkkavels, wordt 
kleinschalig ondernemerschap - het openen van een eigen winkel, atelier of  
kantoor - gestimuleerd. 

Langs vier lijnen wordt de koers voor 2010 - 2014 uitgezet, in aanvulling op wat 
reeds beschikbaar is:
 Nieuwe kavels, nieuwe gebieden: programmering 2010 - 2014 per deelgebied,
 met een doorkijk naar Almere 2.0;
 Nieuw instrumentarium: het huidig instrumentarium wordt aangevuld  
 met nieuwe accenten; 
 Verkoopstimulans en marketing: interesseren van potentiële zelfbouwers 
 binnen en buiten Almere, om zo de groep particuliere opdrachtgevers verder 
 te vergroten;
 Gemeentelijke organisatie: werkwijze en handelen van de gemeentelijke
 organisatie om IkbouwmijnhuisinAlmere structureel te verankeren.

Nieuwe kavels, nieuwe gebieden
Het streven is om in de periode 2010 - 2014 dertig procent van de totale 
woningbouwproductie in verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap 
te realiseren, in lijn met het beleidsstreven van het rijk. Naar verwachting gaat 
het op termijn om zeshonderd kavels per jaar. Mocht er meer belangstelling zijn, 
dan worden meer kavels op de markt gebracht; de vraag staat centraal. Om dit 
te bereiken, is het essentieel om doorlopend voldoende gedifferentieerde kavels, 
in verschillende wijken en stadsdelen, op voorraad te hebben. Een voorraad van 
circa duizend kavels is nodig om jaarlijks zeshonderd kavels te kunnen verkopen. 
We blijven nadrukkelijk een breed scala aan kavels, op verschillende locaties, met 
verschillende oppervlakten, prijzen en mogelijkheden aanbieden. Een aanzienlijk 
deel van de beschikbare kavels - ongeveer de helft - is bedoeld voor huishoudens 
met midden- en lagere inkomens.

De kaart op de binnenzijde van de achterkant van deze publicatie toont waar tot 
2014 nieuwe kavels worden uitgegeven en waar zoekgebieden liggen. De nieuwe 
stadsdelen vertegenwoordigen het grootste aandeel, maar ook in de bestaande 
stad, zoals in Almere Haven en in Almere Buiten, worden in deze periode kavels  
op de markt gebracht. 
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Almere - Poort, Hout, Buiten, Stad en Haven  
De meeste kavels die tot 2014 op de markt komen, liggen in Almere Poort, waar nog 
eens capaciteit is om zo’n 1.200 kavels uit te geven aan particulier opdrachtgevers. 
Naast Columbuskwartier en Homeruskwartier komen nu ook Homeruskwartier 
Centrum en een deel van Europakwartier in ontwikkeling. Op 27 februari 2010 
start de verkoop van Homeruskwartier Centrum, opnieuw een verrijking van de 
‘staalkaart van opdrachtgeverschap’. Er wordt een mix van functies gerealiseerd 
in hogere stedelijke dichtheden dan tot dusver het geval was (zie p.114). In het 
Cascadepark worden naar verwachting vijf grote clusterkavels uitgegeven voor 
130 woningen. Voor een deel van het bosgebied Pampushout, grenzend aan 
Homeruskwartier en Columbuskwartier, verkennen we de mogelijkheden om  
250 boskavels in particulier opdrachtgeverschap uit te geven.

Aan de oostkant van de stad wordt in 2011 gestart met de realisatie van Hout Noord 
(zie p.122). Het streven is om ook hier minimaal dertig procent van de ontwikkeling 
middels een rijk palet aan vormen van particulier opdrachtgeverschap - voor zowel 
wonen als werken - te realiseren. Het motto van Almere Hout Noord, ‘Wijk voor 
Initiatieven’, sluit aan op de gemeentelijke ambitie om particuliere initiatieven 
leidend te maken in de stadsontwikkeling. In de periode 2011 - 2014 komen naar 
verwachting ongeveer zeshonderd kavels op de markt. In Almere Overgooi, aan het 
Gooimeer, blijven we riante kavels uitgeven, zodat mensen individueel of samen een 
eigen villa kunnen bouwen. In de volgende fase worden honderd kavels uitgegeven. 
De eerste woonkern van Almere Hout, Vogelhorst, heeft als landelijk gelegen 
villawijk de capaciteit om uit te breiden richting het oosten, met circa honderd -  
nog uit te geven - kavels. 

In Almere Stad biedt Noorderplassen West een verdere uitbreidingscapaciteit 
van ongeveer tweehonderd kavels. Naast particulier opdrachtgeverschap in de 
nieuwe stadsdelen en wijken, komt er meer aandacht voor het faciliteren van 
particulier opdrachtgeverschap in de bestaande stad. Niet alleen om bewoners de 
mogelijkheid te bieden wooncarrière te maken in de eigen wijk, maar ook om de 
concurrentiekracht van de bestaande stad te vergroten, en bij te dragen aan sociaal 
sterke en gevarieerde wijken. Particulier opdrachtgeverschap moet aansluiten bij 
de woonwensen van de inwoners van die wijken; een intensieve samenwerking 
tussen bestuur en burger is hierbij een belangrijk vereiste. 

In recente plannen voor het Meridiaanpark in Almere Buiten is ruimte voor circa 35 
zelfbouwkavels, die een bijzondere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het park. 
In samenwerking met de teams die binnen de gemeente werken aan de bestaande 
stad, zoeken we in 2010 naar concrete locaties en mogelijkheden voor (collectief) 
particulier opdrachtgeverschap in Almere Stad en Almere Buiten.

Almere Haven (zie p.118) is illustratief voor de wijze waarop de gemeente - in 
aansluiting op de wensen van de bewoners zelf - in de bestaande stad ruimte kan 
zoeken voor particulier opdrachtgeverschap. Alle bewoners hebben een enquête 
ontvangen, waarmee zij hun woonwensen konden delen. Deze enquête vormt een 
instrument om, op basis van de vraag, kavels voor zelfbouwers te ontwikkelen. 
Het is de bedoeling om in het project De Laren, voorheen ‘het nieuwe Sportpark 
de Wierden’, in de komende vier jaar minimaal 150 kavels aan particuliere 
opdrachtgevers uit te geven. Voor de kustontwikkeling van Almere Haven is onlangs 
een Ontwikkelingsplan vastgesteld, dat voorziet in het vergroten van de variatie in 
het woningaanbod in Almere Haven. Er worden ongeveer negenhonderd woningen 
gebouwd, waarvan in een eerste fase ongeveer honderd kavels worden uitgegeven 
aan particuliere opdrachtgevers. 
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Programmacapaciteit indicatie 
aantal kavels 2010 -2014

 Homeruskwartier: 325 
 Columbuskwartier: 50
 Europakwartier: pm
 Cascadepark: 130
 Pampushout: 250
 Hout Noord: 600
 Overgooi: 100
 Vogelhorst: 100
 Noorderplassen West: 200
 Almere Buiten: pm
 Almere stad: pm
 Kustzone Haven: 100
 De Laren:  150
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Het programma ‘te ontwikkelen kavels per gebied’ is indicatief en wordt voor 
komend jaar uitgewerkt in precieze locaties, kavel- en bebouwingstypen, groottes 
en prijsklassen. Een analyse van de kavelverkoop in 2009 wordt ingezet voor 
conceptontwikkeling van de kavelproductie in 2010.

