Stad van zelfbouwers

Homeruskwartier – Almere Poort
Project Homeruskwartier, Almere Poort
Locatie Homeruskwartier, Almere Poort
Initiator gemeente Almere, Adri Duijvestein, projectmanager Jacqueline Tellinga
Opdrachtgever particuliere opdrachtgevers
Stedenbouwkundig ontwerp Floris Alkemade, Art Zaaijer, OMA
Andere betrokken partijen ontwikkelaars, corporaties in projecten mede-opdrachtgeverschap
Programma 3.000 woningen, waarvan 1.000 in particulier opdrachtgeverschap, daarnaast
ook door bouwgroepen te realiseren voorzieningen
Omvang 106 ha.
Start uitgave kavels 2007
Oplevering in ontwikkeling
Typologie woningen en winkels in (collectief) particulier opdrachtgeverschap
Kavelgrootte divers
Woninggrootte divers
Sinds 2006 pakt het nieuwe college van B&W de ontwikkeling van de Almere anders aan. Met
Adri Duivesteijn als wethouder neemt de invloed van woningcorporaties en
projectontwikkelaars af en verschuift het accent naar bouwen in opdracht van bewoners. Niet
de instituten, maar de mensen gaan de stad maken. Grote opdrachtgevers kunnen meedoen
als ze bewoners reële zeggenschap geven. Stadsdeel Homeruskwartier wordt een proeftuin
voor de nieuwe aanpak. Terwijl op veel plaatsen de bouw stilvalt door de economische crisis
gaan de particuliere opdrachtgevers in Homeruskwartier gestaag door.

De vele gedaanten van het Homerus-kwartier
Almere is het tegendeel van een krimpgemeente. De jongste stad van Nederland zal de komende
decennia doorgroeien met tienduizenden nieuwe woningen en arbeidsplaatsen. Een van de plekken
om deze groei op te vangen is Homeruskwartier, een honderd hectare groot gebied aan de westkant
van de stad. Als fundament voor de opbouw van deze wijk laat de gemeente een stedenbouwkundig
plan maken door OMA (Office for Metropolitan Architecture). Dat bureau had eerder het masterplan
opgesteld voor het nieuwe stadshart van Almere. Vanuit OMA ontwerpt Floris Alkemade het plan voor
het westelijk deel van Homeruskwartier, vervolgens gaat Art Zaaijer aan de slag met het oostelijk deel.
Zaaijer is ook als supervisor betrokken bij de verdere invulling van het plan. Kenmerkend voor
Homeruskwartier zijn cirkelvormige singels die de verbinding vormen tussen buurten met een
verschillend karakter waar grachtenhuizen kunnen komen, woonwerkvilla’s, bungalows, tuinhuizen en
woontorens. Dwars door de wijk slingert het
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park ‘De Green’, waar ondergronds archeologische vondsten liggen. In het compacte centrumgebied
komt een concentratie van voorzieningen en bedrijven. Ook in dit deel van de opgave spelen
bewoners, en ondernemers, een centrale rol.
Het principe van de bouwgroep en IbbA (ik bouw betaalbaar in Almere)
Inspiratie voor het centrum komt uit het zuiden van Duitsland. De gemeente Tübingen heeft laten zien
hoe particulieren in kleine groepen woon/werkpanden kunnen bouwen met meer gebruikers onder één
dak. In Homeruskwartier Centrum zijn vergelijkbare bouwgroepen aan de slag. De leden van de groep
hoeven niet méér met elkaar te delen dan de wens om op die plek te bouwen. Misschien worden ze bij
elkaar gebracht door het idee van een architect. Homeruskwartier biedt ruimte voor veel variatie, ook
in prijs. Om mensen met lagere inkomens in staat te stellen zelf te bouwen lanceert de gemeente de
regeling ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’ (IbbA), gericht op jaarinkomens van € 20.000,– tot € 36.000,–
(www.ikbouwbetaalbaar.nl). Verder is er variatie in het opdrachtgeverschap. De gemeente verkoopt
een derde van de kavels aan mensen die zelf gaan bouwen. De resterende woningen worden
gemaakt in diverse vormen van ‘medeopdrachtgeverschap’, waarbij een woningcorporatie of
projectontwikkelaar bouwt in overleg met bewoners.
De keus van Almere voor een ander type stadsontwikkeling maakt het nodig om bewoners
en andere initiatiefnemers goed te informeren over hun mogelijkheden. Het stedenbouwkundig
plan is daarom vertaald in een verkavelingsplan en verkoopbrochures die zo helder mogelijk
beschrijven welke bedoelingen de gemeente heeft met de wijk en ieder deelgebied. Daarnaast zijn er
kavelpaspoorten met per kavel de regels waaraan individuele opdrachtgevers zich moeten houden. Zo
wordt aangegeven wanneer het pand dient te zijn voltooid (meestal drie jaar na aankoop van de
grond). Andere bouwregels betreffen zaken als de maximale bouwhoogte, de verhouding tussen
bebouwing en tuin en de parkeeroplossing. Alles is erop gericht om vooraf zoveel mogelijk
duidelijkheid te bieden. Tegelijk krijgen initiatieven van onderop maximaal de ruimte om
het stedenbouwkundig raamwerk in te vullen. Iedere initiatiefnemer moet zijn ontwerp voorleggen
aan de supervisor, om te garanderen dat het in het geheel past, maar de gemeente stuurt niet op de
vormgeving van afzonderlijke woningen. Als het maar in het stedenbouwkundige plan past is
architectonisch alles mogelijk, ook notariswoningen en boerderettes. Voor een beperkt aantal plannen
met bijzondere architectuur is een financiële bijdrage beschikbaar. De supervisor beslist of een
ontwerp die bijdrage verdient. Het overleg met de supervisor schept ook andere kansen, want als hij
overtuigd is, kan soms worden afgeweken van de bouwregels.

