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voorwoord

Zelf de opdrachtgever zijn voor een huis dat helemaal bij je past: dat is niet 
gemakkelijk in Nederland. Een belangrijke oorzaak is de schaarste aan bouwkavels. 
Ook zijn architecten, aannemers, hypotheekbanken en overheidsinstanties 
nauwelijks ingesteld op particulier opdrachtgeverschap. Het gevolg is dat slechts 
een klein deel van de bevolking echte zeggenschap heeft over de totstandkoming 
van de eigen woning. Over heel Nederland gerekend is dat 18 procent, in stedelijke 
gebieden vaak slechts 5 procent.

In Nederland zijn we deze situatie normaal gaan vinden. Maar daar is geen reden 
voor. Kijk naar de geschiedenis: tot diep in de 19de eeuw domineerde ook in de stad 
de particuliere bouw. Of kijk over de grens: in België wordt liefst 70 procent van de 
woningbouw door particulieren gerealiseerd, in Frankrijk 40 procent, in Duitsland 
30 procent.

Waarom is dat zo? Waarom wordt het overgrote deel van onze woningen gebouwd 
door institutionele bouwers zoals projectontwikkelaars en woningcorporaties? 
Grootschalige institutionele woningbouw is onvermijdelijk in tijden van schrijnende 
woningnood, maar in ons welvarende land is daar geen noodzaak meer voor. Het 
is daarom hoog tijd dat de burgers de zeggenschap over het wonen terugkrijgen. 
Ongeacht hun inkomen. We moeten het particulier opdrachtgeverschap 
opnieuw normaal gaan vinden, niet alleen voor de ‘gouden randjes’ maar als 
vanzelfsprekende keuzemogelijkheid voor iedereen en als integraal onderdeel van 
iedere stedelijke ontwikkeling. Deze overtuiging draag ik al lange tijd uit, eerst als 
directeur van het Nederlands Architectuurinstituut en later als lid van de Tweede 
Kamer. Als wethouder in Almere kan ik dit principe nu op een serieuze schaal in 
praktijk brengen. Burgemeester en wethouders delen die overtuiging en worden 
daarin breed gesteund door de gemeenteraad. 

En het gaat om meer dan alleen het zelfbeschikkingsrecht over de eigen woon- 
en leefomgeving. Het recente rapport Investeren in vermogen van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (december 2006) laat zien hoe actieve burgers zich 
niet alleen inzetten voor hun eigen voordeel, maar daarmee tegelijkertijd een 
maatschappelijke meerwaarde bereiken ‘die ver uitgaat boven het eigenbelang van 
het individu’. Dit effect is het duidelijkst ‘wanneer er maatschappelijk ook voldoende 
ruimte is om de eigen inzet werkelijk verschil te laten maken’. De ruimte om zelf 
te investeren in de eigen woning en de woonomgeving, ontbreekt nog te vaak. En 
dat is zeer te betreuren. Wat er kan gebeuren zodra burgers de kans krijgen om 
daadwerkelijk (mee) te beslissen over hun eigen woonsituatie, is op inspirerende 
wijze zichtbaar in de wederopbouw van de Enschedese wijk Roombeek. Waar 
in professionele en bestuurlijke kringen nog steeds een sterke scepsis heerst 
over de realiteitwaarde van grootschalig particulier opdrachtgeverschap, laat 
het stadsbestuur van Enschede zien dat burgers de kans grijpen wanneer er wél 
mogelijkheden voor eigen initiatief worden gecreëerd.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Almere is ervan overtuigd dat 
juist Almere unieke mogelijkheden biedt voor particulier opdrachtgeverschap. In 
onze stad kunnen mensen daadwerkelijk de stad maken. Het Almeerse programma 
ikbouwmijnhuisinalmere is dan ook opgezet om als gemeente, samen met anderen, 

0706



8 9

1. ikbouwmijnhuisinalmere
 inleiding

ikbouwmijnhuisinalmere  1. ikbouwmijnhuisinalmere  > inleiding

> 09

stap voor stap te werken aan een methode om het particulier opdrachtgeverschap op grote 
schaal voor haar huidige en toekomstige burgers bereikbaar te maken.

Dit boekje is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de ‘Almeerse aanpak’. Het gaat 
in op de achtergronden en op onze werkwijze. Natuurlijk kan dat nog niet tot in details. 
Maar de hoofdzaken zijn duidelijk, en die vindt u hier. Voor actuele informatie kunt u ieder 
moment terecht op de website: www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl. Want wie weet geldt 
straks ook voor u ‘ikbouwmijnhuisinalmere’.

Adri Duivesteijn, wethouder voor ruimtelijke ordening
Almere, 20 december 2006
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Met het programma ikbouwmijnhuisinalmere begint een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling 
van Almere tot een volwassen en veelzijdige stad. Het doel is een vorm van woningbouw waarin 
in de eerste plaats de burgers zelf het voor het zeggen hebben, en niet de projectontwikkelaar, 
de woningcorporatie of de gemeente. Dankzij ikbouwmijnhuisinalmere zullen in de toekomst 
tienduizenden mensen hun eigen huis in Almere kunnen bouwen, op eigen grond en naar eigen 
inzicht, individueel of samen met een groep mensen die zij zelf hebben gekozen. Het gaat om zo’n 
25.000 woningen tussen nu en 2030, oftewel duizend woningen per jaar. 

Door opdrachtgever te zijn van hun eigen huis, bouwen al deze burgers bovendien actief mee aan 
de stad. Met ikbouwmijnhuisinalmere doet een nieuwe vorm van stedenbouw zijn intrede in Almere, 
een stedenbouw die tegelijkertijd voortbouwt op een eeuwenoude traditie van een ‘organisch’ 
groeiende stad. De ommekeer van woningbouw vóór burgers naar woningbouw dóór burgers heeft 
dan ook niet alleen gunstige gevolgen voor de individuele woningbouwers maar ook voor de buurten 
en wijken die zij gezamenlijk maken en voor de stad als geheel. 

In dit boek komt aan de orde waarom de gemeente Almere ikbouwmijnhuisinalmere introduceert, 
waar en wanneer het wordt uitgevoerd, en hoe het praktisch mogelijk wordt gemaakt. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt tussen drie vormen van opdrachtgeverschap:1

1. Als algemeen begrip wordt ‘particulier opdrachtgeverschap’ gehanteerd. De burger is zelf de 
opdrachtgever voor zijn of haar eigen woning op een zelfstandig verworven bouwkavel. Hij of 
zij is dus geen ‘woonconsument’ maar ‘woonproducent’. Het fundamentele kenmerk is dat de 
particulier opdrachtgever al eigenaar is van de grond voordat het ontwerpproces begint. Dat 
wijkt af van de nu gangbare situatie waarin de projectontwikkelaar de bouwgrond bezit, en deze 
verkoopt tegelijk met het ontwerp en de aanneemopdracht voor het huis.

2. Waar meerdere particulieren gezamenlijk een plan ontwikkelen, spreken we van ‘collectief 
opdrachtgeverschap’. Het kan een collectief voor twee woningen zijn, of tien, of tweehonderd, 
en het bindende element kan uiteenlopen, van ideële collectieven tot groepen die samenwerken 
vanwege het schaalvoordeel tijdens de bouw. 

3. De gemeente wil daarnaast dat de grotere zeggenschap van de burger ook doorwerkt 
in de ‘reguliere’ woningbouw. Projectontwikkelaars en woningcorporaties worden 
aangemoedigd om meer samen te werken met de (toekomstige) bewoners in vormen 
van ‘mede-opdrachtgeverschap’. In dit boek gaat het vooral over particulier en collectief 
opdrachtgeverschap. Mede-opdrachtgeverschap komt zijdelings aan de orde.

Particulier opdrachtgeverschap is geen nieuw verschijnsel. De mogelijkheid om op een vrije 
kavel een eigen huis te bouwen, bestaat ook nu. In sommige plattelandsgebieden is het zelfs 
een tamelijk gangbare werkwijze. Maar in steden of stedelijke uitbreidingswijken is het aantal 
beschikbare (geschakelde) kavels beperkt. Bovendien is particulier opdrachtgeverschap onder de 
huidige omstandigheden relatief duur. De onzekerheden zijn groot. Er zijn tal van hindernissen, 
want niemand is erop ingesteld: overheden niet, aannemers niet, banken niet. Ook burgers 
zelf zijn er niet aan gewend. Al met al heeft stedelijk particulier opdrachtgeverschap tot nu toe 
een bescheiden, bijna marginale, omvang. Het is in de praktijk vooral weggelegd voor hogere 
inkomensgroepen. In Almere neemt particulier opdrachtgeverschap tot nu toe ongeveer 5 procent 
van de jaarlijkse woningbouwproductie voor zijn rekening.

Met ikbouwmijnhuisinalmere wil de gemeente Almere dit veranderen. Door 25 jaar lang gemiddeld 
duizend kavels per jaar uit te geven voor particulier en collectief opdrachtgeverschap. En door 
dat zó te doen, en zó te begeleiden, dat het bouwen van een eigen huis ook echt binnen het 
bereik komt van mensen met een midden- of lager inkomen. Het betekent niet dat de gemeente 
alle onzekerheden kan wegnemen. Het bouwen van een eigen huis is en blijft voor iedereen een 
avontuur, dat ondernemendheid, doorzettingsvermogen, nuchterheid en een zekere mate van 

lef vereist. Maar de gemeente Almere kan wél helpen. De gemeente biedt ruimte, biedt kennis 
en praktische ondersteuning, en helpt om belemmeringen weg te halen. Om dat te kunnen 
doen, worden ook de eigen gemeentelijke regels en de gemeentelijke organisatie aangepast. 
De procedures worden vlotter en de gemeente biedt begeleiding aan. Met deze aanpassingen 
hoeft particulier opdrachtgeverschap niet trager te zijn dan de nu gebruikelijke institutionele 
woningbouw; sommige ontwikkelingen zullen naar verwachting zelfs sneller van de grond komen.

De gemeente vindt ikbouwmijnhuisinalmere van groot belang voor Almere. Het grondrecht van het 
wonen krijgt op deze manier een nieuw gezicht: ieder mens heeft niet alleen recht op een dak boven 
het hoofd, maar ook het recht om zélf concreet en actief vorm te geven aan de gewenste manier 
van wonen. Dat leidt tot een nieuwe bouw- en wooncultuur van onderop, met als resultaat een rijke 
verscheidenheid in het woningbestand. Er zullen wijken ontstaan met een ander, meer ‘organisch’ 
karakter dan tot nu toe. In deze wijken zal de betrokkenheid van de bewoners bij hun woning en hun 
woonomgeving dieper gaan en duurzamer zijn dan gebruikelijk. Er zijn ook gunstige neveneffecten 
te verwachten voor onder meer de economische bedrijvigheid. De particuliere woningbouw 
schept nieuwe kansen voor het midden- en kleinbedrijf in de bouwnijverheid: er is behoefte aan 
gespecialiseerde aannemers die scherp geprijsd maatwerk kunnen leveren. Vooral de bedrijven 
in Almere zelf kunnen dankzij hun nabijheid inspelen op de nieuwe vraag, met een innovatief en 
klantvriendelijk aanbod van producten en diensten. 

Ook op Nederlandse schaal is ikbouwmijnhuisinalmere een doorbraak. De onvrede over de 
beperkte invloed die de burger op zijn woning heeft, is een landelijk verschijnsel. Er wordt al 
lange tijd over geklaagd. De ingrijpende herziening van de volkshuisvesting in de jaren negentig 
- minder overheid, meer markt – was onder meer bedoeld om de burger meer macht te geven. In 
werkelijkheid is er niet wezenlijk iets veranderd. Nog altijd is de burger grotendeels afhankelijk 
van het aanbod en nog altijd heeft hij een zwakke positie tegenover de grootschalige aanbieders uit 
de profit- of nonprofitsector. Deze kritiek klonk al in de jaren negentig door in de publieke opinie 
en in de landelijke politiek. Bekend is het pleidooi van de architect Carel Weeber voor het ‘wilde 
wonen’ uit 1997.2  In 1998 nam de Tweede Kamer de motie-Duivesteijn aan die bepaalde dat circa 
35 procent van de nieuwbouw op Vinex-locaties tussen 2005 en 2010 moet worden gereserveerd 
voor particulier opdrachtgeverschap.3  De regering nam dit over in de Nota Wonen uit 2000, met 
als reden: ‘De vorm van zeggenschap waarbij de burger zelf als opdrachtgever optreedt voor 
de bouw van de woning levert een zeer belangrijke impuls aan de doelstelling de keuzevrijheid 
en zeggenschap voor de burger te vergroten.’ De nota stelde het gewenste aandeel particulier 
opdrachtgeverschap vast op ‘ongeveer eenderde van de nieuw te bouwen woningen’.4 

Inmiddels is duidelijk dat het streefcijfer van ‘ongeveer eenderde’ de eerste jaren niet wordt 
gehaald. Dat komt niet door een gebrek aan belangstelling bij de burgers, maar door onwennigheid 
met deze werkwijze en door een groot aantal praktische hindernissen.5  Sinds de Nota Wonen 
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1 De officiële definities zijn te vinden aan het begin van hoofdstuk 3.

