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Leeswijzer
Deze nota omvat de visie, ambities en uitgangspunten van het cultuurhistorisch erfgoedbeleid van
Almere. Hierbij richt de stad zich op het (bovengrondse) cultureel erfgoed uit de periode 1965-1990.
Na een toelichting op de waarde van erfgoed voor Almere is er een opsomming van de uitgangspunten. De kaders voor het Almeerse erfgoed en de blik op en omgang met het toekomst erfgoed
worden voorafgaand het uitvoeringsplan toegelicht. Ten slotte is er een financieel kader en een
Post 65 waardenkaart.
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Voorwoord
De gebouwen en het stedelijk landschap om ons heen vertellen
verhalen over waar we vandaan komen: ze zijn de dragers van het
verleden, de handvatten voor reflectie en een houvast voor de
toekomst. Of zoals verwoord in Almere Principles: ze verbinden
plaats en context. Cultureel erfgoed draagt bij aan de identiteit van
een stad, haar inwoners én de ruimtelijke kwaliteit. Cultuur verrijkt,
verbindt en versterkt Almere1.
We kennen ze allemaal wel: die specifieke gebouwen die onze aandacht trekken en ons aan het
denken zetten. Zulke iconische gebouwen kunnen inwoners helpen hun stad te zien als iets eigens
en unieks. De verbindende kracht van het cultureel erfgoed is voor ons allemaal van grote waarde
en verdient een plek te krijgen in het beleid van de stad. Het cultureel erfgoed geeft een kans en is
van meerwaarde voor de stad en haar toekomstige ontwikkelingen. Want erfgoed maakt de stad
rijker. Of zoals Koning Willem-Alexander in 2018 in zijn troonrede zei: “Erfgoed en cultuur laten ons
zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn van grote betekenis
voor de toekomst van ons land.”
In deze nota beschrijven we hoe we de kwaliteiten van het cultureel erfgoed van Almere kunnen
inventariseren, waarderen en inzetten bij (toekomstige) stedelijke ontwikkelingen. Hierbij gaat het
niet om het conserveren van erfgoed, maar om het continu van betekenis te blijven voorzien. Het
toevoegen van steeds weer nieuwe tijdslagen, zónder voorbij te hoeven gaan aan het bestaande.
Het samengaan van oud en nieuw was ook een belangrijk gegeven in de begintijd van Almere:
gebouwd als nieuwe stad op nieuwe grond, maar met verbindingen naar historie en oud land elders
in het land en daarbuiten. Het instrumentarium dat bij deze beleidsnota hoort, de Monumenten
verordening, is al in 2017 door de gemeenteraad aangenomen. Voorliggend document schetst de
kaders, criteria en uitgangspunten. Behoud door ontwikkeling staat hierbij centraal. De focus ligt
op het bovengrondse erfgoed; het ondergrondse erfgoed is al geborgd in de Nota Archeologische
Monumentenzorg 2016.
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Uitgangs
punten
beleid
We kunnen de kwaliteiten van het Almeerse
erfgoed behouden door ze de status van
gemeentelijk monument of beschermd stadsgezicht toe te kennen. Zonder monumenten
status of status van een beschermd stadsgezicht kunnen we enkel adviseren en vragen
erfgoedwaarden te behouden, maar het dus
niet garanderen en vaak ook niet gebruiken
voor de verdere ontwikkeling van de stad.

Aan de basis van deze beleids
nota liggen zes belangrijke
uitgangspunten2:
1. Om invulling te geven aan de wettelijke
verplichting om op een zorgvuldige wijze met
cultureel erfgoed om te gaan, brengt de
gemeente Almere haar cultureel erfgoed
stapsgewijs in kaart3.
2. Het beschermde object, structuur of landschap benadrukt de identiteit/ brengt de
identiteit tot uitdrukking/ belichaamt de
identiteit van Almere en maakt de geschiedenis en het verhaal van de stad herkenbaar
of zichtbaar4.
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3. Het Almeerse erfgoed wordt niet geconserveerd, maar gebruikt. Uitgangspunt is
behoud door ontwikkeling.5 Er is ruimte
voor een passende transformatie en/of
herbestemming indien deze recht doet aan
de vastgestelde erfgoedwaarden6.
4. In ruimtelijke plannen wordt in het kader
van een evenwichtige toedeling van
functies7 rekening gehouden met de cultuurhistorische kernwaarden.