Particulier opdrachtgeverschap in Almere 2.0
De Concept Structuurvisie Almere 2.0 schetst de ontwikkelrichting voor de 
toekomstige groei van Almere, met nog eens 60.000 woningen en 100.000 
arbeidsplaatsen tot 2030. Langs de ‘Schaalsprongas’ worden de gebieden Almere 
IJland, Almere Pampus, Almere Centrum-Weerwater en Almere Oosterwold 
in ontwikkeling genomen. Vier nieuwe en sterk contrasterende stadsdelen, die 
bijzondere kwaliteiten toevoegen aan de stad. Almere 2.0 voorziet in een stedelijke 
ontwikkeling aan de westkant van de stad - gekoppeld aan een verbinding met 
Amsterdam; de IJmeerlijn - en een meer landelijke ontwikkeling aan de oostzijde, 
met kleine kernen, buurtschappen, landelijke woonwerkmilieus en stadslandbouw. 

Met het positieve besluit dat het kabinet in november 2009 over de groei van  
Almere nam (Rijksbesluit Amsterdam, Almere, Markermeer, 6 november 2009), 
wordt de ontwikkelrichting in de Concept Structuurvisie Almere 2.0 ondersteund. 
Komende jaren wordt in samenwerking met het rijk en regionale partners  
gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor Almere. Het rijk heeft Almere  
2.0 tevens aangewezen als Groot Project, waarmee de bijzonderheid van de  
grote groeiopgave wordt onderstreept. Hier ligt de kans om met de steun van 
het rijk een fors deel van de groei van Almere middels verschillende vormen van 
particulier opdrachtgeverschap vorm te geven. 

Ervaring die op het gebied van particulier opdrachtgeverschap is opgedaan kan 
worden benut en verder worden ontwikkeld in de vier nieuwe stadsdelen. Hout 
Noord - de ‘Wijk voor Initiatieven’ - waar vanaf 2011 de eerste kavels worden 
uitgegeven volgens de principes van organische stadsontwikkeling, is de opmaat 
voor de ontwikkeling van Almere Oosterwold. In Oosterwold transformeert het 
grootschalige agrarische productielandschap via organische gebiedsontwikkeling 
langzaam in een landschap van initiatieven en ondernemerschap, met wonen, 
werken, stadslandbouw en voorzieningen. Een slimme ontwikkelstrategie om deze 
organische gebiedsontwikkeling mogelijk te maken zal worden uitgewerkt.

Almere is de enige stad in Nederland die een dergelijke omvangrijke groeiopgave 
kent. Dit maakt het niet alleen mogelijk om het recht op woningbouwontwikkeling 
op grote schaal bij de bewoners zélf neer te leggen, het betekent ook dat Almere 
haar rol als Nederlands’ grootste proeftuin op het gebied van zelfbouw kan 
behouden en versterken. 

Nieuw instrumentarium
Vanaf 2006 is gebouwd aan een instrumentarium dat het programma ondersteunt, 
zoals de Kavelwinkel als centraal aanspreekpunt, de cursus zelfbouw, 
Burenbijeenkomsten, jaarlijkse manifestaties, verschillende websites, handboeken 
en kavelpaspoorten. Het huidige instrumentarium wordt aangevuld op basis van 
nieuwe inzichten, vragen en behoeften. Er zal tweejaarlijks een monitor worden 
uitgevoerd, die de ervaringen die kavelkopers gedurende het bouwproces opdoen, 
inzichtelijk maakt. De uitkomsten van deze monitor worden gebruikt voor verdere 
verfijning en bijstelling van het programma. 
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Informatievoorziening en begeleiding
De expertise van de Kavelwinkel wordt waar mogelijk aangevuld, bijvoorbeeld  
met kennis over het ontwikkelingsproces en de bijbehorende procedures. 
Daarnaast organiseren we spreekuren waar zelfbouwers zich kunnen laten 
informeren over bouwbegeleiding, architectuur en duurzaamheid. 

Vanuit de overtuiging dat architecten, meer dan nu het geval is, de motor 
achter particuliere initiatieven zouden kunnen zijn, worden zij duidelijk(er) 
in beeld gebracht. In de Kavelwinkel komt aandacht voor mooie en originele 
ontwerpen, en een actueel overzicht van architecten die zich hebben toegelegd 
op particulier opdrachtgeverschap. De intentie is om speciale ‘open huizen 
dagen’ te organiseren; een tour langs onder architectuur gebouwde woningen. 
Catalogusbouwers worden aangemoedigd op zoek te gaan naar nieuwe vormen 
van architectuur, waarbij diversiteit leidend is. De mogelijkheden voor toepassing 
van licentiearchitectuur wordt uitgewerkt, waarmee zelfbouwers een reeds 
gerealiseerde onder architectuur gebouwde woning als basis voor het ontwerp 
van de eigen woning kunnen gebruiken. Het zo groot en toegankelijk mogelijk 
maken van het aanbod van beschikbare ontwerpen, maakt het de zelfbouwers 
gemakkelijker. 

De welstandscommissie is van belang om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.  
Bij iedere gebiedsontwikkeling zullen we met de welstandscommissie overleggen 
over de wijze waarop zij wordt betrokken. Wanneer op het niveau van het 
gebouw geen welstandstoets plaatsvindt, zoals in Homeruskwartier Oost het 
geval is, kan een grotere adviesrol van de commissie bij het vaststellen van de 
stedenbouwkundige structuur wenselijk zijn. 

De aanspreekbaarheid van het team dat zich binnen de afdeling Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving bezig houdt met particulier opdrachtgeverschap wordt 
vergroot, om zo de service met betrekking tot de ‘SRV-toets’ en de aanvraag van  
de bouwvergunning verder te verbeteren. 