2 Voor het eerst in een interview met Bernard Hulsman, ‘Het wilde wonen’, in: NRC Handelsblad, 4 april 1997. Verder 
uitgewerkt in: Carel Weeber, Het Wilde Wonen, uitgeverij 010, Rotterdam, 1998.
Zie: http://www.architectenwerk.nl/wiwo/achtergrond/weeber.1.htm
3 Kamerstuk Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 180, nr. 5 1
4 Nota Mensen Wensen Wonen; Wonen in de 21ste eeuw, Ministerie van VROM, Den Haag, november 2000, p.85,88. 
Het aandeel van ongeveer eenderde was bedoeld als richtgetal en niet als norm. Niettemin is in latere jaren een 
streefcijfer van 30% een eigen leven gaan leiden.
5 Oud-minister Dekker noemt in haar visie op de woningmarkt, ‘Ruimte Geven, Bescherming Bieden’ (juni 2006) vier 
belangrijke belemmeringen voor particulier opdrachtgeverschap: de grondprijzen zijn voor velen te hoog; voor veel 
burgers zijn de procedures en regels nog steeds een grote belemmering; burgers zien particulier opdrachtgeverschap 
nog steeds als een risicovolle en ingewikkelde onderneming; en gemeenten ervaren veel administratieve lasten en   
complexiteit omtrent particulier opdrachtgeverschap, met name omdat zij met een veelheid aan kleine partijen te   
maken hebben.



12 13

van kracht ging, hebben veel deskundigen nagedacht over hoe het voornemen toch kan worden 
uitgevoerd. Bijna ieder aspect van het bouwen en wonen en van het overheidsbeleid moet opnieuw 
worden doordacht. Ook de praktijk moet op alle niveaus worden aangepast. Om particulier 
opdrachtgeverschap op een serieuze schaal mogelijk te maken, moeten alle betrokkenen zich 
nieuwe vaardigheden aanleren en oude, ingesleten denkbeelden en praktijken afleren. Dit alles is 
in de afgelopen jaren grondig bestudeerd, en de eenderde-norm hielp daarbij wel om de druk op de 
ketel te houden.

Er is belangrijk werk verricht door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) in de 
programma’s ‘Wat beweegt de woningmarkt?’ en ‘De Nieuwe Bouwopgave’ met als onderdeel de 
‘Proeftuin Particulier Opdrachtgeverschap’. De SEV bood hiermee een ‘kennisontwikkelingsplatform’ 
voor gemeenten die wilden experimenteren met (betaalbaar) particulier opdrachtgeverschap; 
ook Almere heeft hieraan deelgenomen. De ‘Proeftuin’ is onlangs afgerond met het SEV-Advies 
Bewoners aan zet.6  Eerdere verzamelingen goede voorbeelden (‘best practices’) zijn de manifestatie 
‘Heilige huisjes’ van het Nederlands Architectuurinstituut inclusief tentoonstelling en boek (2001),7  
en de studiedag plus magazine ‘Burgerlijke stedenbouw’ van Architectuur Lokaal (2002).8  Voorts 
zijn er informatieve websites ontstaan met bijbehorende kaveldatabanken, zoals www.iceb.nl 
van het Landelijk Informatiecentrum Eigen Bouw en www.particulieropdrachtgeverschap.nl. Een 
inhoudelijke leidraad bij het opstellen van ikbouwmijnhuisinalmere was tevens het essay van 
Adri Duivesteijn, ‘De burger als opdrachtgever’ (1997).9  

Ook in Almere is inmiddels veel ervaring opgebouwd. Eerdere initiatieven om ruimte te 
scheppen voor particulier opdrachtgeverschap als onderdeel van een veelvormige en levendige 
stadsontwikkeling, waren de prijsvraagwijken De Fantasie (1982) en De Realiteit (1985). Deze 
projecten waren klein van omvang en ze konden alleen worden gerealiseerd dankzij procedurele 
trucs, zoals het incidenteel uitschakelen van bouwregels onder de noemer van ‘tijdelijke bouw’. 
Van recentere datum zijn de experimenten met ‘consumentgericht bouwen’ in het Gewilde Wonen 
(1999). Daarnaast is er de reguliere uitgifte van een (beperkt) aantal kavels aan particulieren. De 
wens om het particulier opdrachtgeverschap een grotere en structurele rol te geven, leidde tot 
de gemeentelijke nota ‘Almere, gemaakt om in te wonen’ (2002), waarin de norm van eenderde 
particulier opdrachtgeverschap uit de Nota Wonen was opgenomen.10  In de volgende jaren is dit 
verder uitgewerkt. Met als resultaten onder meer het handboek Een huis op maat… ook voor u? uit 
200411 en het Plan van Aanpak; P.O. als 3e Bouwstroom in Almere uit januari 2006.12 Het Almeerse 
architectuurcentrum Casla leverde een bijdrage met een landelijke studiedag over particulier 
opdrachtgeverschap in 2005 en het wil in de toekomst ook een publiekssymposium organiseren.

Met het aantreden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders, op 20 april 2006, is het 
bevorderen van particulier opdrachtgeverschap een prioriteit van het stadsbestuur geworden. Het 
heeft nog extra gewicht gekregen door de ‘Noordvleugelbrief’ van het kabinet uit augustus 2006.13  
In deze brief is afgesproken dat Almere in de periode 2010-2030 nog eens 60.000 woningen gaat 
bouwen, niet alleen voor de eigen groei maar ook om de woningbehoefte van de hele Noordvleugel 
(vooral Amsterdam en Utrecht) te verlichten. Voor Almere betekent dit ongeveer een verdubbeling 
van het aantal woningen en van het aantal inwoners in 25 jaar tijd. In deze nieuwe schaalsprong voor 
Almere wil de gemeente dat de (toekomstige) burgers een belangrijke en actieve inbreng hebben in 
het meebouwen aan hun stad. Daarmee krijgen het particulier opdrachtgeverschap en de organische 
stedenbouw een zware en blijvende rol. ikbouwmijnhuisinalmere maakt duidelijk hoe particulier 
opdrachtgeverschap zal bijdragen aan het realiseren van de schaalsprong. De schaalsprong 
voor Almere betekent tegelijkertijd voor het particuliere opdrachtgeverschap de sprong van 
ideeënontwikkeling naar toepassing, en de sprong van particulier opdrachtgeverschap in de marge 
naar particulier opdrachtgeverschap als een substantiële manier om te bouwen aan de stad. 

Almere is met ikbouwmijnhuisinalmere de eerste stad in Nederland waar bewoners op grote schaal 
daadwerkelijk hun democratisch recht kunnen uitoefenen om hun eigen huis te realiseren. Almere 

verricht pionierswerk en doet daarbij kennis op waarvan ook andere steden kunnen profiteren. 
Een aantal gunstige factoren maakt het voor de gemeente Almere wellicht eenvoudiger om zo’n 
grootschalig experiment aan te gaan dan de meeste andere steden. Almere heeft voldoende 
ruimte, het  grondeigendom levert weinig belemmeringen, en de grond kan tamelijk eenvoudig 
bouwrijp worden gemaakt. Anders dan veel andere steden wordt Almere slechts in beperkte mate 
omringd door natuurgebieden en milieuhinderzones. Zelfs in het water liggen volop kansen voor 
stedelijke uitbreidingen.

Almere maakt deze sprong terwijl ze beseft dat niemand tot in detail weet hoe die zal uitwerken. 
Hoe gedegen er ook is gestudeerd, er zullen zich nog veel verrassingen voordoen. Omdat de 
praktijk de beste leermeester is, is in ikbouwmijnhuisinalmere een fasering aangebracht, waarin 
alle betrokkenen kunnen leren van de wisselwerking tussen theorie en praktijk. De eerste fase 
begint meteen en bestaat uit een relatief klein aantal kavels op verspreide locaties in de stad. De 
tweede fase bestaat uit een manifestatie waaraan in 2007 veel publiciteit zal worden gegeven, 
de ‘Staalkaart van Opdrachtgeverschap’ in het Homeruskwartier in Almere Poort. Dat wordt 
een groot laboratorium waarin een grote verscheidenheid van particulier, collectief en mede-
opdrachtgeverschap ontstaat. Het resultaat van de Staalkaart wordt benut voor de uitwerking van 
de derde fase, in het grote uitbreidingsgebied Almere Hout. Nu al heeft de gemeente een aantal 
stedenbouwkundige bureaus opdracht gegeven om een stedenbouwkundige opzet voor Hout te 
maken waarin particulier opdrachtgeverschap een vanzelfsprekende bouwsteen is. Uiteraard is 
het de bedoeling ook in latere uitbreidingen, zoals Almere Pampus, veel plaats in te ruimen voor 
particulier opdrachtgeverschap.

In dit boek komen de volgende onderdelen van ikbouwmijnhuisinalmere aan de orde. 
Hoofdstuk 2 belicht de principiële en historische achtergronden en is daarmee een inhoudelijke 
verantwoording van ikbouwmijnhuisinalmere. Hoofdstuk 3 geeft de hoofdlijnen van het programma 
ikbouwmijnhuisinalmere aan. Hoofdstuk 4 maakt duidelijk hoe ikbouwmijnhuisinalmere praktisch 
wordt uitgewerkt, gezien vanuit het perspectief van de burger die geïnteresseerd is in een kavel in 
Almere. Hoofdstuk 5 bevat ten slotte een visie op financiële en maatschappelijke kosten en baten 
van ikbouwmijnhuisinalmere.

 
6 Recente publicaties van de SEV over particulier opdrachtgeverschap zijn:
- Bewoners aan zet, vijf jaar experimenteren met particulier opdrachtgeverschap, augustus 2006
- Particulier opdrachtgeverschap, tussen droom en daad staan instituties – bijlage rapport, augustus 2006 
- Prijs bij collectief particulier opdrachtgeverschap, Quick scan, januari 2006 
- Tempo en doorstroming bij particulier opdrachtgeverschap, Quick scan, januari 2006

- België als Gidsland, 20 juni 2004
7 Jacqueline Tellinga (samenst.), Heilige huisjes; Bewoners als opdrachtgevers, Nai Uitgevers, Rotterdam 2001
8 Jacqueline Tellinga, Saskia Voest (samenst.), Burgerlijke stedenbouw, uitgave Architectuur Lokaal / Nederlands   
Architectuurinstituut, Amsterdam/Rotterdam 2001.
9 Adri Duivesteijn, ‘De burger als opdrachtgever’, in: Maarten Hajer & Femke Halsema (red.), 
Land in zicht! Een cultuurpolitieke visie op de ruimtelijke inrichting, Bert Bakker / Wiardi Beckman Stichting,  
Amsterdam 1997. Zie ook bijvoorbeeld: ‘Het ‘wilde wonen’ vereist collectieve planning’ in NRC Handelsblad, 
21 mei 1997, en: ‘De zeggenschap over het wonen behoort de burgers toe; Pleidooi voor individueel 
opdrachtgeverschap’, in Architectuur Lokaal, nr. 22, januari 1999. Te vinden op www.adriduivesteijn.pvda.nl,    
‘Publicaties’.
10 Almere, gemaakt om in te wonen; Kadernota woonbeleid, Gemeente Almere, 2002 
11 Een huis op maat… ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen, Gemeente   
Almere, juli 2004.
12 De ondertitel verwijst naar de twee andere ‘bouwstromen’: 30 procent sociale woningbouw en 40 procent projectmatig  
ontwikkelde niet-sociale woningbouw.
13 Noordvleugelbrief, Ministerie van VenW / Ministerie van VROM, Den Haag, 25 augustus 2006 
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Ik bouw mijn huis in Almere
Mark Crijns 

Kavelgrootte  380 m2

Bruto vloeroppervlak  270 m2

Bruto inhoud  1.000 m3

Kavelprijs  100.000 EUR

Kosten bouw  350.000 EUR

Totale kosten  450.000 EUR

Aanvang bouw  2005

Oplevering  2007
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Mark Crijns

Gezinssituatie 
Getrouwd, vier kinderen

Collectief opdrachtgeverschap,
ecologische wijk

Waar
Stripheldenbuurt,
Almere Buiten

‘Er wordt tegenwoordig zoveel rommel 
gebouwd in Nederland. Mensen bouwen en 
wonen alleen nog met de bedoeling om geld 
te verdienen. Het gaat niet om kwaliteit maar 
om kwantiteit. Daarom hebben wij deze wijk 
gebouwd. De huizen van Buitenkans zijn 
ambachtelijke huizen. Ieder huis hier is uniek.’ 
Mark Crijns is een van de drijvende krachten 
achter de vereniging De Buitenkans. De 
Buitenkans is een ecologische nieuwbouwwijk 
aan de rand van de Stripheldenbuurt in 
Almere Buiten. Het is een vrijwel uniek project 
in Nederland, niet alleen vanwege het groene 
karakter van de wijk, maar ook omdat de 
wijk gerealiseerd is in collectief particulier 
opdrachtgeverschap.

Ik doe rare dingen. 
Ik wil laten zien dat het ook anders kan…

16 17
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bewoond. Sommige woningen zijn nog te koop. 
Wie denkt dat het alleen geitenharensokken 
types trekt, heeft het mis: ‘Er woont hier van 
alles; van een huisarts tot een postbode tot een 
monteur.’