FOTO: MAARTEN STOLP

5. Regelgeving en belemmeringen voor gebruik
en ontwikkeling van beschermde objecten,
structuren en landschappen zijn minimaal
en worden zoveel mogelijk beperkt.
6. De commissie Welstand & Erfgoed/
Gemeentelijke adviescommissie8 adviseert
alleen over activiteiten die op basis van de
redengevende omschrijving vergunningplichtig zijn. Het college (gemeentelijk
monument) of de gemeenteraad (beschermd
stadsgezicht) weegt het belang van de
monumentenzorg af tegen andere belangen.
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Kaders Almeers
erfgoed
De gemeente Almere heeft haar
eigen verhaal en historie. De
stad Almere gaat haar vijftigste
verjaardag tegemoet en blijft
altijd in ontwikkeling. Het is als
één van de jongste steden van
Nederland tot stand gekomen
vanaf de jaren zestig van de
vorige eeuw. Op de tekentafel
ontworpen en in enkele decennia
uitgegroeid tot een volwassen
stad.
De wordingsgeschiedenis van Almere heeft
grotendeels plaats gevonden in de periode
1965-1990. Deze periode wordt in de erfgoedzorg aangeduid als de Post 65 periode. Het
tijdvak volgt de naoorlogse wederopbouw
periode op en heeft haar eigen kenmerken.
Almere is inmiddels de achtste stad van
Nederland en mag zich met recht hoofdstad van
het Post 65 erfgoed noemen. Hierin is Almere
uniek; ze is de enige stad in Nederland dat op
zo’n grote schaal bestaat uit Post 65 erfgoed.
Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
focust zich op de Post 65 stroming. Ze werken
aan kennisopbouw en verkenningen. Als
resultaat zal een selectie van een beperkt
aantal gebouwen en complexen uit de jaren
1965-1990 in aanmerking komen voor plaatsing
op de rijksmonumentenlijst. De verdere
verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van
monumenten en beschermd stadsgezichten ligt
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door de decentralisatie bij gemeenten en
provincies. Hierbij is de gemeente Almere zelf
aan zet omdat de Provincie Flevoland niet
voornemens is monumenten en beschermd
stadsgezichten aan te wijzen.
We beginnen als stad met het inventariseren en
waarderen met ons Post 65 erfgoed en volgen
daarmee de landelijke trend. Ook volgen we de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de
afbakening van de Post 65 periode als het
tijdvak 1965-1990. Het erfgoed van na 1990 is
nog niet aan de orde in de erfgoedsector. Dit
omdat met de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening Extra (VINEX) in 1991 een nieuwe
architectuurperiode aanbrak en we daarvan
nog te weinig afstand kunnen nemen om het op
de juiste waarde te schatten. Ook is er expliciet
gekozen voor de Post 65 kaders om een
duidelijke afbakening te maken. Dit helpt om
vast te houden aan het concept van de beleidsnota als ingroeimodel en voorkomt dat
aanvragen voor een monumentenstatus om
oneigenlijke redenen worden ingezet. We
beginnen bij het erfgoed uit de begintijd van de
stad. We beginnen bij het begin.

Kaders:
− De Post 65 periode: 1965-1990 (NB
werkeilanden 1964)
− Erfgoedthema’s: de pionierstijd van
Almere, het groenblauwe karakter,
experimentele ontwerpen9
− Verhalen, karakteristieken en
zwaartepunten per erfgoedthema10
− Waarderingscriteria Almeers erfgoed11

FOTO: BERBE RINDERS

De Post 65 periode
De periode 1965-1990 was een tumultueuze tijd
waarin Nederland in maatschappelijke, sociaaleconomische en ruimtelijke zin veranderde.
Een belangrijke ontwikkeling was de democratisering van de samenleving en de toenemende
roep om medezeggenschap. Een kenmerk van
het Almeerse Post 65 erfgoed is het menselijke
karakter waarmee is ontworpen en gebouwd.
Er kwam aandacht voor diverse doelgroepen en
de burger had een stem in de ruimtelijke
vormgeving of eiste die voor zichzelf op.
De menselijke maat stond centraal in de

stedenbouw en architectuur. Met name in
Almere kenmerken vernieuwing en experiment
het ontwerp van de woningen in de Post 65
periode. Niet meer (anoniem) bouwen voor de
massa zoals in de naoorlogse periode, maar
voor het individu. En dat in een tijd waarin in
rap tempo een woningbouwcrisis verholpen
moest worden. De verzorgingsstaat en toegenomen welvaart vertaalde zich in de inrichting
van grote aaneengesloten recreatiegebieden,
meer aandacht voor cultuur en zorginstellingen. Het maakt de Almeerse Post 65 periode
een democratische en sociale periode.