Het is van belang om verschillende informatiebronnen meer en beter op  
elkaar af te stemmen. Zo zal het projectteam particulier opdrachtgeverschap 
verdergaand samenwerken met het Klanten Contact Centrum, het aanspreekpunt 
van de gemeente Almere op alle terreinen. Daarnaast worden de verschillende 
websites beter op elkaar afgestemd, zodat deze kunnen ‘meegroeien’ met het 
programma particulier opdrachtgeverschap. 

Kaders en kaveluitgifte
Vanuit de ideologie achter IkbouwmijnhuisinAlmere, is het van belang om het 
realiseren van een eigen woning zo eenvoudig mogelijk te maken. Het éérder 
informeren over vergunningsvrije en licht vergunningsplichtige bouwwerken,  
helpt hierbij. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een betere afstemming tussen  
het kavelpaspoort, het bestemmingsplan, de vergunningverlening en de welstand, 
om privaatrechtelijke afspraken zo beter publiekrechtelijk te verankeren.
Binnen dit kader streven we ernaar om een globaal bestemmingsplan met 
uitwerkingsplicht te ontwikkelen. 

De differentiatie van het grondprijsbeleid wordt vergroot om gunstige condities 
voor de vele verschijningsvormen van particulier opdrachtgeverschap te 
faciliteren. In de Kadernota Grondbeleid (maart 2009) van de gemeente 
wordt dit benadrukt, en in het raadsbesluit is het faciliteren van particulier 
opdrachtgeverschap als belangrijke doelstelling opgenomen. Het veiligstellen  
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van de betaalbaarheid van sociale woningen en maatschappelijk vastgoed is een  
andere - hiermee samenhangende - doelstelling in het grondbeleid. Factoren als 
locatie, ligging, uitzicht en bezonning kunnen een grotere rol spelen bij het bepalen 
van de grondprijs. 

Specifiek voor zelfbouw in het bestaand stedelijk gebied, wordt onderzocht of het 
mogelijk is ‘kavelgarantie’ te geven; in de ontwikkeling van een gebied worden de 
kavelwensen van de toekomstige koper - die zijn wensen helder communiceert - 
meegenomen. Zo worden kavels ontwikkeld waar zelfbouwers behoefte aan hebben 
en heeft de gemeente, omdat de toekomstige koper een reserveringsvergoeding 
betaalt, meer zekerheid dat de kavel daadwerkelijk wordt gekocht. 

Met particulier opdrachtgeverschap wordt - conform de Almere Principles - 
invulling gegeven aan Almere als ecologisch, sociaal en economisch duurzame 
stad. In het doorvertalen van deze duurzaamheidambitie naar het niveau van de 
individuele kavel en woning, valt - ten opzichte van de huidige situatie - winst te 
behalen. In samenwerking met het DuurzaamheidsLab van de gemeente Almere, 
worden handvatten ontwikkeld om deze vertaalslag te maken. Om duurzaam 
bouwen - evenals het bouwen onder architectuur en het realiseren van bijzondere 
functiecombinaties, zoals wonen en zorg - te stimuleren, worden speciale financiële 
arrangementen opgesteld. Zo wordt gedacht aan het geven van korting op de 
grondprijs, wanneer een zelfbouwer een architect in de arm neemt. Architecten 
krijgen verder de ruimte om overal in de gemeente, zonder zelfbewoningplicht, 
een kavel te kopen en te ontwikkelen. Via de jaarlijkse Gronduitgiftenota wordt het 
grondprijsbeleid uitgewerkt en vastgelegd.

Particulier opdrachtgeverschap en organische groei betekenen een gefaseerde  
en versnipperde realisering, wat naast voordelen ook nadelen met zich meebrengt. 
Zo zijn wijken deels bewoond en deels in ontwikkeling; kavels zijn bebouwd en 
kavels liggen braak. Dit stelt specifieke eisen aan het woonrijp maken - het 
definitief inrichten van de openbare ruimte, inclusief wegen - en het beheer van 
onverkochte kavels. In Overgooi zijn hier reeds ervaringen mee opgedaan, die   
we zullen vertalen naar beleid voor andere gebieden in Almere. 

Betaalbaar bouwen
De variatie in financiële arrangementen om betaalbaar te kunnen bouwen wordt 
zoveel mogelijk vergroot. Zo wordt IkbouwmijnhuisbetaalbaarinAlmere (IbbA) 
uitgebreid, zodat ook mensen met een bruto jaarinkomen van 36.500 tot 45.000  
euro tegen gunstige voorwaarden hun eigen huis kunnen bouwen: IbbA-plus.  
De totale stichtingskosten van een IbbA-plus woning, inclusief de aanschaf van 
de grond, bedragen maximaal 240.000 euro. De kavels variëren van 150 tot 200 
m2 en de kavelprijs is - afhankelijk van de grootte - maximaal 60.000 euro. Naast 
geschakelde woningen kunnen ook twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande 
huizen worden gebouwd. Zelfbouwers worden geattendeerd op de mogelijkheid om 
duurzaam en energiezuinig te ontwikkelen, waardoor aan de voorwaarden voor een 
voordelige Groene Hypotheek kan worden voldaan.

De kosten voor de bouwbegeleiding bij IbbA en risico’s in opbrengstenpotentie 
van worden gedekt vanuit de verkoop van de kavels. Van de grondopbrengsten 
wordt eenderde gebruikt ter afdekking van de risico’s die de gemeente loopt. 
Deze opbrengsten kunnen later terugvloeien naar de gemeente. Binnen het 
weerstandsvermogen van het grondbedrijf is voor IbbA-plus een buffer van  
1.8 miljoen euro opgenomen, om de hiermee samenhangende risico’s  
af te dekken. 
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 maximaal 240.000 euro
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Bouwgroepen
Omdat samen bouwen voordelen biedt voor toekomstige bewoners, en tegelijker-
tijd bijzondere woonvormen en stedelijke diversiteit oplevert, wordt een - voor 
Nederland en Almere - nieuwe manier van collectief opdrachtgeverschap 
geïntroduceerd: Bouwgroepen. In Duitsland is het bouwen door ‘Baugemein-
schaften’ een vertrouwde en beproefde manier van stedenbouw, waarbij mensen 
op een ontspannen en kleinschalige manier samen méér realiseren dan individueel 
mogelijk is, zonder van elkaar afhankelijk te zijn. Een Bouwgroep bestaat uit drie 
of meer huishoudens, die samen voorzien in het eigen wonen en werken. Mensen 
ontwikkelen samen een woningbouwproject, maar blijven individueel eigenaar van 
de eigen woning of onderneming. Een architect kan helpen keuzes te maken uit de 
verschillende wensen en verlangens van de leden van de Bouwgroep. Het centrum 
van Homeruskwartier - waarvan de verkoop start op 27 februari 2010 - zal volledig 
door Bouwgroepen worden gerealiseerd. Juist omdat architecten een belangrijke 
rol spelen in de begeleiding van Bouwgroepen, heeft de gemeente Almere hen 
nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van het centrum van Homeruskwartier. 