Al anderhalf jaar werkt Crijns aan zijn eigen 
woning. Hij doet bijna alles zelf. Het is een 
vrijstaande woning. De dikke muren zijn 
ter isolatie gevuld met hooibalen, hierop 
zijn de slangen van de wandverwarming 
aangebracht en die verdwijnen achter 
een dikke lemen stuklaag. Boven zijn de 
binnenwanden geïsoleerd met platen 
verpulverd papier, dus geen glaswol. In de 
woning komt een waterpomp gevoed door 
een aardwarmtewisselaar. ‘Het huis heeft een 
honderd procent gezond binnenmilieu. Geen 
schadelijk beton, dus ook geen radonstraling. 
Geen radiatoren, dus ook geen kwalijke 
luchtcirculatie met stof.’

De woning is zo geplaatst dat het optimaal 
profiteert van passieve zonne-energie. Dus 
koel in de zomer en warm in de winter. Het 
huis staat op een vijfhoekige fundering, geen 
standaard afmetingen. Dat plaatste Crijns 
voor een bijzonder probleem. Hij kon geen 
betonvlechter vinden die de klus aandurfde. 
Dat was niet het enige probleem. Er lijken nog 
maar weinig bouwers te bestaan die warm 
lopen voor een ambachtelijke klus. Crijns: 
‘Aannemers vonden het vaak te moeilijk, of ze 
vonden dat er geen geld aan te verdienen was.’ 
Vrienden, familie, buurtbewoners; iedereen 
heeft al geholpen. ‘Provinciaals bouwen,’ 
noemt Crijns dat. Over een paar maanden 
hoopt hij met de familie te kunnen verhuizen 
van hun ‘premie- A’tje’ in Almere Haven naar de 
ecowijk in de Stripheldenbuurt.

De bewoners hebben een uitzonderlijk grote 
vrijheid. Crijns: ‘De gemeente heeft echt haar 
nek uitgestoken hier, ze zijn heel ver gegaan.’ 
Maar dat ging niet over één nacht ijs. Om alles 
te doen slagen hebben beide partijen moeten 
worstelen met talloze reguleringen. Crijns: 
‘Daar waar een bouwcultuur heerst van louter 
winstbejag, zijn nu eenmaal veel regeltjes 
nodig om al die geldbeluste mensen in toom 
te houden. Maar je moet realistisch zijn, niet 
dogmatisch, anders krijg je niets gedaan.’

De wijk bestaat uit 59 ecologische 
houtskeletbouw woningen en een buurthuis. 
Auto’s komen niet verder dan de parkeerplaats 
bij de ingang. Door de wijk zelf komt een breed 
wandelpad. Er is veel groen, de daken van de 
huizen zijn bedekt met negen verschillende 
sedumplantjes. De wijk wordt omsloten door 
een bosrand waar nu al veel vogels in zitten. 
“Leven in een oase in Almere”, heet het op de 
website van De Buitenkans. Crijns: ‘We hebben 
één bestek ontwikkeld om de diversiteit in de 
wijk betaalbaar te houden. Iedere woning is 
uniek, maar ze zijn wel gebouwd uit dezelfde 
materialen. De winst die anders naar de 
projectontwikkelaar zou zijn gegaan, is hier 
besteed aan duurzame bouwmaterialen, aan 
kwaliteit.’ De wijk is al voor een groot deel 
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een ‘thuishaven’ genoemd. De haven biedt beschutting en veiligheid en de mogelijkheid om te 
tanken, te rusten, te laden en lossen, maar de thuishaven stelt ons ook in staat om van daaruit over 
de wereld uit te varen. Filosofen, sociologen en psychologen zien het wonen als een fundamentele 
dimensie van het menselijk bestaan. Op een eenvoudige manier is dat terug te vinden in de Engelse 
taal, waar ‘wonen’ en ‘leven’ allebei worden vertaald met ‘to live’.

De wezenlijke betekenis van het wonen komt in het beleid vaak niet aan de orde. 
Volkshuisvestingsbeleid of woonbeleid is hoofdzakelijk instrumenteel beleid. De ‘waarom-vraag’ 
wordt meestal overgeslagen om meteen door te stoten naar de vragen naar hoe, wat, waar, wie, 
wanneer en hoeveel. Voor ikbouwmijnhuisinalmere zijn de wezenlijke waarom-vragen wél opnieuw 
gesteld. Daaruit komt de keuze voort om het particulier opdrachtgeverschap terug te brengen naar 
de hoofdstroom van de woningbouw en de stedenbouw.

Dit hoofdstuk gaat in op de achtergronden van deze keuze. Dat gebeurt in de vorm van een 
historisch overzicht. Duidelijk wordt hoezeer en hoelang het particulier opdrachtgeverschap tot de 
marge is veroordeeld. Het hoofdstuk eindigt met de stedenbouwkundige opgave die deel uitmaakt 
van ikbouwmijnhuisinalmere.

voorbij de woningnood
Tot circa 1850 was het in Nederland vrij algemeen om een eigen huis te (laten) bouwen. Niet 
alleen de rijken deden dat, maar ook mensen met een bescheiden inkomen. Niet alleen op 
het platteland, maar ook in de steden. Zo ontstonden steden met een grote architectonische 
en functionele verscheidenheid binnen een sterk en genuanceerd stedelijk raamwerk. 
Welbekende en nog altijd gewaardeerde voorbeelden zijn de Amsterdamse grachtengordel en de 
aangrenzende Jordaan, maar ook de binnenstad van Delft, Elburg en de noordelijke uitbreiding 
van Groningen uit de 17de eeuw.

Particulier opdrachtgeverschap is in sommige delen van het land ook nu nog een gangbaar 
verschijnsel, het sterkst in de drie noordelijke provincies en Zeeland. Maar de steden hebben sinds 
halverwege de 19de eeuw een heel andere ontwikkeling gekregen, waarin weinig plaats was voor 
particulier initiatief in de woningbouw en de stedenbouw. 

Die ontwikkeling is voor een deel te begrijpen. In de 19de eeuw vond een onstuimige 
bevolkingsgroei plaats: nadat het Nederlandse inwonertal van 1650 tot 1800 steeds rond de 2 
miljoen had geschommeld, steeg het tot 3 miljoen in 1850, 5 miljoen in 1900 en 10 miljoen in 
1950. Het leeuwendeel van de groei vond in de steden plaats, zeker toen het platteland aan het 
einde van de 19de eeuw werd geteisterd door een diepe en langdurige landbouwcrisis. Dit patroon 
van een bevolkingsexplosie gecombineerd met een sterke trek naar de stad, zien we nu in veel 
derdewereldlanden. De problemen van de tegenwoordige nieuwe megasteden van Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika deden zich ruim honderd jaar geleden op kleinere schaal ook in ons land 
voor. De oude, kleinschalige manier van woningbouw schoot tekort om de stroom nieuwkomers 
te huisvesten. De nieuwkomers bezaten geen eigen grond in of om de stad, zodat ze zich illegaal 
moesten vestigen of afhankelijk waren van het schaarse en dus te dure woningaanbod. Het 
was een lucratieve tijd voor speculanten en er ontstond een wildgroei van krotten en sloppen 
en slecht gebouwde ‘revolutiebouw’. Toch was er ook al vroeg bezorgdheid en woede over 
de mensonwaardige en ongezonde levensomstandigheden. Er ontstonden initiatieven om de 
omstandigheden te verbeteren, bijvoorbeeld door stedenbouwkundige ingrepen ter verbetering van 
de hygiëne (riolering, schoon drinkwater, parken), door woningen te bouwen voor de onderklasse, 
en door de arbeidersklasse de gelegenheid te geven te emanciperen. De woonomstandigheden 
verbeterden aanzienlijk, vooral nadat in 1901 de Woningwet was aangenomen. Met deze wet 
begon een eeuw van volkshuisvesting als maatschappelijke taak, uitgevoerd door instituties als 
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inleiding
Met ikbouwmijnhuisinalmere spant de gemeente Almere zich in voor een grote en ingrijpende 
verandering in de woningbouw en de stedenbouw. De vertrouwde werkwijze wordt op grote schaal 
doorbroken en vervangen door iets nieuws dat voor een deel nog moet worden ontwikkeld en dat 
intussen onzekerheden met zich meebrengt. Waarom doet de gemeente Almere dat? Waarom slaat 
zij deze nieuwe wegen in?

Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Om te beginnen past het bij Almere om 
nieuwe wegen in te slaan. Het kan ook niet ander anders in een pioniersstad die is gegroeid van 
nul woningen in 1976 naar bijna 70.000 woningen nu.14  De rappe groei maakt het noodzakelijk 
om telkens opnieuw na te denken over de mogelijke, waarschijnlijke en wenselijke stedelijke 
ontwikkeling. Zo nodig wordt de koers verlegd, gebruikmakend van ervaringen uit de praktijk en van 
nieuwe inzichten en nieuwe wensen. Dat gold in het verleden en het geldt ook voor de toekomst.

De gemeente wil dat het particulier opdrachtgeverschap een belangrijke pijler wordt van 
deze bouwopgave. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van zeer veel burgers. 
Uit marktonderzoek blijkt dat dit ongeveer 40 procent van alle Nederlanders een eigen huis 
wil bouwen, alleen of samen met anderen.15  In Almere geldt het voor 36 procent, zo wijst 
het woningmarktonderzoek www.woongalerijalmere.nl uit.16  Er is op dit moment een groot 
verschil tussen deze grote interesse voor particulier opdrachtgeverschap, en de feitelijke 
mogelijkheden daartoe. Veel burgers worden gefrustreerd of bij voorbaat ontmoedigd in hun 
wens om daadwerkelijk een eigen woning te bouwen. Almere wil de kloof verkleinen door de 
mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap te vergroten en waar mogelijk mee te 
helpen om de hindernissen op te ruimen. De verwachting is dat, naarmate het bouwen van een 
eigen huis gewoner en eenvoudiger wordt, steeds meer mensen de stap van droom naar daad 
zullen durven zetten.

Maar ikbouwmijnhuisinalmere is méér dan alleen een gemeentelijk antwoord op een gebleken 
behoefte onder de burgers. Het is ook een principiële stellingname. De gemeente Almere vindt dat 
de burgers de actieve hoofdpersonen moeten kunnen zijn in de woningbouw. Ze moeten de ruimte 
hebben om zelf keuzen te maken. Ze moeten de mogelijkheid hebben om een kant-en-klare woning 
te kiezen uit het aanbod van de markt, maar óók de reële mogelijkheid om zelf van de grond af aan 
een uniek eigen huis op te bouwen. Niet iedereen zal dat willen of kunnen, maar veel burgers zijn 
wel degelijk in staat om veel meer verantwoordelijkheid voor hun eigen wonen te nemen dan onder 
de huidige omstandigheden mogelijk is.

Wonen is een centrale waarde in het leven. Wonen is van even fundamenteel belang als bijvoorbeeld 
onderwijs, gezondheid, arbeid, welzijn en veiligheid. De manier waarop wij wonen heeft grote 
invloed op ons welbevinden en ons maatschappelijk functioneren. De woning wordt niet voor niets 
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14 Zie cijfers Sociale Atlas van Almere 2005, p.40 en p.48
15 De cijfers uit diverse onderzoeken lopen uiteen, vermoedelijk door verschillen in de vraagstelling, maar het globale 
beeld wijst op een aanzienlijke belangstelling. Blijkens onderzoek van het ministerie van VROM (2001) is 42% van de 
verhuisgeneigde huishoudens geïnteresseerd in een bouwkavel. Het Woning Behoefte Onderzoek (WBO2002) komt uit 
op een percentage boven de 20%. In een online-enquête van onderzoeksbureau Trendbox (2005) blijkt zelfs 58% een 
woning te willen bouwen zonder tussenkomst van gemeente of projectontwikkelaar; de helft van hen wil dat graag 
samen doen met mensen die ze goed kennen. Uit ander recent onderzoek blijkt dat van de mensen die de afgelopen vijf 
jaar een nieuwbouwhuis kochten, bijna de helft een volgend huis in eigen beheer wil laten bouwen. Bij de bewoners van 
een woning ouder dan vijf jaar, is dit 37%. (www.bouwkennis.nl)
16 Van de huidige Almeerders en degenen die erover denken naar Almere te verhuizen, heeft 36% belangstelling voor 
een vorm van particulier opdrachtgeverschap. De helft hiervan wil een kavel bebouwen, eenderde wil collectief bouwen, 
de rest wil zelf een cascowoning afbouwen. (www.woongalerijalmere.nl) 
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minder toegerust voor afwijkende, kleinschalige opgaven, die daardoor extra duur werden. De 
bouwnijverheid kán wel veranderen (zoals bleek in de stadsvernieuwing, toen de reusachtige 
bouwkranen door kleinere, wendbaarder exemplaren werden vervangen) maar doet dat niet zo snel 
uit zichzelf. Ze heeft stevige aansporing nodig.

Door de stelselherziening vanaf 1989 verschoof het zwaartepunt in de woningbouw van de 
overheid naar de markt. Dat leek een grote verandering. Toch is de woningbouw hoofdzakelijk een 
aanbodmarkt gebleven. Voor de zeggenschap van de burger is er per saldo weinig veranderd. De 
sleutel tot zeggenschap is het grondeigendom en dat is ook nu nog nauwelijks in handen van de 
individuele burger.