Nota cultureel erfgoed |

9

De Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966)
maakte huisvesting van groeiende bevolking
mogelijk waarbij Almere als één van de
groeikernen werd aangewezen. Tegelijkertijd
was er bij veel architecten een groeiende
ontevredenheid over de anonimiteit van de
architectuur waarmee in de wederopbouwperiode werd gebouwd en de rol van de architect
en stedenbouwer bij de ruimtelijke inrichting.
Nieuwe opvattingen over wonen en de opkomst
van nieuwe ontwerpdisciplines kwamen tot
uitdrukking in onder andere Almere.
Vormgegeven door grote en (toen nog) kleine
namen in de architectuur, stedenbouw en
landschapsarchitectuur. Almere is een staalkaart aan baanbrekende ontwerpen op het
gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en omgevingskunst12.
Om te voorkomen dat de plekken en objecten
die van dat Almeerse verhaal getuigen
verdwijnen kijken we hoe we een aantal van de
kenmerkende voorbeelden waar mogelijk
kunnen behouden.

Erfgoedthema’s
Om het huidige Almere zoals zich dat nu aan
ons voordoet en ervaren te begrijpen moet je
terug in de tijd. Er zijn drie thema’s13 te onderscheiden die belangrijke hoofdstukken in het
verhaal van Almere vertellen: de pionierstijd
van Almere, het groenblauwe karakter en
experimentele ontwerpen. Deze thema’s zijn
samen met de inwoners van Almere vastgesteld en komen overeen met de erfgoedthema’s
die zijn opgesteld door de Provincie Flevoland14.
Ze sluiten bovendien inhoudelijk aan bij de
Rapportage Verkenning Post 6515 van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Daarmee fungeren ze als thematische kaders,
waarmee het veelzijdige erfgoed van de stad
inzichtelijk wordt gemaakt16.
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De pionierstijd van Almere
Onder de pionierstijd van Almere verstaan we
zowel de inpolderingsgeschiedenis als de
ontstaansgeschiedenis van de stad. Het begon
met de inpoldering van de voormalige
Zuiderzee, waarna de eerste stedelijke ontwikkelingen plaats vonden in zowel Haven als Stad.
Er heerste onder de pioniers een gevoel van
saamhorigheid, van samen bouwen aan een
nieuwe toekomst.

Het groenblauwe karakter
Almere is ontworpen als meerkernige stad.
Verschillende stadskernen liggen verspreid in
een uitgestrekt stadslandschap. Bij de inrichting van het lege polderland zijn bijzondere
landschappen ontstaan. Zichtlijnen, velden,
bossen, parken, vaarten, plassen en grachten
vormen daarvan belangrijke elementen. Dit
groenblauwe karakter van Almere is verweven
met de stedelijke bebouwingsstructuren. Het
groen en - zeker ook - het water vormen het
beeldmerk van Almere.

Experimentele ontwerpen
Almere is groot geworden door de ruimte die
aan het experiment werd gegeven. De fysieke
en mentale ruimte die geboden werd om de
stad steeds weer op vernieuwende en onderscheidende wijze vorm te geven is uniek. Te
denken valt aan de grote verscheidenheid aan
woonmilieus, de staalkaart aan baanbrekende
architectuur en de befaamde landschapskunst.
Maar ook innovaties in het onderwijs en de
zorg, of op het gebied van duurzaamheid. Ze
kwamen allemaal op in de jaren zeventig en
tachtig, de begintijd van Almere. De wil om te
vernieuwen is al vanaf het prille begin bepalend
geweest voor de Almeerse identiteit en ruimtelijke kwaliteit. De wil om te experimenteren zit
in haar DNA.

FOTO: HANS JAN DÜRR
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Waarderingscriteria Almeers
erfgoed
Om de objecten, structuren en landschappen te
waarderen zijn er waarderingscriteria ontwikkeld. Het is een algemeen gehanteerde
methode waarmee de erfgoedwaarden helder
en eenduidig kunnen worden bepaald. De
Almeerse waarderingscriteria zijn specifiek
voor het erfgoed van de stad opgesteld in
samenspraak met haar inwoners17.
In Almere gelden de primaire waarderings
criteria18: cultuurhistorische waarden, architectuurhistorische, kunsthistorische en ruimtelijkhistorische waarden, situationele en ensemblewaarden, identiteitswaarden en de belevingswaarden. De secundaire waarderingscriteria
zijn gaafheid en herkenbaarheid en zeldzaamheid19.
Deze Almeerse waarderingscriteria zijn het
instrument om te bepalen of een object,
structuur of landschap van erfgoedwaarde is
voor de stad. Bij de toepassing van de criteria
gaat het altijd om een afweging; een object,
structuur of landschap hoeft niet op alle
criteria even hoog scoren. Het erfgoed wordt
altijd in perspectief of context gezien en
geplaatst.

Primaire waarderings
I Cultuurhistorische waarden
Belang van het object, structuur of landschap
− als bijzondere uitdrukking van (een)
culturele, sociaaleconomische en/of
bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke
ontwikkeling(en);
− als bijzondere uitdrukking van (een)
geografische, landschappelijke en/of
historisch-ruimtelijke ontwikkeling;
− als bijzondere uitdrukking van (een)
technische en/of typologische
ontwikkeling(en);
− wegens innovatieve waarde of
pionierskarakter;
− wegens bijzondere herinneringswaarde.