Om het realiseren van woon- en werkidealen via Bouwgroepen te stimuleren, worden 
instrumenten als fondsvorming bij planvorming, financieringsmodellen en financiële 
achtervangconstructies uitgewerkt. Zo heeft het College van Burgemeester en 
Wethouders in februari 2010 besloten het ‘Fonds Voorfinanciering Plankosten 
Bouwgroepen’ in te stellen. Dit fonds verstrekt leningen aan Bouwgroepen om 
de plankosten te kunnen betalen. De gemeente Almere en Rabobank Almere 
hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het gaat om de 
voorfinanciering van bijvoorbeeld notariskosten, het inschakelen van een architect 
of het inhuren van een bouwkostendeskundige. Het Fonds zorgt voor leningen, 
die door de leden van de Bouwgroep moeten worden terugbetaald. Wanneer een 
Bouwgroep van start gaat, kan de lening uit de hypotheek - die ieder huishouden in 
de Bouwgroep afzonderlijk afsluit - worden gefinancierd. Het gaat vooralsnog om 
een pilot met een looptijd van drie jaar. De gemeente Almere en Rabobank Almere 
stellen ieder een bedrag van 80.000 euro beschikbaar. Per woning komt maximaal 
8.000 euro beschikbaar, met een maximum van 24.000 euro per Bouwgroep. 

Daarnaast heeft de gemeente een fonds in voorbereiding om, samen met 
Rabobank Almere en woningcorporatie De Alliantie, een achtervangconstructie 
voor Bouwgroepen te organiseren. Bouwgroepen zijn relatief kwetsbaar, omdat 
deelnemers gedurende het proces kunnen wegvallen; de terugtrekking van één lid 
van de Bouwgroep kan het gehele bouwproces stil leggen. Door met een corporatie 
een achtervangconstructie te arrangeren kan deze corporatie de positie van het 
weggevallen lid (tijdelijk) overnemen, waardoor de Bouwgroep overeind blijft. 

Begeleiding, expertise en advies vanuit de gemeente wordt beter toegespitst en 
afgestemd op het ondersteunen van Bouwgroepen, maar ook corporaties kunnen - 
met de door hen opgebouwde kennis en ervaring - Bouwgroepen ondersteunen. I 
n Almere Hout Noord en Homeruskwartier Centrum wordt uitgewerkt hoe een 
locatie in maat en tijd door een Bouwgroep gereserveerd kan worden. Kavelvelden 
voor Bouwgroepen met ruimte voor experiment en nieuwe invullingen zullen op 
voorraad aanwezig zijn. 

Verkoopstimulans en marketing
Persoonlijke verhalen van mensen die zelf bouwen zijn zeer aanstekelijk 
en overtuigend. Met passie en enthousiasme is gewerkt aan het realiseren 
van een eigen droomhuis of onderneming. Juist omdat particulier 
opdrachtgeverschap een grote variatie aan vormen kent, zullen de verschillende, 
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persoonlijke verhalen centraal worden gesteld in de communicatie over 
particulier opdrachtgeverschap; zelfbouwers als ambassadeur van 
IkbouwmijnhuisinAlmere. De schaal waarop particulier opdrachtgeverschap 
in Almere wordt toegepast, vraagt om continue en nationale aandacht. Almere 
ontwikkelt zich als een nationale  proeftuin, en de resultaten zijn het etaleren 
waard. Via internet, beurzen in de Randstad, campagnes, kranten, tijdschriften 
en televisieprogramma’s kunnen de ervaringen bij een breed publiek onder de 
aandacht worden gebracht. Er wordt gewerkt aan een evenementenagenda, 
waarin alle belangwekkende evenementen en activiteiten worden opgenomen, 
zodat Almere zich daar kan presenteren. 

Waren communicatie en marketing voorheen taken die bij de ontwikkelaar 
hoorden, nu moet Almere de individuele kavels zelf verkopen. Dit vereist een 
permanente marketingcampagne, betaald en middels vrije publiciteit.  
De kosten zijn begroot op 1.500 euro per kavel, waarbij het uitgangspunt is 
dat deze kosten bij het op de markt brengen van de betreffende kavel worden 
gedekt. Dit bedrag is exclusief de evenementen die worden georganiseerd  
om nieuwe producten - zoals IbbA-plus - of gebieden - zoals Poort - in de 
markt te zetten. 

Om de vele mogelijkheden op het gebied van particulier opdrachtgeverschap te 
verbinden aan de ontwikkeling en het imago van de stad als geheel, wordt in de 
komende jaren sterker ingezet op samenwerking met Almere City Marketing. 
De activiteiten en communicatie-uitingen kunnen elkaar verdergaand 
versterken. Ook zal in gesprek met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in 
Almere worden onderzocht hoe zij kunnen bijdragen aan het ondersteunen van 
IkbouwmijnhuisinAlmere, bijvoorbeeld door er meer aandacht aan te besteden 
in hun programma’s en activiteiten. 

Gemeentelijke organisatie
In de periode 2006 - 2009 zijn grote stappen gezet. Onze ervaringen leidden 
tot de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, een vereenvoudiging van 
bestaande procedures en op elkaar ingespeelde teams. Om de continuïteit van 
IkbouwmijnhuisinAlmere te garanderen, moet de opgebouwde kennis structureel 
worden verankerd in het beleid en praktisch handelen van de gemeentelijke 
organisatie. Een cultuuromslag is in gang gezet, maar nog niet voltooid. 

In de volgende periode blijft een intensieve samenwerking tussen het 
programmateam particulier opdrachtgeverschap, de projectorganisaties en de 
vakafdelingen de basis voor het goed functioneren van het programma. Eén van 
de primaire taken van zowel de programmamanager als de conceptontwikkelaar 
is om kennis, instrumenten en werkwijzen die in Almere Poort, Noorderplassen 
West en Overgooi zijn ontwikkeld, toe te passen op de nieuwe ontwikkelgebieden 
zoals Hout Noord, Oosterwold, Pampus en locaties in de bestaande stad. In 
samenwerking met de projectbureaus Almere 2.0, Almere Hout, Almere Poort en 
teams in de bestaande stad, zullen de mogelijkheden op het gebied van particulier 
opdrachtgeverschap verder worden uitgewerkt en geoperationaliseerd. 