Tegen deze historische achtergrond moet ikbouwmijnhuisinalmere worden begrepen. De 
institutionele woningbouw (vóór burgers, niet dóór burgers) is geen natuurwet en geen 
onvermijdelijkheid. Het is een aangeleerd gedrag dat ook weer kan worden afgeleerd. We kunnen 
besluiten dat de ‘woningnood’ voorbij is, en dat de fundamentele zeggenschap van de burger over 
het eigen wonen opnieuw voluit bij de burger zelf kan en moet liggen. 

Almere wil niet ‘terug’ naar het Nederland van voor 1850. Ze wil de verworvenheden van de 
institutionele woningbouw niet negeren – ook in de toekomst zal een groot deel van de Almeerse 
woningbouw langs deze weg worden gerealiseerd. Almere wil wél op een eigentijdse wijze de 
draad oppikken van een werkwijze die eeuwenlang vanzelfsprekend was. Bij de bestrijding 
van noodsituaties in de volkshuisvesting is iets waardevols verloren gegaan en dat wil 
ikbouwmijnhuisinalmere terughalen. Zodat burgers een werkelijke keuze hebben.

In ikbouwmijnhuisinalmere is particulier opdrachtgeverschap de nieuwe maatstaf voor het 
grondrecht van het wonen. Ieder mens heeft niet alleen recht op een dak boven het hoofd, maar 
ook het recht om zélf concreet en actief vorm te geven aan de gewenste manier van wonen. Ieder 
mens moet kunnen kiezen uit een breed scala van woonvormen, dat reikt van een woning uit het 
standaardaanbod tot en met een volledig zelf ontworpen en zelfgebouwd huis. Zonder blokkades, 
bijvoorbeeld in de sfeer van het grondeigendom. 

mensen maken de stad
Mensen wonen niet alleen in een huis, maar ook in een straat, een buurt, een wijk, een stad. 
Wie een huis bouwt, bouwt tegelijkertijd mee aan de stad. Het streven naar meer zeggenschap 
over het wonen kan zich dan ook niet beperken tot de individuele kavel. En dus beoogt 
ikbouwmijnhuisinalmere niet alleen een verandering van de woningbouw, maar ook van de 
stedenbouw.

Steden en landschappen komen tot stand in een wisselwerking tussen planning van bovenaf 
(topdown) en de inzet van onderop (bottomup). Als in deze wisselwerking de krachtsverhouding 
verandert, verandert ook het karakter van de stad. Particulier opdrachtgeverschap betekent 
dat niet alleen het afzonderlijke huis, maar ook de stad als geheel op een andere manier wordt 
gemaakt. 

In de stedenbouw die wij in Nederland gewoon zijn gaan vinden, ligt een sterke nadruk op planning 
van bovenaf (door overheid, corporatie of grootschalige projectontwikkelaar). Deze planning van 
bovenaf omvat niet alleen het stedenbouwkundig ontwerp, maar ook de gewenste woonmilieus, de 
woningtypen, de bijbehorende subsidieregelingen en zelfs de individuele woning, en dit alles vaak 
tot in detail. Stedenbouw en woningbouw zijn grotendeels tot één geheel samengesmolten. De 
invloed van onderop (door de burger zelf) is beperkt: wie geluk heeft, kan zelf een woning uit het 
aanbod kiezen, en verder resteert zeggenschap over de aankleding van de keuken en de tuin. 

woningbouwverenigingen en gefinancierd door de overheid. Dat leverde goede woningen voor 
(bijna) iedereen op. De sociale huursector besloeg op zijn hoogtepunt meer dan de helft van het 
Nederlandse woningbestand, zodat er geen sprake was van de stigmatisering die ‘social housing’ in 
andere landen heeft. 

De Nederlandse volkshuisvesting zoals we die een eeuw lang hebben gekend, begon dus vanuit 
een noodsituatie. Deze noodsituatie keerde terug na de Tweede Wereldoorlog, toen de woningnood 
moest worden bestreden als ‘volksvijand nummer 1’. In tijden van nood is het alle hens aan dek; 
er is een grote collectieve inspanning vereist, en dan komen individuele rechten tijdelijk op de 
tweede plaats. De keerzijde van de prestaties van de volkshuisvesting is dan ook een gebrek aan 
fundamentele zeggenschap van het individu over het eigen wonen. Tijdens een echte noodsituatie is 
dat te rechtvaardigen. Maar hoe lang kan die rechtvaardiging voortduren? Hoe lang kan een situatie 
van woningnood blijven bestaan? Is, zestig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in een van 
de welvarendste landen ter wereld, de woningnood nog altijd niet voorbij?

De zestigjarige woningnood in Nederland is een wonderlijk verschijnsel dat nadere studie verdient. 
Een deel van de verklaring ligt in demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Eerst moest 
de oorlogsschade worden hersteld; daarna diende de naoorlogse huwelijks- en geboortegolf 
zich aan; later volgden ontwikkelingen als de toegenomen welvaart, de ‘huishoudenverdunning’ 
(kleinere gezinnen, meer echtscheidingen, woonrecht voor jongeren, langer zelfstandig wonende 
ouderen) en de noodzaak om verwaarloosde oude wijken te saneren (stadsvernieuwing). Het gevolg 
was steeds dat de vraag naar woningen groter bleef dan het aanbod. 

De Nederlandse woningnood lijkt een kat met zeven levens. Het ‘einde van de woningnood’ is 
vele malen in zicht geweest en is ook keer op keer officieel aangekondigd, maar telkens kreeg de 
woningnood toch weer een nieuw leven en een nieuwe vorm. Vaak wordt gezegd dat de woningnood 
van karakter is veranderd: van een kwantitatieve woningnood vroeger (te weinig woningen) naar 
een kwalitatieve woningnood nu (het aanbod sluit slecht aan op de vraag). Maar deze constatering 
is zelf alweer tientallen jaren oud. Het is de vraag of er nog sprake kan zijn van ‘woningnood’. Er 
dringt zich nog een vraag op: als er een kwalitatieve woningnood bestaat, om welke kwaliteiten 
gaat het dan? Om meer kubieke meters of een grotere tuin? Waarom niet de kwaliteit van de 
zelfbeschikking?

Voor de hardnekkige woningnood zijn ook andere verklaringen. Toen de volkshuisvesting 
eenmaal een instituut was geworden, kreeg het stelsel een eigen dynamiek. Organisaties hebben 
de neiging zichzelf in stand te houden en hun bestaansrecht voortdurend te verlengen. Dit 
vliegwieleffect geldt ook voor de organisaties in de volkshuisvesting. Dit betekent overigens niet 
dat institutionele opdrachtgevers als corporaties en projectontwikkelaars eigenlijk overbodig 
zijn. Vooral voor de complexere opgaven blijven ze onmisbaar. Maar de doorsnee woningbouw is 
betrekkelijk eenvoudig, en die kan daarom even goed door particulieren worden uitgevoerd. Ware 
het niet dat het systeem van de woningbouw meer en meer is toegesneden op de professionals 
die er werken. Volkshuisvesting is een zaak van deskundigen geworden. Dat is goed te zien aan 
de wet- en regelgeving in de woningbouw. Die is zo ingewikkeld, dat alleen een gespecialiseerde 
professional ermee overweg kan. Het is een voorbeeld van hoe de institutionele woningbouw 
zichzelf in stand houdt. 

Een derde verklaring is het economisch belang van de woningbouwsector. Direct na de Tweede 
Wereldoorlog was het volkshuisvestingsbeleid van de regering niet alleen bedoeld om de burgers 
een goede woning te geven, maar óók als economisch steunbeleid voor de bouwnijverheid en als 
werkgelegenheidsbeleid voor het bouwvak. Dat is een eerbare ‘win-win’-combinatie van doelen 
maar het heeft ook problematische consequenties. De bouwsector werd erdoor gestimuleerd 
om zich in een specifieke richting te ontwikkelen, te weten de richting van grootschalige en waar 
mogelijk geïndustrialiseerde seriebouw. De hoofdstroom van de bouwnijverheid was steeds 
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Dit type stedenbouwkundig raamwerk hoeft niet volledig uit het niets te worden uitgevonden. 
In veel opzichten sluit het aan bij de zorgvuldige en royale manier waarom Almere al dertig 
jaar lang zijn woonwijken inkadert in een raamwerk van openbare ruimte en groen. Particulier 
opdrachtgeverschap en organische stedenbouw zijn dan ook, stedenbouwkundig gezien, geen 
vreemde eenden in de bijt, maar leveren juist een nieuwe toevoeging aan de rijke traditie van het 
maakbare polderland.

De combinatie van particulier opdrachtgeverschap en een sterke stedenbouwkundige structuur 
zal leiden tot andere buurten, andere wijken, andere geschiedenissen en andere verhalen dan 
de nu gangbare mengverhouding. Hoe dat zal uitpakken, is vooraf niet te zeggen. Juist dit open 
toekomstbeeld maakt het particulier opdrachtgeverschap aantrekkelijk en menselijk. Mensen 
maken de stad en ze brengen de verrassing terug. 
 
17 Zie hiervoor o.m. het eerder genoemde essay van Duivesteijn, ‘De burger als opdrachtgever’.

Met ikbouwmijnhuisinalmere gaat dit ingrijpend veranderen. Als er wezenlijk meer invloed van 
onderop op de woningbouw komt, betekent dit dat ook de visie op de planning van bovenaf moet 
veranderen. Er is een stedenbouw noodzakelijk die niet met de woningbouw versmolten is maar 
een vrijer en flexibeler verband aanbrengt tussen woning en stad. Er is een stedenbouw nodig die 
ruim baan biedt aan particulier initiatief zonder dat de stad daarmee wordt gefragmenteerd. Er is 
een stedenbouwkundige visie vereist die de schakel vormt tussen de individuele bouw en de stad als 
geheel. Zo’n nieuwe stedenbouwkundige benadering zal een sleutelrol vervullen in het welslagen 
van particulier opdrachtgeverschap als manier om de stad te maken.

De stedenbouwkundige inbreng wordt beperkter, maar die beperking is tegelijkertijd haar 
kracht. De stedenbouwkundige structuur is een sterk en duurzaam raamwerk, waarbinnen alle 
afzonderlijke opdrachtgevers aan de slag kunnen. Het raamwerk is stevig en blijvend herkenbaar, 
zodat het lang meekan – zo mogelijk eeuwen – terwijl de afzonderlijke elementen binnen 
het raamwerk moeiteloos van vorm, functie en betekenis kunnen veranderen. Vanwege deze 
veranderlijkheid en het vermogen om gestaag en voortdurend te blijven ‘doorgroeien’, spreekt men 
wel van ‘organische stedenbouw’: de stad wordt niet in één keer als een bouwdoos neergezet, maar 
kan zich als een organisme ontwikkelen.

Een bekend, eerder genoemd, voorbeeld van zo’n stedenbouwkundig raamwerk is de Amsterdamse 
grachtengordel. Het raamwerk uit het begin van de 17de eeuw bestond uit een stelsel van grachten, 
straten en kavels, plus een aantal regels voor bijvoorbeeld de breedte van de kavels en de 
manier waarop ze werden bebouwd. De invulling van dat stedenbouwkundig raamwerk gebeurde 
volgens de regels maar ook met vele afwijkingen en uitzonderingen, en het resultaat is een bonte 
verscheidenheid. In de vier eeuwen sindsdien is er veel veranderd: oude panden zijn vervangen 
door nieuwe, er is vooral aan de achterzijde aan- en uitgebouwd, er zijn tijden van verwaarlozing en 
voorspoed langs de grachten getrokken, en er deden zich talloze functiewisselingen voor in zowel 
individuele panden als de grachtengordel als geheel. Toch is de kracht van de stedenbouwkundige 
structuur niet verloren gegaan. Kennelijk is die structuur sterk en karaktervol genoeg om vele 
veranderingen te verdragen en herkenbaar te blijven. 

Er zijn ook andere voorbeelden te noemen, zoals de Jordaan, de 19de-eeuwse uitbreiding van 
Barcelona (Cerda), en de grote nieuwe woongebieden rond Lima (Peru), zoals Villa El Salvador en 
Huaycan.17  Telkens kent de stedenbouw een beperkte maar strenge ordening. Juist doordat het 
raster zo duidelijk is, is daarbinnen zeer veel mogelijk. Het raster kan een grote verscheidenheid 
van functies in zich opnemen: woningbouw in uiteenlopende categorieën van herenhuizen en 
penthouses tot hofjes, studentenhuizen en pensions, grotere en kleinere bedrijven, scholen, 
culturele en maatschappelijke voorzieningen, sportfaciliteiten, enzovoorts. Het kan ook een grote 
verscheidenheid van vormen in zich opnemen: een solide stedenbouwkundige structuur kan de 
esthetische schade van lelijke architectuur neutraliseren door haar in het gareel te houden. Het 
raster kan tenslotte ook verscheidenheid in schaal verdragen: er is plaats voor de kleine schaal van 
het individuele huis, maar ook voor de grote schaal van een kantoor of een groot publiek gebouw, 
en voor de tussenliggende formaten van scholen, winkels enzovoorts.