II Architectuurhistorische,
kunsthistorische en ruimtelijkhistorische waarden
Belang van het object, structuur of landschap
− voor de geschiedenis van de architectuur,
bouw(techniek), kunst, stedenbouw en/of
tuin- en landschapsarchitectuur;
− vanwege het motief van de opdrachtgever;
− vanwege de ontwerpideologie;
− voor het oeuvre van een ontwerper;
− wegens de hoogwaardige ruimtelijke
ontwerpkwaliteiten;
− wegens het bijzondere gebruik van (bouw- of
plant) materialen, elementen, kleur en/of
details.

III Situationele en ensemblewaarden
Belang van het object, structuur of landschap
− als essentieel onderdeel van een groter
geheel dat cultuurhistorisch,
architectuurhistorisch en ruimtelijkhistorisch van betekenis is;
− vanwege de bijzondere, beeldbepalende
betekenis voor het aanzien van zijn
omgeving, wijk, stad en eventueel regionaal/
landelijk;
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gscriteria
− vanwege de hoogwaardige kwaliteit in relatie
met de ruimtelijke context;
− wegens de bijzondere situering/verkaveling/
inrichting;
− wegens de bijzondere samenhang tussen
samenstellende onderdelen (o.a. exterieur en
interieur) en omgeving.

IV Identiteitswaarden
Het object, structuur of landschap
− bepaalt mede de identiteit van de stad;
− is van belang voor de identiteit van het gebied
waarin het is gelegen of onderdeel van
uitmaakt;
− fungeert als ruimtelijk herkenningspunt
waaraan de geschiedenis van het gebied is af
te lezen;
− is van bijzondere betekenis voor de stad en
haar inwoners als onderdeel van het
collectief geheugen en wordt beschouwd als
lokale en/of eventueel regionale/nationale
trots.
− draagt bij aan identiteitsvorming en een
gevoel van saamhorigheid onder inwoners.
− bepaalt mede de identiteit van een
organisatie en/of een lokale, en eventueel
regionale/nationale gemeenschap;
− heeft een belangwekkende functie bij
gebruiken, tradities, bezoeken of activiteiten
van de gemeenschap;
− zou in geval van schade of verlies een gevoel
van verlies of boosheid geven bij een
gemeenschap, die waarde hecht aan het
behoud.

− draagt in belangrijke mate bij aan het woonen leefklimaat van de stad;
− is van belang door het gebruik voor
recreatieve doeleinden en/of draagt bij aan
de cultuur toeristische attractiviteit van de
stad (cultuurtoerisme);
− ademt een bepaalde tijdsgeest of sfeer en
spreekt bij een grote groep mensen tot de
verbeelding. Dit kan een gevoel van nostalgie
of tijdloosheid geven (tijdscapsule);
− het neemt een belangrijke plek in binnen de
herinneringen en getuigenissen van een
grote groep inwoners of belanghebbenden;
− geniet publieke bekendheid en wordt op grote
schaal vastgelegd op foto’s, in film of muziek.
Het inspireert hedendaagse ontwerpers, de
gebouwde omgeving of kunstenaars en heeft
een plek in de literatuur of geschiedschrijving
van of over de stad;
− draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit
vanwege de uitzonderlijke visuele kwaliteiten
of combinaties van schalen (groot en klein),
vormen, materialen, texturen, kleuren,
details, bewegingen, eenheid, proporties, etc.;
− geeft op macroschaal (bijvoorbeeld
bewegend oogpunt) een scenografische
beleving;
− roept een sterke, en breed gedragen
zintuigelijke ervaring op, zoals geluid (horen),
licht (zien), geur (ruiken), voelen, proeven.
Het kan daarnaast verrassen (ontgoochelend
werken);
− het geeft een beleving van de gelaagdheid
van het erfgoed.

V Belevingswaarden
Het object, structuur of landschap
− wordt vanwege de materiële en/of
immateriële kwaliteiten in belangrijke mate
gewaardeerd door een collectief aan
inwoners, bezoekers en/of andere
belanghebbenden;
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Secundaire
waarderingscriteria
VI Gaafheid en herkenbaarheid
Het object, structuur of landschap is van
belang
− wegens de visuele gaafheid en
herkenbaarheid wat betreft de
ontwerpgedachte, situering en/of vorm;
− wegens de visuele gaafheid van
oorspronkelijke (bouw of plant)materialen,
elementen, kleur en/of details;
− wegens de visuele gaafheid en
herkenbaarheid van het gehele ensemble
van de samenstellende onderdelen
(gebouwonderdelen, groenaanleg e.d.);
− in relatie tot de structurele en/of visuele
gaafheid van de stedelijke en/of
landschappelijke omgeving;
− als nog goed herkenbare uitdrukking van
de oorspronkelijke of een belangrijke
historische functie.