Resultaat
Begin 2011 is na uitgave van 1500 kavels het beeld van Homeruskwartier volop in beweging.
Een ongebruikelijke diversiteit begint zich af te tekenen. Allerlei bouwstijlen en bevolkingsgroepen
vinden hier hun plek. Het centrum staat nog in de kinderschoenen. Naarmate meer panden worden
opgeleverd, zal duidelijker worden hoe Homeruskwartier eruit komt te zien. De invloed van de crisis is
vooral te merken bij projecten waarbij ook ontwikkelaars en corporaties zijn betrokken. De individuele
bouwers houden het tempo er in.
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De pioniers van De Buitenkans
Ook voor 2006 was er al een voedingsbodem
voor zelf bouwen in Almere. Dat blijkt uit de
55 woningen van De Buitenkans, een vereniging
van mensen die samen een sociaal en
ecologisch duurzaam wijkje wilden maken. Na
jaren van voorbereiding ging in 2005 de eerste
paal de grond in op een locatie niet ver van
natuurgebied de Oostvaardersplassen. De hier
gebouwde woningen tonen verwantschap. Niet
omdat ze allemaal door dezelfde architect zijn
ontworpen, maar als gevolg van de gedeelde
ecologische uitgangspunten.
De gouden rand
Almere wil inwoners ook ruimte bieden om prijzige huizen op forse kavels te bouwen. In Overgooi is
die mogelijkheid er in ruime mate. Hier zijn 238 kavels gepland en een groot daarvan deel is al
verkocht en bewoond. Deze wijk moet in allure gaan aansluiten bij het chique Gooi, dat hemelsbreed
dichter bij ligt dan het Homeruskwartier. Overgooi heeft inmiddels de architectuurtijdschriften gehaald,
vooral dankzij enkele clusterkavels. Hier bouwen mensen geen individuele villa, maar een wooncluster
waarbinnen een viertal gezinnen volop privacy kan vinden in een parkachtige omgeving. Dat
ongewone uitgangspunt inspireert opdrachtgevers en architecten tot bijzondere prestaties.
Tekst Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal
Bronnen Jacqueline Tellinga, gemeente Almere
Links
www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl
www.ikbouwbetaalbaar.nl
http://almerepoort.almere.nl/bezoek_almere_poort/bezoek_almere_poort_homerusk
http://almerepoort.almere.nl/wonen_in_almere_poort/hoe_ziet_almere_poort_er_uit/poorthomeruskwar
tier_1
http://almerepoort.almere.nl/algemene_informatie/nformatiecentrum
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