De Kavelwinkel blijft, als goed functionerend loket, de vooruitgeschoven post 
van de gemeentelijke organisatie. Een verdergaande afstemming en duidelijke 
werkafspraken tussen de Kavelwinkel en de betrokken experts in de organisatie 
zijn van belang. Medewerkers van de Kavelwinkel moeten voldoende worden 
geïnformeerd over ontwikkelingen in de gebieden en veelvoorkomende 
procedures, en moeten adequaat kunnen doorverwijzen.
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Een belangrijk aandachtspunt is om de kennis en kunde die door de aan particulier 
opdrachtgeverschap verbonden projectleiders wordt opgedaan, beter te borgen en 
inzetbaar te maken voor nieuwe gebieden. Dit kan bijvoorbeeld door nadrukkelijk 
een koppeling met het programmateam particulier opdrachtgeverschap te maken. 

Om dertig procent van de woningbouwproductie in particulier opdrachtgeverschap 
te kunnen ontwikkelen, is een basisbezetting van het programmateam nodig die op 
jaarbasis 800.000 euro kost. De gemeente dekt deze kosten zo veel als mogelijk uit 
reguliere middelen. Uiteindelijk zal een programmateam zichzelf overbodig maken. 
Daarmee verdwijnen de kosten echter niet. De gemeentelijke organisatie  
zal structureel moeten investeren in particulier opdrachtgeverschap.

IkbouwmijnhuisinAlmere 2010 -2014
 Bouwt voort op de ervaringen die in de periode 2006 - 2009 zijn opgedaan;
 Breidt de ‘staalkaart aan opdrachtgeverschap’ verder uit
 Stimuleert en ondersteunt het ontwikkelen in Bouwgroepen;
 Voegt nieuwe financiële arrangementen toe, zoals  
 IkbouwbetaalbaarinAlmere-plus, het ‘Fonds Voorfinanciering Plankosten
 Bouwgroepen’ en achtervangconstructies;
 Vertaalt duurzaamheidambities in concrete handvatten op het niveau  
 van de kavel en woning;
 Stemt kavelpaspoorten, bestemmingsplannen, welstand en  
 vergunningverlening verdergaand op elkaar af;
 Organiseert evenementen en campagnes waarbij gerealiseerde projecten  
 en verhalen van mensen centraal staan;

Met dit Meerjarenprogramma maken wij de balans op. Wij kijken terug op drie jaar 
IkbouwmijnhuisinAlmere, en tegelijkertijd zetten wij de koers voor de komende 
periode uit. Dit Meerjarenprogramma is een momentopname. Het is onmogelijk 
om nu vast te leggen wat er in de komende vier jaar zal gebeuren. Onze ervaring 
leert ons dat we voortdurend innoveren, maar dat deze innovaties moeilijk zijn 
te voorzien. Ook in de periode 2010 - 2014 zal IkbouwmijnhuisinAlmere dan ook 
geen proces ’van grote sprongen’ zijn, maar zullen ervaringen geleidelijk worden 
omgezet in nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, nieuw instrumenten en nieuwe 
werkwijzen. De hoofdlijnen die in dit Meerjarenprogramma staan beschreven, zullen 
verdergaand worden ingevuld. Daarbij stellen wij ons nadrukkelijk beschikbaar voor 
een rol in het nationale Expertteam, dat door het rijk (VROM) wordt opgericht om 
particulier opdrachtgeverschap op grote schaal te bevorderen.
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Plan   Verkavelingsplan Homeruskwartier Centrum
Ontwerper Gemeente Almere en OMA Rotterdam
Programma ± 325 woningen, 3.000 m2 winkels/horeca, 
   9.000 m2 maatschappelijke voorzieningen/kleine bedrijven
Periode  2010 - 2020, start uitgifte 27 februari 2010

  ikbouwmijnwinkel/horeca met daarboven woningen 
   wonen met een voorziening in de plint
  recht van overbouw  
  parkeergarage, rijweg, dekconstructie 

N
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Almere Poort; Homeruskwartier Centrum
Voor de ontwikkeling van het centrumgebied van Homeruskwartier, introduceert 
de gemeente Almere een nieuwe manier van stedenbouw. Het centrum wordt - 
net als de rest van Homeruskwartier - niet gebouwd door projectontwikkelaars 
en het zijn niet de grootschalige winkelketens die het straatbeeld domineren. In 
plaats daarvan staan diversiteit en de kleine schaal centraal. De ambitie is om een 
origineel, authentiek centrum te realiseren, waar wonen, werken en voorzieningen 
worden gecombineerd. 

Homeruskwartier Centrum krijgt vorm langs de lijn van het zogenaamde 
Tübingen-model - vernoemd naar de Duitse universiteitsstad. Een stedelijk woon- 
en werkmilieu met vrij hoge dichtheden en gestapelde bouw. Het plan bestaat uit 
bouwblokken die de openbare binnentuinen omsluiten, en die in een verspringend 
grid van wegen en publieke ruimte liggen. In de plint van de bouwblokken komt 
ruimte voor ambachtelijke en creatieve beroepen, maar ook voor dienstverlening 
zoals een fysiotherapiepraktijk of gastouders. Daarboven is ruimte voor zo’n 325 
gestapelde woningen en eventueel aanvullende bedrijfsruimte. Het interessante  
is dat de grootte van het perceel niet vastligt; de mensen kunnen zelf bepalen wat 
de afmeting van het woonblok wordt hetgeen de diversiteit verder zal vergroten.  
In het plan zullen ook IkbouwbetaalbaarinAlmere-woningen worden gerealiseerd, 
die voor het eerst gestapeld worden gebouwd. 