VII Zeldzaamheid
Het object, structuur of landschap is van
belang
− wegens absolute zeldzaamheid in
architectuurhistorisch (waaronder
typologisch en bouwtechnisch),
kunsthistorisch en ruimtelijk-historische
opzicht, binnen de gemeentelijke en
eventueel regionale/landelijke context;
− wegens relatieve zeldzaamheid in relatie
tot één of meer van de onder I t/m VI
genoemde kwaliteiten.
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Toekomstig
cultureel
erfgoed
Met voorliggende beleidsnota zet Almere in op een ingroeimodel.
Om te voorkomen dat nog niet in kaart gebracht erfgoed pas (te) laat
bij stedelijke vernieuwing in beeld komt en er ad hoc belangen
afwegingen plaats vinden willen we haar verhaal bij ontwikkelingen
in de stad voortaan op de voorgrond positioneren.

Het Almeerse cultureel erfgoed wordt voorafgaand stedelijke vernieuwing in kaart gebracht.
Zo kunnen bestaande waarden worden meegenomen en kunnen ze kwalitatief bijdragen aan
de ontwikkelingen voor de toekomst. Dit biedt
duidelijkheid, aanknopingspunten, inspiratie,
randvoorwaarden maar ook vrijheid.
In recente jaren is in Almere de discussie over
de rol van erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak te laat op gang gekomen. Hierdoor
worden de waarden die het erfgoed vertegenwoordigt niet altijd benut. Om dit in de toekomst
te voorkomen wordt bij de start van stedelijke
ontwikkelingen als één van de eerste stappen
het erfgoed door de afdeling Onderwijs, Sport
en Cultuur in kaart gebracht middels een quick
scan. Een quick scan is een eerste beoordeling
van de erfgoedwaarden op basis van een kort,
globaal onderzoek. Tegelijk neemt de gemeente
zelf het initiatief om stapsgewijs de voor Almere
en haar inwoners kenmerkende objecten,
gebieden en landschappen te inventariseren,
waarderen en waar nodig te beschermen
middels de status van gemeentelijk monument/
beschermd stadsgezicht.

Deze beleidsnota is een momentopname en
tegelijkertijd een ingroeimodel. De verwachting
is dat naarmate het draagvlak voor en kennis
over het erfgoed van Almere toeneemt het
cultureel erfgoed met de stad en haar inwoners
meegroeit. Ook zullen positieve ervaringen van
ontwikkeling met behoud van karakteristieke
waarden het draagvlak voor het Almeerse
erfgoed vergroten. Voor nu ligt de focus op het
waarderen en waar mogelijk behouden van de
unieke Post 65 identiteit van Almere.

Iconen van Almere
De inventarisatie Iconen van Almere20 is de
inventarisatie van het Almeerse (Post 65)
erfgoed. Een icoon is een representatief
symbool/gebouw/gebied/plek voor de stad. Dat
kan een gebouw zijn, een landschap of bijvoorbeeld een kunstwerk. Iconen stralen iets uit en
illustreren de groei van een stad. Om antwoord
te vinden op de vraag wat volgens de inwoners
van Almere de iconen van Almere zijn organiseerde de gemeente Almere een publieksinventarisatie, aangevuld met een inventarisatie
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door deskundigen. Het resultaat is gebundeld in
de publicatie Iconen van Almere21 en heeft de
afgelopen jaren een sturende waarde
gekregen. Het heeft het denken over wat we
willen nalaten aan de volgende generaties in
gang gezet.
De inventarisatie Iconen van Almere22 kan op
initiatief van de gemeente Almere of belanghebbenden worden aangevuld23 en bijgestuurd24.

Participatie
In Almere maken de mensen de stad. Het cultureel erfgoed van Almere is van haar inwoners.
De Almeerders spelen dan ook een belangrijke
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en bepalende rol in de waardering en het
behoud van hun erfgoed. Naast de inventarisatie Iconen van Almere hebben de inwoners
middels participatie inhoud en vorm gegeven
aan de drie themaverhalen (de pionierstijd van
Almere, het groenblauwe karakter, experimentele ontwerpen) van de stad. Elk erfgoedthema
heeft een opsomming aan ruimtelijke en
immateriële karakteristieken. Het bewonersonderzoek 25 heeft erin geresulteerd dat aan
elke thema een zwaartepunten is gegeven, dat
zijn de kernwaarden die het zwaarst wegen.
De zwaartepunten geven verdieping aan de
waarderingscriteria. Aan de set van waarderingscriteria die landelijk als standaard worden
beschouwd heeft de gemeente de sociaalmaatschappelijke waarden “identiteitswaarde”