De gewenste structuur heeft niet alleen een duurzaam absorptievermogen, maar ook een 
herkenbare meerwaarde voor de stad. Het raamwerk moet meer zijn dan alleen maar een 
verkavelingsplan dat de grond uitsluitend in privékavels verdeeld, zoals dat in veel Amerikaanse 
suburbs gebeurt. Het moet tegelijkertijd het openbare gebied afbakenen en verankeren. Het 
vormt een onmisbare schakel tussen het individu en het collectief, tussen de privéwoning en de 
buurt, de wijk en de stad als geheel. Het raamwerk garandeert het bestaan en de kwaliteit van de 
openbare ruimte, van de vervoersruimte, van voorzieningen en groen. Er moeten structuren worden 
ontworpen die krachtig genoeg zijn om richting te geven aan de identiteit van de stad, en fijnmazig 
genoeg om als raamwerk te dienen voor particuliere bouwers.

2. ikbouwmijnhuisinalmere  > waarom? 2. ikbouwmijnhuisinalmere  > waarom?
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Ik bouw mijn huis in Almere
Kenneth Comvalius en Linda Comvalius

Kavelgrootte  600 m2

Bruto vloeroppervlak  150 m2

Bruto inhoud  700 m3

Kavelprijs  100.000 EUR

Kosten bouw  152.000 EUR

Totale kosten  252.000 EUR

Loting kavel  1997

Aanvang bouw  oktober 1998

Oplevering  februari 1999

Bouwer  C.K. Hof BV > 27
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Kenneth Comvalius
Hoofd Financiën Waternet,
Amsterdam

Linda Comvalius
Zelfstandig ondernemer,
werving en selectie

Gezinssituatie 
Drie kinderen, 
zoon 21, zoon 19,
dochter 11

Catalogus
‘American Dream’,
traditioneel 

Waar
Cissy van Marnixveldtstraat, 
Literatuurwijk

In 1999 verruilde de familie Comvalius hun 
huis in Diemen voor hun American Dream in 
Almere, een ruime vrijstaande woning in de 
stijl van een Amerikaanse suburb. Kenneth 
Comvalius: ‘Ik hou van functionaliteit: meer 
leefruimte en minder verkeersruimte.’

‘Wat hadden we toen een energie, denk ik 
soms wel eens,’ verzucht Linda Comvalius als 
ze terugkijkt op de tijd dat ze aan het bouwen 
waren. ‘Ieder weekend waren we op stap. Om 
woningen te bekijken of om een dakpan uit te 
kiezen; we moesten telkens keuzes maken. 
Ondertussen rondde mijn man in die zelfde 
tijd een avondstudie af en op zijn werk was 
hij bezig met een grote fusie.’ Het was een 
drukke tijd, maar dat gaf geen aanleiding voor 
slapeloze nachten. ‘We vonden het hartstikke 
leuk, en we zouden het zo weer doen.’

Ik hou van functionaliteit: 
meer leefruimte en minder verkeersruimte.

28 29
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Ik bouw mijn huis in Almere
Oebele Hoekstra en Heleen Hoekstra

Kavelgrootte  1.250 m2

Bruto vloeroppervlak  450 m2

Bruto inhoud  1.500 m3

Kavelprijs  170.000 EUR

Kosten bouw  480.000 EUR (excl. BTW)

Totale kosten  650.000 EUR

Aanvang bouw  april 2003

Oplevering  december 2007

> 31familie eerst nog over onderhandeld worden. 
Uiteindelijk werd er bespaard op andere 
elementen en bleef het blauwe dak behouden, 
mede op advies van de bouwer. Die had tegen 
Kenneth gezegd: “Doe je het niet, dan zul je 
het je hele leven moeten horen.” Het was geen 
foute beslissing. Linda: ‘In de buurt noemen ze 
het “het huis met de blauwe dakpannen”, we 
krijgen nog steeds complimentjes.’

De bouwaanvraag werd verzorgd door de 
bouwer. Dat ging eigenlijk heel voorspoedig. 
Met de bouwopzichter hadden ze een hele 
goede relatie. Kenneth: ‘Dat is belangrijk, 
je moet de opzichter kunnen vertrouwen, 
het moet iemand zijn waarmee je goed kunt 
schakelen, iemand die met je meedenkt. Verder 
moet je alles heel goed op papier zetten, 
en je moet flink koppig zijn. Zorg dat er een 
gedetailleerd bouwbestek ligt, waarin alle 
bouwmaterialen staan gespecificeerd. En maak 
duidelijke afspraken.

Ze waren voortvarend van start gegaan. 
Kenneth: ‘Je moet al heel vroeg weten wat je 
wilt. Wij hadden meerdere opties bekeken. Een 
twee-onder-één-kap woning kostte in die tijd 
ruim vier ton (in guldens). Ik ben gaan rekenen 
en zag toen dat je voor ongeveer hetzelfde geld 
een eigen woning kunt bouwen.’

Het echtpaar worstelde zich door stapels 
catalogussen van verschillende bouwers 
en kozen uiteindelijk voor een traditionele 
bouwstijl, dat wil zeggen: steen voor steen 
gebouwd. Dat vonden ze het meest solide. 
Kenneth maakte toen een schets van hoe zij het 
huis ingedeeld wilden hebben. Hij gooide flink 
wat om. Ze wilden bijvoorbeeld de slaapkamer 
op de begane grond. Daar hebben ze samen 
met de architect naar gekeken en die kwam 
met een aantal goede suggesties. 

Een opvallend element van de woning is 
de dakbedekking van glimmend blauwe 
dakpannen. ‘Daar kickte ik meteen op,’ 
zegt Linda. ‘Wij zijn helemaal geen types 
voor een rieten dak, wij vielen juist voor dat 
Amerikaanse.’ Maar Kenneth rekende toch ook 
nog een aantal andere opties door, want met 
het blauwe dak ‘zaten we onmiddellijk dik in de 
post “onvoorzien”.’ Dus daar moest binnen de 
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Oebele Hoekstra 
architect

Heleen Hoekstra

Gezinssituatie 
Getrouwd, dochter (13) 
en zoon (4)

Werkwoning

Waar
Carel Willinklaan,
Tussen de Vaarten

Aan de Carel Willinklaan kijkt een rij 
‘industriële’ woningen uit op een lange 
strook onbebouwde grond. Deze ruimte 
is gereserveerd voor zogenaamde 
werkwoningen. Het zijn kavels waarop 
woon- en werkfuncties dienen te worden 
geïntegreerd, maar waarbij de woonfunctie 
ondergeschikt is aan de werkfunctie. Oebele 
en Heleen Hoekstra zijn de eersten die hier 
hun werkwoning hebben gerealiseerd. Het 
is een ruime en extreem transparante, 
glazen constructie. Hoekstra heeft het zelf 
ontworpen. Hij is architect. Zijn bureau met 
drie werknemers verhuist binnenkort naar 
de voorzijde van het pand. Aan de achterkant 
bevinden zich de woonverblijven.

Leg de ambtelijke 
verantwoordelijkheid 
bij ons neer.

32 33



34 35

3. ikbouwmijnhuisinalmere
wat?

 3. ikbouwmijnhuisinalmere  > wat?

> 35

kavelprijs van drie jaar geleden, toen zij een 
optie namen op de grond. Hoekstra: ‘Er is 
sindsdien veel onduidelijkheid geweest over 
de bestemming, dus het heeft even geduurd 
voordat we konden beginnen.’

Oebele is negen jaar geleden voor zich zelf 
begonnen. Hij noemt Almere een van de 
grootste bouwputten van Nederland. Genoeg 
werk voor een architect. ‘Ik verdien er mijn 
brood mee. Het was een klein wereldje, waar 
relatief makkelijk tussen te komen was. 
Er is hier ruimte, je kunt hier pionieren.’ 
Heleen helpt in het bedrijf, ze is eigenlijk 
kleuterjuf, daarnaast heeft ze opleidingen 
taxateur en onroerend goed gedaan.

Oebele weet uit eigen ervaring dat zelf bouwen 
niet eenvoudig is. Er komt veel bij kijken. Als de 
gemeente de komende jaren inderdaad zoveel 
kavels voor particulier opdrachtgeverschap 
wil vrijgeven, dan moet de organisatie daarop 
aangepast worden, vindt Oebele. Hij pleit voor 
deregulering en hij ziet een taak weggelegd 
voor bouwkundige adviesbureaus. Met een 
kleine groep professionelen ontwikkelt hij 
diensten die in de vraag van particuliere 
bouwers voorzien. ‘Veel mensen willen zelf 
aan de slag, ook de mensen met de kleinere 
portemonnee, maar niet iedereen heeft de 
tijd of de expertise om dat traject succesvol 
te doorlopen. Wij ontwikkelen verschillende 
plannen en varianten, met één bestek en 
één bouwer, om de kosten te beperken. Voor 
collectieve en individuele projecten. We hebben 
al zo’n tweehonderd reacties. De bouwkundig 
adviseur levert alles bouwklaar aan bij de 
gemeente. Wij vragen dan ook: maak de 
begeleider verantwoordelijk voor het proces, 
maar ga vervolgens niet op ieder schroefje 
controleren.’

Oebele: ‘Maximaal veertig procent van de 
ruimte is wonen, minimaal zestig procent 
is werken. De ruimtes zijn zo geschakeld 
dat aan de buitenkant niet zichtbaar is waar 
het werken eindigt en het wonen begint.’ De 
gemeente ziet daar streng op toe, vertelt 
Hoekstra, soms tot het absurde toe. Gordijnen 
bijvoorbeeld, zouden de woonfunctie te sterk 
benadrukken. En een tuin zou te veel afdoen 
aan de werkfunctie. Aan de andere kant 
biedt de volledig glazen constructie voor de 
bewoners nog weinig privacy. Voor nu hebben 
de architect en zijn vrouw andere dingen aan 
het hoofd. Ze zijn namelijk al wel verhuisd, 
maar door vertragingen in de bouw is de 
woning nog niet af. Tussen de nog onuitgepakte 
dozen leggen de bouwers en installateurs de 
laatste hand aan het interieur. ‘We hebben ons 
er al bij neergelegd. Het is even aanpassen,’ 
zegt Oebele leunend tegen een gipswand. Zijn 
zoontje van vier eet samen met één van de 
monteurs gezellig zijn boterhammetje.

Oebele en Heleen hebben de kavel voor 
een relatief lage prijs gekocht. Het was de 

ikbouwmijnhuisinalmere   > interview



36 37

-  (Traditionele) kavelbouw: ‘De burger is zelf de opdrachtgever voor zijn of haar eigen woning. 
Bij deze traditionele vorm van eigenbouw koopt een individuele particulier een kavel met 
woonbestemming. Daarna ontwerpt deze particulier al dan niet met een architect de woning. Als 
vervolgens het bouwplan gereed is en de bouwvergunning is verleend, wordt in overleg tussen 
de particuliere opdrachtgever en de (eventuele) architect een bouwbedrijf geselecteerd die het 
bouwplan realiseert.’

-  Catalogusbouw: ‘Een individuele eigenaar van een kavel met woonbestemming stelt naar 
eigen wens een complete woning samen aan de hand van een catalogus. De aanbieder van de 
cataloguswoning realiseert vervolgens de gekozen woning. Meestal kunnen extra onderdelen, 
zoals serre of dakkapel, worden aangepast tegen betaling van meerkosten.’

Collectief opdrachtgeverschap
‘Particulieren verwerven in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor 
organiseren zij zich meestal in een vroeg stadium in een stichting of vereniging zonder 
winstoogmerk, die als opdrachtgever naar architect en aannemer van het project optreedt. 
Uiteindelijk worden de woningen dus in groepsverband gerealiseerd. Collectief particulier 
opdrachtgeverschap kan beschouwd worden als een variant op de traditionele kavelbouw, geschikt 
voor stedelijke gebieden.’ 
Bij collectief opdrachtgeverschap kan er in geen geval sprake zijn van gedwongen winkelnering, 
aangezien de koper van de kavel volledige zeggenschap heeft.

Mede-opdrachtgeverschap
Het mede-opdrachtgeverschap is volgens de SEV: ‘Collectief ontwikkelen met 
bewoners en professionele ontwikkelaar (woningcorporatie, ontwikkelende bouwer, 
architect, projectontwikkelaar). De professionele ontwikkelaar heeft bouwgrond of een 
herstructureringslocatie (of krijgt die toegewezen op basis van verzamelde groep toekomstige 
bewoners) en werft en organiseert bewoners om gezamenlijk woningen te (her)ontwikkelen. De 
zeggenschap voor het project wordt door beide partijen gezamenlijk ingevuld en ook de risico’s 
worden gedeeld.’
Mede-opdrachtgeverschap is dus een tussenvorm van het particulier opdrachtgeverschap en de 
consumentgerichte projectontwikkeling. Het is geen particulier opdrachtgeverschap, want de grond 
is aan het begin van het proces niet in eigendom bij de particulier maar bij een projectontwikkelaar 
of woningcorporatie. De ontwikkelaar of corporaties werkt echter vanaf het begin nauw samen 
met de (toekomstige) bewoners, die zich in een vereniging of stichting kunnen groeperen en die 
daarmee toch veel zeggenschap hebben in de ontwikkeling van hun woningen. 

vliegende start
Op 20 december 2006 is het programma ikbouwmijnhuisinalmere officieel van start gegaan 
met een manifestatie. Tegelijkertijd is de verkoop van start gegaan van de eerste grootschalige 
kavelwijk in Almere, Noorderplassen West. Hiermee maakt ikbouwmijnhuisinalmere een 
vliegende start. Het bestaande vrijekavelprogramma in andere delen van de stad wordt intussen 
geïntensiveerd.