Het centrum wordt door Bouwgroepen ontwikkeld. Het fenomeen Bouwgroep 
is eveneens afkomstig uit Duitsland waar ‘privaten Baugemeinschaften’ vorm 
geven aan het eigen wonen en werken. Bouwgroepen bestaan uit drie of meer 
huishoudens die, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar, samen 
hun eigen woningen en werkruimtes ontwikkelen. De vorm en samenstelling 
van een bouwgroep kan sterk variëren. Het kunnen mensen zijn die ontdekken 
dat zij samen méér kunnen realiseren dan individueel mogelijk is, of mensen 
voor wie bouwen in een Bouwgroep een betaalbaar alternatief voor particulier 
opdrachtgeverschap vormt. Bouwen in Bouwgroepen is ook interessant voor 
mensen die bijzondere woon- of werkwensen hebben, zoals het realiseren van  
een meergeneratiewoongebouw of fitnessschool, en andere mensen nodig  
hebben om dit te kunnen realiseren.  
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Model Tübingen
Tübingen is een middelgrote oude universiteitsstad (82.000 inwoners)  
ongeveer veertig kilometer ten zuiden van Stuttgart in Duitsland. Hier is  
een voormalig kazerneterrein herontwikkeld door Bouwgroepen. Tot 2012 
worden hier woningen voor ongeveer 6.500 nieuwe bewoners, en 2.000  
nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd. De bebouwingsdichtheid is bijzonder 
hoog, wat financieel aantrekkelijk is voor de mensen die zich hebben verenigd 
in Bouwgroepen. De menging van wonen, bedrijven, winkels, kantoren en 
buurtvoorzieningen zorgt voor een boeiende stedelijke structuur met een  
grote verscheidenheid aan bewoners en gebouwen. 

In Tübingen wordt gebouwd door gezinnen, alleenstaanden en kleine 
ondernemers, maar ook verhuurders sluiten zich aan om als groep een  
gebouw te ontwikkelen. De groepen kopen gezamenlijk een kavel en zorgen 
samen - met een zelf gekozen architect - voor een plan. Het stedenbouwkundig 
plan bepaalt de kaders waarbinnen de kavels worden uitgegeven; een opzet  
van bouwblokken met vier à vijf verdiepingen. De maat van de bouwblokken  
kan variëren, al naar gelang de behoeften van bewoners en bedrijven.  
De vroegtijdige betrokkenheid van de toekomstige bewoners resulteert in zeer 
verschillende, op concrete behoeften afgestemde projecten. Voorzieningen die 
individueel onbetaalbaar zouden zijn, zoals gemeenschappelijke ruimten, een 
terras, werkplaatsen of een sauna, worden op deze wijze financieel haalbaar.  
De groenzones tussen de bouwblokken zijn in een coöperatief proces met 
bewoners en gebruikers ontworpen. Van begin af aan zijn bewoners betrokken 
bij de openbare ruimte, waardoor er bereidheid is om zich in te zetten voor  
het beheer. 

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een consequente uitgifte van kavels aan 
private inschrijvers, door kavelgroottes die toegesneden zijn op de behoeften 
van de opdrachtgevers en door het ondersteunen van Bouwgroepen door het 
gemeentelijk bureau. Door Bouwgroepen in staat te stellen zelf woon- en 
werkruimtes te ontwikkelen bouwen zij actief mee aan de stad en ontstaat  
een bijzonder stadsdeel met geheel eigen sociale netwerken.
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Plan   Ontwikkelingsplan De Laren, 2010
Ontwerper Gemeente Almere en INBO
Programma 445 woningen, waarvan 172 particuliere kavels
Periode  Vanaf 2013

De Laren
2014 - 2018
172 kavels PO 

Kustzone Almere Haven
2012 - 2020
30% PO 

1

2

N
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Almere Haven; De Laren
De Laren ligt aan de westkant van Almere Haven - het eerste stadsdeel van 
Almere - en bestaat uit een sportpark en een groot groengebied. Het gebied 
werd voorheen ‘het nieuwe Sportpark de Wierden’ genoemd. Het ligt ingeklemd 
tussen de wijken de Wierden, de Gouwen, de Velden en groengebied het  
Vroege Vogelbos.

Sinds 2007 werkt de Gemeente Almere aan de ambitie om De Laren van 
een extensief gebruikt groengebied met sportfuncties om te vormen tot een 
hoogwaardig ingericht gebied met woningbouw en andere functies. Eén van 
de belangrijkste doelstellingen is om Havenaren de mogelijkheid te bieden 
om in dat stadsdeel een volledige wooncarrière te doorlopen. Want hoewel 
veel Havenaren zoeken naar een woning in het eigen stadsdeel, zijn de 
verhuismogelijkheden (te) beperkt. 

Middels een bewonerspeiling en Havengesprekken in 2008 zijn de 
uitgangspunten voor een op te stellen Ontwikkelingsplan geformuleerd. Uit 
de bewonerspeiling bleek een grote behoefte aan variatie in prijsklassen en 
type woningen, vrijstaand, appartementen en geschakeld, te bestaan. Daarbij 
is de wens om invloed uit te oefenen op het ontwerp van (onderdelen van) de 
woning, en om zélf een kavel te kunnen bebouwen. Het onlangs opgestelde 
Ontwikkelingsplan is gemaakt met en voor Havenaren. Tijdens één van 
de Havengesprekken hebben ongeveer negentig (toekomstige) bewoners, 
bestuursleden van sportverenigingen en andere belanghebbenden zich 
aangemeld voor het Havenpanel. Dit panel heeft actief meegedacht over en 
meegewerkt aan het plan. 

In het stedenbouwkundig plan zijn sport, spel, voorzieningen en wonen in 
een samenhangend plan gevat, met het landschap als ruimtelijke drager. Het 
landschap bestaat uit een park, geïnspireerd door de Engelse landschapsstijl, 
met drie verschillende functies en sferen. De bebouwing is georganiseerd in 
aparte velden rondom het nieuwe sportpark, en vormt de overgang tussen 
woonwijk de Velden en het park. De woonvelden hebben een groen karakter, 
door de verweving met het aangrenzende Vroege Vogelbos. 

De invulling van de woonvelden zal in een volgende fase samen met bewoners 
worden uitgewerkt. Een deel van het gebied wordt aan particulieren uitgegeven, 
waarmee Havenaren de kans krijgen om in hun eigen wijk een droomhuis te 
realiseren. Een ander deel van de woningen zal via mede-opdrachtgeverschap 
worden ontwikkeld. 
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De Laren
2014 - 2018
172 kavels PO 

Kustzone Almere Haven
2012 - 2020
30% PO 

1

2Plan   Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven, 2009
Ontwerper Gemeente Almere, Bouwfonds ontwikkeling en RRog Stedenbouw & Landschap 
Programma 900 woningen, waarvan 30% in particulier opdrachtgeverschap
Periode  Vanaf 2012

N
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Almere Haven; Kustzone
Almere Haven ligt aan het Gooimeer, achter de dijk. Met de toekomstplannen 
voor de Kustzone van Almere Haven wordt letterlijk een stap óver de dijk, in 
het water gezet. Onlangs is het Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven 
opgesteld, wat het nieuwe ruimtelijke kader voor het uitwerken van de Kustzone 
Almere Haven bevat. Het is een uitwerking van het in 2007 vastgestelde 
schetsontwerp, waarmee uitgangspunten werden bepaald voor de ontwikkeling 
van dit nieuwe woongebied. 