FOTO: REBEKKA MELL

(her)ontwikkeling van Post 65 architectuur
architecten in de arm te nemen met ervaring in
het Post 65 erfgoed. Een mooi voorbeeld is het
gebouw Tripolis op de Amsterdamse Zuidas:
architectenbureau MVRDV transformeert het
door Aldo van Eyck ontworpen kantorencomplex Tripolis aan de A10 op spectaculaire wijze.
Een Almeers voorbeeld van een respectvolle
Post 65 renovatie is De Roef, ondanks dat het
geen monumentenstatus heeft.

en “belevingswaarde” toegevoegd. Hiermee
kan de actuele culturele en maatschappelijke
meerwaarde van een object of plek voor de
inwoners van Almere worden getoetst.

Erfgoed gebruiken
Het herbestemmen, (her)ontwikkelen of
transformeren van Post 65 erfgoed is veelal
makkelijker dan erfgoed uit de 17e eeuw of 19e
eeuw. Dit omdat bij Post 65 erfgoed authenticiteit van materiaal geen (grote) rol speelt in de
waardering van het erfgoed, beton bijvoorbeeld
veel toe laat en de gebouwen vaak beschikken
over flexibele plattegronden. Het is belangrijk
om voor de transformatie, herbestemming en

Bij de toekenning van een monumentenstatus
stelt de gemeente een redengevende omschrijving vast. Deze redengevende omschrijving is
een letterlijke beschrijving van de (uiterlijke)
kenmerken die monumentaal zijn. Door de
monumentale waarden vast te stellen wordt
duidelijk waar het beste een ingreep gedaan
kan worden.
Bij het wijzigen van deze monumentale
beschermingswaardige onderdelen is een
vergunning nodig. Ontwikkelende partijen en
monumenteneigenaars adviseren wij in een
vroeg stadium – dus vóór het opstellen van
definitieve plannen en het indienen daarvan
– contact op te nemen met de afdeling
Vergunning, Toezicht en Handhaving om te
bespreken wat de mogelijkheden zijn en het
gesprek met de commissie Welstand &
Erfgoed/gemeentelijke adviescommissie te
faciliteren26. Bij grote en ingrijpende plannen
adviseren we de aanvrager zelf architectuuren bouwhistorische kennis aan te leveren in de
vorm van een bouwhistorisch rapport. De
beoordeling van de aanvraag wordt gedaan
door de commissie Welstand & Erfgoed/
gemeentelijke adviescommissie.
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Uitvoeringsplan
Om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om op een zorg
vuldige wijze met cultureel erfgoed om te gaan, gaat Almere aan de
slag. Stapsgewijs worden de Post 65 objecten/structuren/landschappen
die zijn opgenomen in de inventarisatie Iconen van Almere27 door de
gemeente onderzocht in de vorm van een cultuurhistorische
waardestelling. In een waardestellend onderzoek worden de
monumentale waarden inzichtelijk gemaakt en beargumenteerd.

Tot en met 2023 heeft de gemeente Almere de
capaciteit om 10 objecten/structuren/landschappen te onderzoeken en gewenst procedureel te doorlopen zoals opgenomen in de
Monumentenverordening Almere. De
Commissie Welstand & Erfgoed heeft de
gemeente geadviseerd met welke 10 iconen de
gemeente moet starten. De aankomende jaren
zal de gemeente haar geïnventariseerde en/of
aangevraagde cultureel erfgoed waarderen.
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Hierbij worden zowel de inwoners van Almere
als de eigenaren van de objecten actief
betrokken. Op deze manier voldoet Almere
stapsgewijs aan haar wettelijke verplichting
zorgvuldig om te gaat met het cultureel
erfgoed. Hierbij is altijd ruimte voor een
integrale afweging, wat ook de Omgevingswet
als zeer belangrijk acht. Deze afweging is
mogelijk door de waarde van het Almeers
erfgoed expliciet te maken.

Publieks- en deskundigen inventarisatie Iconen van
Almere
Kaders bepalen: Post 65 erfgoed (1965-1990)

<2020

2020

2021

X

X

X
X

Het verhaal van Almere opstellen i.s.m. de inwoners van
Almere

X

Voor Almere eigen waarderingscriteria formuleren i.s.m.
de inwoners van Almere

X

Monumentenverordening Almere updaten

X

Gemeente onderzoekt zelf op advies van de Commissie
Welstand & Erfgoed een eerste tiental objecten/
structuren/landschappen. Deze komen uit de
inventarisatie Iconen van Almere28. Procedures doorlopen
zoals opgenomen in de Monumentenverordening Almere.