Noorderplassen West 
Volgens het oorspronkelijke plan zou de wijk Noorderplassen West bijna volledig projectmatig 
worden ontwikkeld, met zoals gebruikelijk slechts een klein aantal particuliere kavels. Na 
het aantreden van het nieuwe college van b&w zijn de plannen hier omgegooid. Nu komen in 
Noorderplassen West 700 particuliere kavels in een grote diversiteit. In grootte variëren de kavels 
van 140 tot 500 m2. Almere krijgt hier zijn eerste particuliere kavels in een rij. Ook collectieven of 
bijvoorbeeld huishoudens die samen een twee-onder-een-kapwoning willen realiseren, kunnen 
hier terecht. De eerste kavels komen in 2006 op de markt.

3. ikbouwmijnhuisinalmere  > wat?

ikbouwmijnhuisinalmere is, in beleidstaal uitgedrukt, ‘een pilot met als doel het particulier 
opdrachtgeverschap structureel van de grond te trekken’.18  Dat gebeurt in drie stappen: een 
vliegende start, een experimentele staalkaart, en een grootschalige toepassing van particulier 
opdrachtgeverschap binnen een nieuw type stedenbouwkundige structuur. Deze drie stappen 
worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. Hieraan vooraf worden de begrippen particulier, collectief en 
mede-opdrachtgeverschap gedefinieerd.

definities
Almere wil graag stimuleren dat er een breed en divers scala van opdrachtvormen ontstaat, 
waarin alle gradaties en typen zeggenschap aan bod komen. Globaal gezien zijn vijf categorieën te 
onderscheiden, waarin de zeggenschap van de bewoners varieert van maximaal tot minimaal:19

- Traditionele eigenbouw of individueel opdrachtgeverschap
- Collectief opdrachtgeverschap
- Mede-opdrachtgeverschap
- Consumentgerichte projectontwikkeling
- Seriematige bouw

Seriematige bouw is momenteel de overheersende categorie. In de afgelopen jaren is er daarnaast 
meer aandacht gekomen voor consumentgerichte projectontwikkeling, waarbij de kopers 
keuzemogelijkheden hebben in het door de ontwikkelaar ontwikkelde ontwerp. Deze twee gangbare 
vormen blijven hier buiten beschouwing, aangezien ze voor de burger die een woning zoekt ook nu 
al tot de mogelijkheden behoren.

De gemeente Almere concentreert zich met ikbouwmijnhuisinalmere op de drie categorieën 
die tot nu toe te weinig ruimte hebben gekregen: particulier opdrachtgeverschap, collectief 
opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap. In eerdere hoofdstukken zijn zij reeds ter 
sprake gekomen; hier volgen de officiële definities.20 

Particulier opdrachtgeverschap
‘Met particulier opdrachtgeverschap of eigenbouw bedoelen we woningbouw, waarbij de bewoner 
de volledige juridische zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor het gebruik van de 
grond, het ontwerp en de bouw van zijn woning. Indien meerdere bewoners samen een woongebouw 
realiseren zijn zij hiervoor georganiseerd in een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Particuliere 
opdrachtgevers bouwen dus niet voor ‘de markt’, dat wil zeggen voor de verkoop of huur, maar wél 
voor eigen gebruik. (…) Het fundamentele verschil tussen particulier opdrachtgeverschap en het 
kopen van een kant-en-klaar huis is dat de particulier opdrachtgever al eigenaar is van de grond 
voordat het ontwerpproces begint. In het andere geval bezit de projectontwikkelaar de bouwgrond 
en verkoopt deze gelijk met het ontwerp en de aanneem-opdracht voor het huis.’
Dat is de definitie die het ministerie van VROM gebruikt, en de gemeente Almere sluit zich 
hierbij aan. Het ministerie maakt vervolgens een onderscheid in drie vormen van particulier 
opdrachtgeverschap: (traditionele) kavelbouw, catalogusbouw, en collectief opdrachtgeverschap. 
Het laatstgenoemde wordt hieronder afzonderlijk behandeld; van de andere twee luiden de 
definities:

 3. ikbouwmijnhuisinalmere  > wat?

18 Citaat uit de Noordvleugelbrief.
19 Ontleend aan het SEV- rapport ‘Particulier opdrachtgeverschap; Tussen droom en daad staan instituties in de weg’, 
Rotterdam, mei 2006, p.7
20 De definities van particulier en collectief opdrachtgeverschap zijn ontleend aan het ministerie van VROM. 
Zie: www.vrom.nl, dossier ‘Eigenbouw’. De definitie van mede-opdrachtgeverschap is ontleend aan het SEV-rapport 
‘Particulier opdrachtgeverschap; Tussen droom en daad staan instituties in de weg’, Rotterdam, mei 2006, p.7. 
Zie: www.sev.nl, ‘Particulier Opdrachtgeverschap’. 
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Deze ‘staalkaart’ van nieuwe zeggenschapsvormen levert naar verwachting een schat aan inzichten 
en praktijkervaringen op die in volgende wijken kunnen worden benut.

Voor het Homeruskwartier heeft de gemeenteraad eerder al het ‘Ontwikkelingsplan 
Homeruskwartier’ vastgesteld, inclusief een stedenbouwkundige opzet en een manier van 
gronduitgifte. Dit zal worden aangepast aan de Staalkaart. Ook de tijdsplanning verandert. De wijk 
zal niet in zeven jaar worden ontwikkeld, maar veel sneller. In 2007 start de verkoop en uitgifte van 
de eerste fase, gevolgd door de tweede fase eind 2009.

Het Homeruskwartier zal uit meerdere deelgebieden bestaan die zich onderscheiden naar type 
opdrachtgeverschap. Voor particuliere opdrachtgeverschap komen 1.000 kavels beschikbaar, 
voor collectieven is er ruimte voor in totaal 600 woningen, en 1.000 woningen worden in de vorm 
van mede-opdrachtgeverschap ontwikkeld. Eventueel vindt er uitruil tussen de gebieden plaats. 
Een supervisor/stedenbouwkundige waakt over de plankwaliteit van het hele gebied en de 
deelgebieden, en kan ook de rol van de welstandscommissie vervullen. Bij de ontwikkeling van 
Homeruskwartier werkt de gemeente samen met de brancheorganisatie van projectontwikkelaars 
Neprom, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het ministerie van VROM.

Particulier opdrachtgeverschap
Voor particulier opdrachtgeverschap zijn in het Homeruskwartier 1000 kavels beschikbaar. Dit deel 
van de Staalkaart loopt vooruit op de 1000 particuliere kavels die voortaan jaarlijks in Almere zullen 
worden uitgegeven. De gemeente streeft naar een grote diversiteit in kavelgrootte, variërend van 
bijvoorbeeld 140 m2 tot 2.000 m2, waardoor als vanzelf een veelsoortig woningbouwprogramma 
ontstaat. Particulier opdrachtgeverschap kan leiden tot kleine en grote vrijstaande woningen, uit 
individuele woningen die belendend gebouwd worden, uit twee-onder-een-kappers, rijtjes van drie, 
vier of zelfs tien. Het kan ook resulteren in appartementsgebouwen in een meer stedelijke setting. 
Kleine kavels en geschakelde bouw brengen particulier opdrachtgeverschap ook binnen het bereik 
van de smallere beurs.21 Ook wil de gemeente allerlei bijzondere vormen van particuliere bouw 
mogelijk maken, zoals woonwerkkavels.
Al deze wensen worden in Homeruskwartier getest. Met een grote diversiteit in het verkavelingsplan 
ontstaat hier ruimte voor de hoge, midden en lage inkomens om zelf een woning te bouwen. 

Collectief opdrachtgeverschap 
Naast de individuele kavels bestaat er ook de mogelijkheid voor collectieven om een deel van 
de woonwijk te ontwikkelen; te vergelijken met het collectieve project De Buitenkans in de 
Stripheldenbuurt in Almere Buiten Oost. Een collectief kan zo groot zijn dat het de zeggenschap 
krijgt over de ontwikkeling van een volledig gebied, inclusief het stedenbouwkundig plan. 
De gemeente zal hierover per geval beslissen. De stedenbouwkundig supervisor bewaakt de 
plankwaliteit. In een eerder stadium heeft de gemeente concrete afspraken gemaakt met de 
Stichting Rumah Senang over de ontwikkeling van een Indisch dorp met diverse voorzieningen 
binnen het Homeruskwartier.

Mede-opdrachtgeverschap
Ruim eenderde deel van Homeruskwartier, ter grootte van 1000 kavels, wordt een proeftuin voor 
vernieuwende vormen van mede-opdrachtgeverschap. Dat is interessant voor burgers die veel 
meer zeggenschap willen over hun wonen dan in de reguliere woningbouw gebruikelijk is, zonder 
dat ze de volle verantwoordelijkheid voor het opdrachtgeverschap willen dragen. Institutionele 
opdrachtgevers (projectontwikkelaars, corporaties) krijgen hier de mogelijkheid om te laten zien 
hoe zij de burgers van dienst kunnen zijn. Deze vormen gaan verder dan de consumentgerichte 
concepten die ontwikkelaars tot nu toe hebben aangeboden.

21 Experimenten in Bladel en voorbeelden in Enschede (Roombeek) hebben bewezen dat woningen in de prijsklasse 
onder 2 200.000 (incl. grond) kunnen worden gerealiseerd.

Almere Buiten
In  Almere Buiten worden in 2006 65 kavels aangeboden in de Stripheldenbuurt en op twee locaties 
in de Evenaar. De laatste locatie betreft werkwoningen. Op korte termijn wordt duidelijk of er ook 
locaties voor starterwoningen beschikbaar komen. 

Overgooi
In Overgooi gaat de gemeente in een rustig tempo voort met het aanbieden van kavels voor 
de hoogste inkomens, met een gemiddelde van 20 kavels per jaar. Hier zal de gemeente aan 
de particuliere opdrachtgevers de hoogste eisen stellen op het gebied van architectuur en 
tuininrichting. De gemeente op haar beurt zal onderzoeken in hoeverre de kwaliteit van de 
inrichting van de openbare ruimte en de fasering daarvan, gelijke tred kan houden met de eisen 
die aan de kopers worden gesteld en het tempo van de verkoop van de kavels. 
De belangstellenden voor een kavel in Overgooi komen uit bijna heel Nederland. In totaal zijn er  
81 kavels verkocht waarvan 46 aan Almeerders (57%).

Almere Poort: Cascadenpark en Columbuskwartier
In Almere Poort wordt het Homeruskwartier de grootste en opvallendste, maar niet de enige locatie 
voor particulier opdrachtgeverschap. In het Cascadenpark zullen hiervoor ook kavels beschikbaar 
komen. In het Columbuskwartier komen in 2007 nog circa 40 kavels beschikbaar, naast de al 
toegewezen locaties voor collectieven (o.a. De Opstap). In Europakwartier zijn acht locaties gedacht 
voor in totaal 270 (deels gestapelde) woningen.

Almere Hout: Vogelhorst
Vooruitlopend op de plannen voor Almere Hout als geheel (zie onder) wordt nu reeds het 
onderdeel Vogelhorst-West ontwikkeld. Hier zijn vanaf 2008 ongeveer 300 kabels voor particuliere 
opdrachtgevers beschikbaar, in grootte variërend tussen 800 en 1500 m2. De verkoop begint in 2007.

Bestaande stad
Ook in de bestaande stad bestaan mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap. Bijvoorbeeld 
door de uitgifte van particuliere kavels in sloop-nieuwbouwprojecten of inbreidingsprojecten. 
Appartementenbouw, hergebruik van bestaande gebouwen en renovatieprojecten lenen zich 
goed voor collectief opdrachtgeverschap. Een geslaagd voorbeeld van binnenstedelijk particulier 
opdrachtgeverschap is te vinden in de Rotterdamse achterstandswijk Spangen, waar een blok met 
afgeschreven panden, het Wallisblok, als collectief opdrachtgeverschapsproject een nieuw leven 
tegemoet gaat.
Het verkrijgen van kavels zal in de bestaande stad meer gemeentelijke inzet vergen dan in de 
eerder genoemde uitleggebieden. Woningcorporaties met veel bezit in de bestaande stad kunnen 
hier een belangrijke rol spelen, ook door het aanbieden van vormen van medeopdrachtgeverschap.
Daarnaast is goed overleg met de huidige bewoners vereist. Particulier opdrachtgeverschap is hier 
een vorm van ‘bouwen voor de buurt’ en dat betekent ook ‘bouwen met de buurt’. De gemeente 
onderzoekt in 2007 de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap in de bestaande stad. 
Met name in Almere Haven lijken zich mogelijkheden voor te doen.

staalkaart van opdrachtgeverschap
De wijk Homeruskwartier in het nieuwe stadsdeel Almere Poort is de belangrijkste ‘oefenlocatie’ 
voor ikbouwmijnhuisinalmere in de komende jaren. Hier organiseert de gemeente in 2006-2007 
de manifestatie Staalkaart van Opdrachtgeverschap. De wijk zal bestaan uit 2.600 woningen, 
waarvan 1.600 via particulier opdrachtgeverschap (individueel, collectief) worden gebouwd. 
Daarnaast wil de gemeente nieuwe vormen van opdrachtgeverschap stimuleren, het zogeheten 
mede-opdrachtgeverschap van burgers samen met corporaties en ontwikkelaars. Puur 
institutionele bouw door ontwikkelaars of corporaties komt in het Homeruskwartier niet aan bod. 
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aan de hand van de opgave voor het stadsdeel Almere Hout. Laat zien op welke wijze deze stedenbouw 
kan bijdragen aan de identiteit van het gebied, zowel op het niveau van de hoofdstructuur als op het 
(verkavelings)niveau van een deelgebied.’