De bijzondere kwaliteit van het Gooimeer, de huidige haven en het buitendijkse 
groengebied vormen de inspiratiebron voor het ontwerp. Het water, het strand 
en het maritieme karakter rond de haven vormen de basis van het plan. Naast 
een heringerichte haven en de nieuwe woonbuurt, wordt een park gerealiseerd. 
Dit zogenaamde Strandpark bestaat uit een langgerekt strand dat zich richt op 
het Gooimeer en door een duinenrij wordt afgescheiden van het daarachter 
gelegen gebied. 

Het plan Kustzone Almere Haven vergroot de variatie in het woningaanbod in 
Almere Haven. Er komen ongeveer negenhonderd woningen, die qua karakter  
en sfeer aansluiten bij het centrum van Haven en het beeld van een 
Zuiderzeestadje versterken. Naast grondgebonden woningen komen er 
appartementen en woonboten. Ongeveer dertig procent van de kavels zal 
middels particulier opdrachtgeverschap of door Bouwgroepen worden 
gerealiseerd. Naast woningen is er ruimte voor winkels, horeca, ateliers  
en kleinschalig ondernemerschap.
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Plan   Ontwikkelingsplan Hout Noord
Ontwerper   Gemeente Almere, Ymere, West8, 
   Mecanoo Architecten, 
Programma  4.300 woningen waarvan 30% via 
   particulier opdrachtgeverschap, 
   85 hectare bedrijvenpark
Periode   2011 - 2019
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Almere Hout; Hout Noord
Hout Noord, ‘Wijk voor Initiatieven’ is de naam van de nieuwe wijkontwikkeling 
aan de oostzijde van de stad. Een wijk waar op termijn tien- tot twaalfduizend 
mensen zullen wonen en waar initiatieven van bewoners en ondernemers 
centraal staan. In 2008 besloot de gemeente dat in Almere Hout Noord niet 
het marktdenken centraal zal staan, maar de zoektocht naar wat een ‘sociaal 
duurzame’ wijk kan - of moet - zijn. Door dit thema aan Hout Noord te verbinden 
krijgt de wijk een ideologische grondslag. Hout Noord wordt ontwikkeld vanuit de 
overtuiging dat fysieke en organisatorische condities kunnen bijdragen aan (het 
ontstaan van) sociale cohesie, zeggenschap en bewonersinitiatief. Het gaat er dan 
vooral om dat mensen de wijk zélf maken, niet alleen door het bouwen van hun 
woning of bedrijf, maar ook door medezeggenschap over het grotere geheel. 

Woningbouwcorporaties werden uitgedaagd om een visie op een sociaal 
duurzame wijk te ontwikkelen, en deze te verwoorden in een essay. Negen 
corporaties dienden een essay in. Drie corporaties werden verzocht hun plannen 
verder uit te werken. Op basis van de uitgewerkte plannen heeft een commissie, 
onder voorzitterschap van oud-minister Pieter Winsemius, besloten dat 
woningcorporatie Ymere - die de ‘Wijk voor Initiatieven’ presenteerde - samen 
met de gemeente verder werkt aan de ontwikkeling van Almere Hout Noord. 

Met de ontwerpbureaus West8 en Mecanoo hebben de gemeente Almere en 
Ymere het Ontwikkelingsplan ‘Wijk voor Initiatieven‘ opgesteld. In acht jaar tijd 
worden 4.300 woningen gebouwd, waarvan minimaal dertig procent middels 
particulier opdrachtgeverschap. Deze circa 1.300 woningen worden vooralsnog 
verspreid over acht jaar op de markt gebracht. 

Niet alleen ‘sociale duurzaamheid’, maar ook ecologische en economische 
duurzaamheid - vertaald in de zeven Almere Principles - zijn belangrijke 
uitgangspunten geweest voor het opstellen van het Ontwikkelingsplan. Het plan 
is opgebouwd volgens de principes van organische stedenbouw. Er wordt een 
sterke collectieve hoofdstructuur aangelegd van infrastructuur, water, groen 
en openbare ruimte. Binnen dit stedenbouwkundig raamwerk komen kleinere 
buurten met ieder een eigen sfeer, waarbinnen veel vrijheid is voor bewoners en 
ondernemers om invulling te geven aan hun eigen manier van leven en werken. 
Er is ruimte voor vele vormen en maten: van kleinere huurwoningen tot grote 
boskavels, en van broedplaatsen tot bedrijvenkavels. Almere Hout Noord wordt 
niet op een traditionele manier ontworpen en aangelegd; er is écht ruimte voor 
initiatieven van de mensen zelf.
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Plan    Concept Structuurvisie Almere 2.0
Ontwerper   Gemeente Almere en MVRDV
Programma  ± 17.000 woningen en 26.000 arbeidsplaatsen
Periode   2014 - 2030

N
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Almere Oosterwold; Eemvallei
Almere Oosterwold ligt aan de oostkant van de stad en is één van de nieuwe 
ontwikkelgebieden in de Concept Structuurvisie Almere 2.0, om de groei van de 
stad - 60.000 nieuwe woningen, 100.000 extra arbeidsplaatsen - te faciliteren. 
In dit overgangsgebied tussen stad en polder wordt ruimte gecreëerd voor 
landelijke woon- en werkmilieus in lage dichtheden. Het gebied biedt ruimte voor 
grootschalige ontwikkeling van kleinschalige individuele woon- en werkidealen, 
en zal een tegenhanger vormen van de meer stedelijke ontwikkeling aan de 
westkant van de stad. Particulier initiatief en ondernemerschap zijn leidend 
voor de ontwikkeling van Oosterwold. Het gedachtegoed bouwt voort op de 
principes van organische stedenbouw en particulier opdrachtgeverschap. Een 
bijzondere vorm van stadsontwikkeling, waarbij sturen op het proces vele malen 
belangrijker is dan sturen op het eindbeeld. 

Oosterwold bevat de plandelen Almere Hout en Almere Eemvallei. Almere Hout 
krijgt verschillende woonkernen in de bosrand van het Almeerderhout. De eerste 
kern, Vogelhorst, wordt middels particulier opdrachtgeverschap geleidelijk 
uitgebreid. Met de aanleg van de tweede kern, Hout Noord, wordt in 2011 gestart. 
In Hout Zuid ligt een reservering voor een mogelijke derde kern na 2030. 