X

Procedures inrichten afdeling Vergunning, Toezicht en
Handhaving betreft vergunningaanvragen gemeentelijke
monumenten en beschermde stadsgezichten.

X

Opnieuw advies vragen aan de Commissie Welstand &
Erfgoed/gemeentelijke adviescommissie over de
volgende stap

2023

X

Erfgoedthema’s bepalen, kaderen en prioriteren i.s.m.
de inwoners van Almere

Monumentenverordening gaat over in het
Omgevingsplan, Commissie Welstand & Erfgoed wordt
de gemeentelijke adviescommissie.

2022

X

X

FOTO: BERBE RINDERS

Onderzoeken
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Financieel
kader
− De kosten van de ambtelijke inzet (OSC) voor het beschrijven en begeleiden van de procedure
voor 10 waardestellingen worden gedekt binnen het programmabudget archeologie;
− De kosten van de ambtelijke inzet (VTH) voor het begeleiden van de commissie Welstand en
erfgoed en de vergunningsaanvraag worden gedekt binnen het formatiebudget;
− De kosten van de commissie Welstand en Erfgoed worden gedekt uit inkomsten leges;
Almere is een volwassen stad. We krijgen daarom steeds meer vragen over bovengronds erfgoed
en behoud van interessante plekken en structuren van de stad. Door de nieuwe omgevingswet
worden we wettelijk verplicht om te bepalen hoe wij hier in ruimtelijke plannen mee omgaan. Ook
moeten wij bepalen wat wij in Almere als erfgoed beschouwen. Om deze taken uit te voeren is extra
capaciteit nodig (1fte). In 2022 is hiervoor incidenteel geld beschikbaar gesteld. We weten nog niet
of het Rijk ons na 2022 voor deze extra taken zal compenseren.
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Post 65 Almere
(1965-1990)

Cultuurhistorische
waardenkaart
Post 65 Wijk
Bedrijventerrein
Bedrijf
Op de cultuurhistorische waardenkaart zijn de
Woongebieden
resultaten
van de inventarisatie van het
cultureel erfgoed van Almere terug te vinden.
Wonen
Landschap

29

Iconen
Monument

Post 65 Almere
(1965-1990)
Post 65 Wijk
Bedrijventerrein
Bedrijf
Woongebieden
Wonen
Landschap
Iconen
Monument
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Post 65 Iconen
1 Bivakhuisje
2 Goede Rede
3 De Blocq van Kuffeler
4 Schoolwerf
5 De Overloop
6 Begraafplaats Almere Haven
7 Kerkgracht
8 Corrosia
9 De Fantasie
10 Hoekwierde
11 De Realiteit
12 Stadhuis
13 De Kemphaan
14 Vrije busbanen
15 Landbouwschuur
16 DoeMere
17 Lepelaarplassen
18 Hagevoort
19 De Groene Kathedraal
20 Gooizicht
21 Slangentoren
22 Anno
23 BouwRai Muziekwijk
24 De Hulk
25 De Zoetelaar
26 Oudste groenaanleg
27 Noorderplassen
28 Weerwater
29 Beatrixpark
30 Politiebureau