Met deze dubbele vraagstelling laat het College zien dat het onderzoek niet alleen voor Almere 
betekenis heeft. De kernvraag richt zich op vernieuwende stedenbouwkundige principes waarbij het 
particulier opdrachtgeverschap centraal staat, en die ook elders toepasbaar zijn. De twee vragen 
nodigen samen uit tot een wisselwerking tussen theorie en praktijk, concept en uitvoering, plan en 
proces, en tussen de lokale opgave en de landelijke behoefte aan andere vormen van stedenbouw.

De bovenlokale betekenis van de komende stedelijke ontwikkeling van Almere ligt ook al in de 
bouwopgave besloten. Met een bouwopgave van 60.000 woningen tot 2030 draagt Almere een 
grote verantwoordelijkheid in de verdere ontwikkeling van de noordelijke Randstad. Almere is zich 
daarvan bewust en zal het groeimodel van de afgelopen drie decennia niet zonder kritische reflectie 
herhalen. Almere Hout is naast Almere Poort en Almere Pampus een van de nieuwe stadsdelen die 
gaan bijdragen aan een verdubbeling van de stad. Almere beschouwt de omvang van de opgave, de 
mogelijkheden voor interne variatie, de prachtige bosrijke locatie en de grote tijdspanne als een 
unieke kans om het gebied op een geleidelijke, ‘organische’ wijze te laten groeien. 

Naast implementatie in de Almeerse projecten hebben de ontwerpvoorstellen publicitaire waarde. 
Almere wil deze opgave benutten om een bijdrage te leveren aan het (inter)nationale debat over 
stedenbouw in relatie tot particulier opdrachtgeverschap.
 

Voor de ontwikkeling van de eerste vijf gebieden (met elk ruimte voor ongeveer 100 woningen) 
is een bijzondere competitievorm gekozen, waarin de burger die een woning zoekt uiteindelijk 
bepaalt welke projecten worden gebouwd. De competitie is opgezet in samenwerking met 
de Neprom.
De competitie kent twee fasen. In de eerste fase (vanaf 20 december 2006 tot aan de 
herfstvakantie 2007) worden ontwikkelaars en corporaties uitgenodigd een planconcept met 
bijbehorende procesorganisatie in te dienen. Uit de inzendingen selecteert een deskundige 
beoordelingscommissie tien projecten die verder mogen worden uitgewerkt. In de tweede 
fase worden de tien uitgewerkte plannen aan het publiek getoond tijdens de landelijke 
ikbouwmijnhuisinalmere-manifestatie voor particulier en medeopdrachtgeverschap (in de 
herfstvakantie van 2007). Potentiële bewoners (kopers en huurders) kunnen hier aangeven aan 
welke procesvorm zij willen meedoen en in welk project zij uiteindelijk zouden willen wonen. De 
vijf meest gekozen projecten worden vervolgens door de ontwikkelaar samen met de potentiële 
kopers of huurders uitgewerkt.
De projecten worden in 2008-2009 gerealiseerd. In elk deelgebied wordt 30 procent sociale 
woningbouw (huur en koop) opgenomen. Met name bij sociale woningbouw in de huursector kan 
worden gekozen voor een combinatie met consumentgerichte projectontwikkeling. Bewoners 
worden wel betrokken bij het proces, maar kunnen niet alle risico’s volledig dragen en zullen 
in sommige gevallen ook niet het hele proces willen doorlopen. Het zal hierbij eerder gaan om 
keuzeopties dan om zeggenschap.

almere hout
Almere wil dat particulier opdrachtgeverschap een vanzelfsprekende drager wordt voor de 
verdere ontwikkeling van de stad. De ‘vliegende start’ en de ‘Staalkaart’ vormen, hoe belangrijk 
zij in zichzelf ook zijn, hiertoe slechts de opmaat. De eerste grootschalige toepassing is voorzien 
in de planvorming voor Almere Hout, waar tussen 2009 en 2030 circa 20.000 woningen zullen 
verrijzen. De succeskansen zijn hier maximaal. Zo zijn er in dit gebied vrijwel geen bouwclaims. 
Ook is er ruim tijd beschikbaar voor een volwaardige ontwikkeling. Hier moet het particulier 
opdrachtgeverschap zijn huidige uitzonderingspositie als marginaal of experimenteel verschijnsel 
achter zich laten; het wordt een hoofdstroom.

Voor de uitwerking van de plannen voor Hout zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen 
en inzichten die in Homeruskwartier en elders zijn opgedaan. Daarnaast zijn nieuwe visies 
nodig op de stedenbouwkundige structuur, uitgaande van particulier opdrachtgeverschap als 
substantiële drager. In de werkwijze die momenteel in Nederland gangbaar is, vallen stedenbouw 
en institutionele woningbouw vrijwel samen. Een ‘organische’ stedenbouw op basis van particuliere 
bouw stelt, zoals eerder opgemerkt, andere eisen en biedt andere mogelijkheden. Waarschijnlijk 
is een sterkere scheiding gewenst tussen het raamwerk (stedenbouwkundige structuur) en de 
invulling (bebouwing). Het raamwerk moet ‘sterk’ genoeg zijn om een zeer diverse en ook in de tijd 
veranderlijke invulling te kunnen accommoderen. Tegelijkertijd moet het raamwerk ook collectieve 
waarden waarborgen, zoals openbare ruimte, groen en voorzieningen. Terwijl de invulling 
verregaand in particuliere handen komt, is voor het ontwerp van het raamwerk vermoedelijk juist 
een heldere ‘topdown’-visie vereist. 

Om zicht te krijgen op deze stedenbouwkundige vraagstukken, heeft het college in oktober 2006 een 
meervoudige ontwerpopdracht uitgezet bij vier stedenbouwkundige bureaus: ma0, MUST/Michael 
Sorkin, MVRDV, en Neutelings Riedijk. Nog in 2006 zullen zij de eerste resultaten presenteren. 

De opdracht aan de vier bureaus bestaat uit twee vragen. Als kernvraag stelde de gemeente: 
‘Ontwikkel een set van stedenbouwkundig principes voor een organische, op particulier initiatief 
gebaseerde stedenbouw.’ De subvraag luidt: ‘Illustreer de werking en toepassing van deze principes 

 3. ikbouwmijnhuisinalmere  > wat? 3. ikbouwmijnhuisinalmere  > wat?



42 43

Ik bouw mijn huis in Almere
Annemarie Jorritsma-Lebbink

Aanvang bouw  november 2004

Oplevering  oktober 2005 - februari 2006

Architect  Eric Eijsbouts
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Annemarie Jorritsma-Lebbink 
Burgemeester van Almere

Gezinssituatie 
twee getrouwde dochters,
twee kleinkinderen

Meergezinswoning

Waar
Streekbos, Overgooi

De burgemeester van Almere is ook een 
zelfbouwer. Annemarie Jorritsma tekende 
zich twee maanden na haar komst in 2003 
meteen in voor een kavel in Overgooi. Sinds 
2005 woont ze samen met de gezinnen van 
haar twee dochters in een zogenaamde 
meergezinswoning. ‘Eigenlijk zijn het van 
binnen drie ruime huizen. We delen de zelfde 
ingang met daarachter een centrale hal. We 
kunnen binnendoor naar elkaar toe. Verder 
delen we bijvoorbeeld de wasruimte en de 
logeerkamer.’

45

We hebben afgesproken dat als de deur 
op slot zit,je niet welkom bent.

44
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ook wel met de bouwopgave die de gemeente 
zich zelf gesteld heeft.’ De burgemeester 
maakt zich persoonlijk hard voor een 
betere vergunningplanning en kwalitatieve 
dienstverlening naar burgers en bedrijven.

‘Het duurde anderhalf jaar voordat ons 
bouwplan werd goedgekeurd. Dat is te lang, 
dat mag niet de regel zijn. Maar het lag voor 
een deel aan ons zelf. Je moet over veel zaken 
nadenken. Je bouwt je ideale huis. Het is echt 
fantastisch als het huis er dan staat. Mijn 
echtgenoot komt zelf uit de bouw. Hij heeft het 
bouwproces zelf gecoördineerd.’

De burgemeester hoopt op meer diversiteit in 
Almere, op meer individuele expressie in het 
straatbeeld. ‘Hoe minder regels, hoe grote de 
diversiteit. Beter drie lelijke woningen in één 
straat dan één lelijke straat.’ Ze noemt IJburg 
in Amsterdam een goed voorbeeld van die 
diversiteit. Jorritsma: ‘Onze wijk is inmiddels 
ook een toeristische attractie. De auto’s rijden 
af en aan. Iedereen die wijk verlaat zegt: “ik 
heb een paar mooie en een paar lelijke huizen 
gezien.” Maar dat zijn nooit dezelfde.’ Smaken 
verschillen.

Jorritsma verwacht een toestroom van 
zelfbouwende starters van binnen en buiten 
Almere. ‘De prijzen liggen hier laag en 
de actieradius is groot. Met een directe 
verbinding over het IJ zou Amsterdam nog 
slechts op zes kilometer afstand liggen. 
Voor starters zijn woningen in de randstad 
onbetaalbaar. De kleinere kavels in Almere 
Poort gingen als warme broodjes.’ Jorritsma: 
‘Zelf bouwen is spannend, maar er gaat wel 
veel tijd en energie in zitten. De tijd zal leren 
hoe groot de groep is die het echt wil.’ Naast 
particulier opdrachtgeverschap stimuleert de 
gemeente daarom ook collectief particulier 
opdrachtgeverschap, dus groepsgewijs 
zelfbouwen, zoals in het Indische dorp of de 
Buitenkans. Ook in de projectbouw zal meer 
consumentgericht worden gebouwd.

Het idee van de meergezinswoning kwam van 
haar dochters. ‘Mijn echtgenoot en ik vonden 
dat natuurlijk hartstikke leuk. Ouders zijn 
sowieso enthousiast over samenwonen met 
hun kinderen. Het is een heel aantrekkelijk 
perspectief. Je moet gewoon hele goede 
afspraken maken. We wonen nu met z’n acht-
en-halven; twee getrouwde dochters en twee 
kleinkinderen. Het derde kleinkind is op komst. 
Eigenlijk doen we veel meer samen dan we 
hadden verwacht. We lopen heus niet ieder 
moment bij elkaar binnen. Maar op zondagen 
bijvoorbeeld, hebben we een gezamenlijk 
ontbijt, net als vroeger, toen de kinderen nog 
thuis woonden. Op zijn vrije dag past mijn 
echtgenoot op de kleinkinderen.’

De burgemeester kan spreken uit eigen 
ervaring, ze heeft het hele traject van de 
bouwaanvraag zelf doorlopen en neemt 
daarover geen blad voor de mond: ‘Het 
was een redelijk schokkende ervaring. De 
problemen waar ik op stuitte lagen niet 
bij de welstandscommissie, daar hoor ik 
weinig klachten over. Ik noem het eerder 
exegeseproblemen, of ambtelijke inconsistentie. 
Iemand geeft ergens in het proces opeens 
een andere uitleg aan het bestemmingsplan. 
Maar er is inmiddels veel veranderd. Dat moet 
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De winkel biedt informatie over procedures, begeleiding en planning en het is ook mogelijk er in te 
schrijven op een kavel, een koopcontract te sluiten, een bouwvergunning aan te vragen of afspraken 
te maken over begeleiding bij ontwikkeling en bouw.

Kavelpaspoort
Een cruciaal informatiemiddel wordt het ‘kavelpaspoort’. Iedere kavel krijgt een eigen document 
met daarin alle belangrijke gegevens: waar het kavel ligt, hoe groot het is, welke bestemmings-
planvoorschriften er gelden, en of er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. De kavel-
paspoorten kunt u downloaden vanaf de website. Ze zijn ook in de ikbouwmijnhuisinalmere-winkel 
in te zien.

Begeleidingsbureaus
De begeleidingsbureau’s die particuliere opdrachtgevers terzijde staan (zie bij vraag 7) beschikken over 
dezelfde informatie als de gemeente. Wie informatie wil over de verschillende begeleidingsbureaus en 
bouwadviesbureaus, kan terecht bij het Landelijk informatiecentrum Eigen Bouw, www.iceb.nl.

Jaarlijkse manifestatie
Om de aandacht op het particulier opdrachtgeverschap te vestigen, organiseert Almere jaarlijks 
de landelijke ikbouwmijnhuismanifestatie. De manifestatie vindt vanaf 2007 telkens plaats 
in de herfstvakantie. Er is informatie te krijgen over nieuwe projecten in Almere maar ook in 
andere gemeenten, over projecten van catalogusbouwers en ontwikkelaars, over architecten, 
bouwadviesbureaus, financieringen en dergelijke. Met deze manifestatie treedt Almere op de 
voorgrond als het landelijke kenniscentrum voor particulier opdrachtgeverschap. Particulier 
opdrachtgeverschap wordt daarmee ook onderdeel van de citymarketing van Almere.