Almere Eemvallei grenst direct aan de oostkant van Almere Hout. Centraal in 
Almere Eemvallei komt een nieuw landschapspark, dat een vroegere stroomgeul 
van het riviertje de Eem volgt. Het is een ordenende structuur, waarlangs de 
toekomstige bewoners en ondernemers op verschillende manieren invulling 
geven aan wonen en werken in de polder. Met een gemiddelde dichtheid 
van vijf woningen per hectare wordt het een dunbevolkt stadsdeel met veel 
groene ruimte. De ambitie is te komen tot een verzameling van nieuwe erven, 
landgoederen, kleine buurtschappen, clusters en dorpskernen te midden van 
voedselproductieruimte.

Stadslandbouw speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van Almere 
Oosterwold. Niet alleen omdat het leidt tot bijzondere stedelijke momenten 
- zoals op landgoed De Kemphaan zichtbaar is - maar vooral omdat het de 
voedselproductie dichter bij Almere brengt. Het gebied wordt zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend, energie wordt lokaal opgewekt en water ter plekke gezuiverd. 

Almere Eemvallei zet de stap van organische stadsontwikkeling naar organische 
gebiedsontwikkeling. Niet een wijk, maar een heel nieuw landschap wordt 
ontwikkeld door particulieren, collectieven, stadsboeren en andere ondernemers. 
De bouw van de woningen gaat gelijk op met de realisatie van voorzieningen, 
waterberging, energie- en voedselproductie en nieuwe beplantingen. Het gebied 
zal gefaseerd worden ontwikkeld, met een grote vrijheid in functie, vorm, grootte 
en bouwhoogtes. Ervaringen met het kavelpaspoort worden ingezet voor het 
ontwikkelen van gebiedspaspoorten om organische gebiedsontwikkeling door 
particulieren mogelijk te maken.

De komende twee jaar zal in samenwerking met rijk en regio - in de 
Werkmaatschappij Almere Oosterwold - de strategie voor deze bijzondere 
gebiedsontwikkeling verder worden uitgewerkt.



Almere Buiten; De Buitenkans
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Bij het opstellen van dit Meerjarenprogramma is gebruik gemaakt van  
onderstaande informatiebronnen.

Publicaties en onderzoek
 Almere Hout; stedenbouw als transformatiemodel, Neutelings-Riedijk Architecten,  
 december 2006
 Almere Overmaat, Must i.s.m. Sorkin Studio New York, december 2006
 Almere Hout; ontwerpend onderzoek vernieuwende stedenbouwkundige principes,  
 MVRDV, december 2006
 Almere Hout, a city that is a wood, ma0 with Angelo Grasso, december 2006 
 Almere Monitor Particulier Opdrachtgeverschap, Bureau Stedelijke Planning, juni 2008
 Almere Haven Bewonerspeiling Sportpark De Wierden, Bureau Stedelijke Planning,  
 augustus 2008
 Als ik de SEV was...; Het experiment, uitgave SEV, juni 1998
 Burgelijke Stedenbouw, magazine, Jacqueline Tellinga, 2002, Architectuur Lokaal en het NAi
 Burgelijke Stedenbouw, bijdrage aan studiedag op initiatief van Architectuur Lokaal en het NAi,  
 Adri Duivesteijn, oktober 2002 
 Concept Structuurvisie Almere 2.0, gemeente Almere en MVRDV, juni 2009
 De Almere Principles; voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van
 Almere 2030, gemeente Almere en bureau William McDonough + Partners, oktober 2008,
 uitgeverij Thoth 
 De burger als motor van het bouwbeleid, opinieverhaal Adri Duivesteijn, gepubliceerd in  
 De Volkskrant, februari 2009
 De zeggenschap over het wonen behoort de burger toe; pleidooi voor individueel
 opdrachtgeverschap, Architectuur Lokaal nr. 22, januari 1999
 Evaluatie Ontwikkelcompetitie Homeruskwartier Deelonderzoek III, eindrapportage,  
 Bureau Stedelijke Planning, oktober 2009
 Heilige huisjes, Jacqueline Tellinga, september 2001, NAi uitgevers
 Het Wilde Wonen, Carel Weeber, juni 2000, Uitgeverij 010
 IkbouwmijnhuisinAlmere; particulier opdrachtgeverschap volgens de Almeerse aanpak,  
 gemeente Almere, december 2006
 Kadernota Grondbeleid Almere, gemeente Almere, TU Delft en Onderzoeksinstituut OTB,  
 maart 2009
 Zelfbouw in Almere, onderzoekrapportage, Motivaction, november 2008
 Openingsbijdrage Adri Duivesteijn ‘Mensen maken de stad’; een vakdebat over stedenbouw  
 van onderop in Almere, april 2007
 Organische ontwikkeling; een nieuwe koers voor Almere, gemeente Almere,  
 werkgroep organische stadsontwikkeling, april 2008
 Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, Ruimtelijk Planbureau, maart 2007,  
 NAi uitgevers
 Quickscan externe kosten particulier opdrachtgeverschap, Fakton, september 2009
 Urban Jazz; pleidooi voor de zelfgebouwde stad, Peter Kuenzli en Arie Lengkeek, 2004,  
 uitgeverij 010
 Wonen na 2001; pleidooi voor een sociaaldemocratische heroriëntatie op het wonen,  
 Peter Dordregter en Adri Duivesteijn, tekst Fred Feddes, juli 1997
 Wonen in Almere, gemeente Almere en Jos van der Lans, december 2009
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Verkoopbrochures IkbouwmijnhuisinAlmere
 Catalogus van bouwplannen 2009 I + II; met een jaarinkomen van 220.000 tot 236.500 
 bouw ik mijn eigen huis, 2009
 Columbuskwartier; bouw zelf je huis voor je gezin, 2009
 Homeruskwartier; te koop 350 particuliere bouwkavels eerste fase, 2007
 Homeruskwartier, we bouwen samen een woontoren, 2007 en 2009
 Homeruskwartier Oost; kom bouwen op je eigen manier, 2009
 Homeruskwartier Centrum; zelf bouwen, 2009
 IkbouwbetaalbaarinAlmere; met een jaarinkomen van 220.000 tot 236.500 
 bouw ik mijn eigen huis,2009
 Kavelwijzer, 2007
 Noorderplassen West; te koop particulier kavels vierde fase, 2008
 Noorderplassen West; bouwen en wonen in de bossen, 2009
 Overgooi; creëren in vrijheid, 2009
 Villapark Vogelhorst II; bouw je villa met alle ruimte, 2009

Websites
 www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl
 www.particulieropdrachtgeverschap.nl
 www.almere.nl
 www.vrom.nl
 www.adriduivesteijn.pvda.nl
 http://almerepoort.almere.nl
 www.denoorderplassen.nl
 www.almere-overgooi.nl
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