© Gemeente Almere, team Geo-Data
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Eindnoten
1 Cultuurplan Almere 2019-2024.
2	Een eerste aanzet voor deze uitgangspunten is gemaakt in de Monumentenverordening Almere 2016.
3 Zie Collegevoorstel en Raadsbesluit uit 2016 en 2017.
4	Informeren waarom iets een gemeentelijk monument of beschermd stadsgezicht is, vindt primair plaats op de
plek zelf. Door een monumentenschildje te bevestigen op de gemeentelijke monumenten van de stad wordt het
erfgoed herkenbaar. Door een informatiebord te plaatsen maken voorbijgangers nog meer kennis met het
cultureel erfgoed van Almere. Informatieborden vertellen over de historie van gebouwen, cultureel erfgoed of
landschappen en dragen daarmee sterk bij aan de beleving van de stad. Ook activiteiten en evenementen over
het cultureel erfgoed van Almere vergroten deze beleving, de kennis over en het draagvlak voor het erfgoed van
Almere en de identiteit van de stad. Aankomend jaar wordt een programma publieksbereik verder uitgewerkt.
5 Nota Belvedere (1999-2009).
6	Sinds november 2020 neemt de gemeente Almere deel aan het onderzoek Value-based renovation: Achieving
sustainability for ‘Post 65’ residential buildings, respecting cultural, social and economic values (Renoveren met
Respect) van de Technische Universiteit Delft en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het doel van het
onderzoek is om een methode te ontwikkelen waarin Post 65 erfgoedwaarden worden meegenomen in
ontwerpbeslissingen voor energiezuinige woningrenovaties. Hierbij worden alle belanghebbenden betrokken.
Dit leidt tot duurzame, betaalbare en kwalitatieve renovatiemodellen voor Post 65 woongebouwen.
7	De ‘goede ruimtelijke ordening’ in de bestemmingsplannen is met de komst van Omgevingswet hiermee
vervangen.
8	Bij de invoering van het Omgevingsplan wordt de commissie Welstand & Erfgoed de gemeentelijke
adviescommissie voor de fysieke leefomgeving.
9	Zie “Handleiding waardering Almeers erfgoed. Nieuwe criteria voor de Post 65 periode”, Onclin, A. en V.
Koningsberger, april 2021.
10	Zie “Handleiding waardering Almeers erfgoed. Nieuwe criteria voor de Post 65 periode”, Onclin, A. en V.
Koningsberger, april 2021.
11	Zie “Handleiding waardering Almeers erfgoed. Nieuwe criteria voor de Post 65 periode”, Onclin, A. en V.
Koningsberger, april 2021.
12	Zie “Handleiding waardering Almeers erfgoed. Nieuwe criteria voor de Post 65 periode”, Onclin, A. en V.
Koningsberger, april 2021.
13	In de Monumentenverordening Almere 2016 waren vier thema’s vastgesteld: de pionierstijd, het groenblauwe
karakter, experimenteel wonen en beeldbepalende gebouwen. Het laatste thema is in woordkeuze verwarrend
omdat het woord “beeldbepalend” bij veel gemeenten gebruikt wordt om een beschermde status aan te duiden.
Daarnaast zullen alle monumentale gebouwen beeldbepalend zijn voor Almere. Om de bijzondere
architectonische vormgeving die specifiek voor Almere is toch te vatten in een erfgoedthema is besloten het
thema experimenteel wonen uit te breiden naar experimentele ontwerpen.
14 Erfgoed van de toekomst. Provincie Flevoland. November 2019.
15	Rapportage Verkenning Post 65. Nieuwe perspectieven tussen welvaart en weerstand. Oktober 2019.
16	Gebruik de publicatie Handleiding waardering Almeers erfgoed als handboek voor de drie Almeerse
verhaallijnen. Onder de introductie op elk erfgoedthema volgt een opsomming aan ruimtelijke en immateriële
karakteristieken. De verhalen en karakteristieken zijn het resultaat van een bewonersonderzoek. Ook zijn aan
elke thema zwaartepunten meegegeven, de kernwaarden die het zwaarst wegen. Zij worden meegenomen bij de
waardering van het erfgoed en geven verdieping aan de waarderingscriteria.
17	Lees voor het onderzoeksproces de “Handleiding waardering Almeers erfgoed. Nieuwe criteria voor de Post 65
periode”, Onclin, A. en V. Koningsberger, april 2021.
18	De cultuurhistorische waarden, architectuurhistorische, kunsthistorische en ruimtelijk-historische waarden,
situationele en ensemblewaarden zijn geënt op wat landelijk gebruikelijk is.
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19	Zie “Handleiding waardering Almeers erfgoed. Nieuwe criteria voor de Post 65 periode”, Onclin, A. en V.
Koningsberger, april 2021. Pp. 34-35.
20 Iconen van Almere, ISBN 978-90-79399-81-9, tweede druk: september 2018.
21 Iconen van Almere, ISBN 978-90-79399-81-9, tweede druk: september 2018.
22 Iconen van Almere, ISBN 978-90-79399-81-9, tweede druk: september 2018.
23 Zie voor de procedure de Monumentenverordening Almere 2016/het Omgevingsplan.
24	Intrekking kan het gevolg zijn van voortschrijdend inzicht over de monumentale waarde van het betreffende
object of van de onvoorziene teloorgang van het monument. Dit kan blijken bij de vijfjaarlijkse evaluatie van het
Monumentenbeleid. Voor intrekking van de aanwijzing is het advies van de commissie Welstand & Erfgoed/
gemeentelijke adviescommissie nodig. Monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst waarvan de
aanwijzing is ingetrokken worden door het college van de monumentenlijst gehaald. Zie
Monumentenverordening Almere 2016/het Omgevingsplan voor meer informatie.
25	Zie “Handleiding waardering Almeers erfgoed. Nieuwe criteria voor de Post 65 periode”, Onclin, A. en V.
Koningsberger, april 2021.
26 De redengevende omschrijving is hierbij leidend.
27 Iconen van Almere, ISBN 978-90-79399-81-9, tweede druk: september 2018.
28 Iconen van Almere, ISBN 978-90-79399-81-9, tweede druk: september 2018.
29	De kunstwerken uit Iconen van Almere zijn niet opgenomen in de kaart omdat deze worden gevat in de nota
Beeldende kunst.
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