3. kan ik ongeacht mijn inkomen particulier 
opdrachtgever worden?
De gemeente wil dat particulier opdrachtgeverschap niet alleen is weggelegd voor mensen met 
een goed gevulde portemonnee. Voor een grote groep burgers is het voldoende dat de gemeente 
zorgt voor kavels en begeleiding. Maar met name voor starters en voor de groep tot modaal zal de 
gemeente zich extra inspannen. Dat kan met verschillende instrumenten.23 Hieronder worden deze 
instrumenten toegelicht.

Kleinere kavels
De gemeente zal een flink aantal kleine kavels (100 tot 150 m2) aanbieden. Dit gaat hand in hand 
met een verkaveling waarin geschakelde bouw mogelijk is. Geschakeld bouwen is voordelig, 
maar vereist dat een groep kopers de ontwikkeling van hun woningen op elkaar afstemt. Het kan 
wenselijk zijn dat de gemeente alvast de fundering aanlegt. 

Lagere grondprijzen
De gemeente streeft ernaar om voor een deel van de kavels een kavelprijs te hanteren die 
vergelijkbaar is met een grondprijs onder een sociale woning; daarmee gaat de grondprijs met 
ongeveer 50 procent omlaag. Dit kan worden gecombineerd met een anti-speculatiebeding.
De gemeente kan ook werken met een terugvorderbare korting op de grondprijs.
Een alternatieve mogelijkheid om de investering via de grondprijs te verlagen is de inzet van erfpacht. 
Tot nu toe is dit in Almere niet toegepast. In Zaanstad is met dat middel een betaalbare koopwoning 
voor starters ontwikkeld, waarin de erfpachtcanon is gekoppeld aan het inkomen van de koper. 
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23 Het college komt aan het eind van het eerste kwartaal van 2007 met een uitgewerkt voorstel over de (mix van) 
instrumenten die zij wil inzetten om particulier opdrachtgeverschap ook voor inkomens tot modaal bereikbaar te maken.

inleiding
Dit hoofdstuk maakt duidelijk hoe de gemeente ikbouwmijnhuisinalmere in de praktijk wil brengen. 
Het hoofdstuk is geschreven vanuit het perspectief van de geïnteresseerde burger. Aan de hand van 
acht vragen wordt uitgelegd hoe particulier opdrachtgeverschap in de praktijk in z’n werk zal gaan. 

In het hoofdstuk komen veel bekende instrumenten voor (zoals gemeentelijke informatie, 
bouwvergunningen, enzovoorts) maar er worden ook nieuwe begrippen en instrumenten 
geïntroduceerd, zoals het ‘kavelpaspoort’. De vragen 1 t/m 3 gaan over het belang van goede 
informatie. Hoe particulier opdrachtgeverschap in zijn werk gaat, komt vervolgens aan bod in de 
vragen 4 t/m 13. De vragen 14 t/m 16 gaan in op collectief opdrachtgeverschap. Vraag 17 behandelt 
de rol van de gemeente. 

Nog een opmerking vooraf: er is landelijk nog bijzonder weinig ervaring met dergelijke processen 
op deze schaal. Almere is dan ook een proeftuin. Dat houdt in dat de hier geschetste aanpak nog 
niet de definitieve vorm heeft. In de loop van de komende jaren zal ongetwijfeld worden ontdekt wat 
beter kan of anders moet. 

1. welke soorten opdrachtgeverschap kan ik kiezen?
In het vorige hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën woningbouw, waarin de 
burger meer of minder zeggenschap heeft over de eigen woning (zie hoofdstuk 3 onder ‘definities’). 
De nu meest gebruikelijke vormen - seriematige bouw en consumentgerichte projectontwikkeling 
- blijven bestaan, maar daarnaast komt er in Almere veel meer ruimte voor de andere vormen, 
die stuk voor stuk meer actieve zeggenschap bieden. Dat zijn, zoals eerder vermeld: particulier 
opdrachtgeverschap, collectief opdrachtgeverschap, en mede-opdrachtgeverschap.

De gemeente Almere wil dat alle vijf categorieën voortaan evenwichtig in het woningbouw-
programma zijn vertegenwoordigd. Per gebied wordt aangegeven hoe de verdeling zal zijn.

2. hoe krijg ik informatie?
Om particulier opdrachtgeverschap tot een succes te maken, is heldere en efficiënte informatie 
een eerste vereiste. De gemeente heeft een belangrijke informatietaak. Ze biedt algemene en 
inleidende informatie voor mensen die nog weinig van particulier opdrachtgeverschap weten 
en zich graag willen oriënteren. Daarnaast is er praktijkgerichte informatie ‘voor gevorderden’, 
bedoeld voor mensen die daadwerkelijk aan de slag gaan met het realiseren van hun eigen huis. 
De gemeente richt zich op belangstellenden binnen én buiten Almere. Ze biedt ook informatie aan 
bedrijven en instellingen die het particulier opdrachtgeverschap kunnen ondersteunen. 

Website
Op de website www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl (als onderdeel van de gemeentelijke site 
www.almere.nl) staat alle informatie over particulier opdrachtgeverschap (locaties, kavels, 
kavelpaspoorten, inschrijfformulieren, rechten en plichten enzovoorts). Later wordt de website 
uitgebreid met forums, communities en dergelijke, zodat de website als een interactief medium 
gaat functioneren. De website is actief vanaf 20 december 2006.
 
Winkel
Voor serieuze belangstellenden die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek en toegespitste 
informatie, richt de gemeente in het stadhuis de ikbouwmijnhuisinalmere-winkel of ‘kavelwinkel’ 
in. Hier zijn onder meer overzichtskaarten, verkavelingplannen en bestemmingsplannen in te zien. 
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Inschrijving
Het ingevulde inschrijfformulier wordt naar een notaris of naar de gemeente gestuurd, afhankelijk 
van de toewijzingsmethode. Er zijn twee toewijzingsmethoden (zie onder voor nadere toelichting): 
loting of ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Inschrijving voor meerdere kavels is mogelijk. De 
inschrijvingstermijn is lang genoeg voor een goede oriëntatie.

Inschrijfgeld bij loting
De inschrijving wordt geldig zodra het inschrijfgeld (reserveringsvergoeding) van 2 1500 per kavel 
is betaald. Deze vergoeding is ingesteld om niet-serieuze gegadigden te weren. Het bedrag wordt 
later verrekend met de koopsom, of teruggestort bij uitloting. Wie wel een kavel toegewezen krijgt 
maar alsnog besluit om de kavel niet te kopen, is het inschrijfgeld kwijt.

Methode 1: loting
Zolang er een tekort aan kavels is, of voor locaties waarvoor een zeer grote belangstelling 
is, zullen de kavels door middel van loting door een notaris worden verdeeld. Wie een kavel 
toegewezen krijgt, sluit een koopovereenkomst met de gemeente.  

Methode 2: wie het eerst komt
Als er evenwicht in de markt is bereikt, dan zal de methode van kavelverkoop worden aangepast. 
Dan geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het proces wordt aan deze methode 
aangepast. 
Bij deze methode is het mogelijk gedurende maximaal twee weken een onbetaalde optie op een 
kavel op nemen.
Wie na twee weken door wil met de kavel, neemt een betaalde optie. Het te betalen bedrag is 
gelijk aan de door de gemeente te berekenen indexering op de gronden oftewel gelijk aan de 
interne rekenrente. Deze rente wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. De betaalde optie 
duurt maximaal een jaar, maar eindigt bij het verkrijgen van de bouwvergunning. Dan dient er 
voor de grond een koopovereenkomst te worden afgesloten. De betaling van de optie vindt per drie 
maanden plaats.
Wie de bouwvergunning niet rond krijgt of het plan anderszins ziet sneuvelen, is desondanks de 
vergoeding voor de optie schuldig aan de gemeente.

Prijs
De prijsstelling van de kavels wordt per gebied en per kavel bepaald door de gemeente. De prijs 
is onder meer afhankelijk van de locatie, de bebouwingsmogelijkheden, de moeilijkheidsgraad 
van de bebouwing (stapeling van functies, rijtjeshuizen, gebouwd parkeren), de eisen die de 
gemeente stelt en de doelgroep waarvoor de kavels zijn bedoeld. Daarmee wordt de grondprijs 
marktconform bepaald.  

Betalingsmoment 
Na de loting of na het aflopen van de betaalde optie volgt de koopovereenkomst met de gemeente. 
Dan betaalt de koper 10 procent van de grondprijs. De afname van de grond en de rest van 
de betaling vindt plaats zodra de grond bouwrijp wordt geleverd, of bij het verkrijgen van de 
bouwvergunning. Deze tweede mogelijkheid kan noodzakelijk zijn als de banken het verstrekken 
van een financiering eerst willen doen als de vergunning is verleend.

Beschikbaarheid
In het koopcontract staat aangegeven wanneer de kavel beschikbaar is. De kavels worden in het 
algemeen in bouwrijpe staat overgedragen. Als er woningen in rij zullen worden gebouwd, kan de 
gemeente er voor kiezen om de funderingen alvast voor de opdrachtgever te realiseren. Behalve 
dat dit kostenbesparend werkt, voorkomt het ook dat een achterblijver op een tussenkavel alsnog 
een fundering moet aanbrengen. Dit leidt mogelijk tot een lastige dus dure technische opgave of 
tot schade bij de reeds gerealiseerde bebouwing bij de buren.
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Collectief opdrachtgeverschap
Samenwerking in een collectief opdrachtgeverschap (met één ontwerper en één aannemer) kan tot 
een aanzienlijk kostenvoordeel leiden. Omdat het collectief geen winstoogmerk heeft, betalen de 
deelnemers de kostprijs van hun woning en niet de marktprijs. Daarnaast is er in het ontwerp een 
schaalvoordeel te behalen: door samen één architect en één aannemer in te schakelen, deelt men 
de kosten.

Korting op de aanschaf 
De gemeente kan een kortingsregeling op de kavelprijs uitwerken die vergelijkbaar is met de 
zogeheten KoopGarant-regeling.  Met deze regeling stellen meerdere corporaties in het land 
burgers in de gelegenheid om een koopwoning met korting te kopen. De korting wordt met rente 
verrekend als de woning wordt doorverkocht: als de marktwaarde ondertussen is gestegen, dan 
wordt die waardestijging verdeeld tussen de verkoper en de corporatie. Het college van b&w 
onderzoekt of een vergelijkbaar systeem kan worden toegepast op de grondprijs, waarbij dan alleen 
de korting met rente wordt terugbetaald. 

Hypotheekconstructies
Huishoudens kunnen een maximale hypotheek krijgen ter hoogte van 4 à 4,5 keer hun bruto 
inkomen. Hiermee is de investeringsruimte voor huishoudens met een inkomen tot modaal 
(2 32.000 bruto) beperkt tot circa 2 135.000. Er zijn mogelijkheden, bijvoorbeeld via de 
constructie van Zorgeloos Wonen, om niet de investering middels de hypotheekverstrekker 
te maximeren, maar uit te gaan van de feitelijke woonlast. Hierop zijn de rentepercentages 
uiteraard van grote invloed, maar evenzeer de energielasten. De energielasten nemen immers 
gestaag toe door de stijging van de olieprijzen. Hiervoor zijn alternatieven, waarbij kan worden 
gedacht aan collectief afgesloten hypotheken en verzekeringen, en energie door middel van 
warmte en koeling uit het grondwater.

Rijkssubsidies
Binnenkort (mogelijk 1 januari 2007) wordt de nieuwe Wet Bevordering Eigen Woningbezit 
van kracht. Deze wet biedt huishoudens onder bepaalde voorwaarden het recht op een 
eigenwoningbijdrage. De voorwaarden zijn dat het inkomen onder een bepaalde grens blijft (voor 
een tweepersoonshuishouden bijna 2 26.000), evenals het vermogen (maximaal bijna 2 50.000 voor 
een tweepersoonshuishouden) en dat er een hypotheekgarantie is. De eigenwoningbijdrage is een 
maandelijkse tegemoetkoming in de rentelasten en wordt berekend aan de hand van de hoogte van 
de hypotheek en dergelijke. De uitvoering van de wet berust bij SenterNovem (www.senternovem.nl).  

4. hoe koop ik een kavel?
Almere wil voorzien in een grote verscheidenheid aan koperswensen. De gemeente zal daarom niet 
alleen veel kavels aanbieden, maar ook kavels van uiteenlopende omvang en prijs op verschillende 
locaties. De gemeente streeft ernaar om vanaf eind 2007 op ieder moment 500 tot 1000 kavels in 
de aanbieding te hebben. In hoofdstuk 3 is aangegeven waar en wanneer de kavels zullen worden 
aangeboden. 

Het kopen van een kavel verloopt volgens deze stappen:

Informatie
De website en de winkel bieden informatie over de beschikbaarheid en de kenmerken van de 
kavels. Ook het inschrijfformulier kan er worden gedownload of afgehaald. 

24 De KoopGarant-constructie voor nieuwbouwwoningen in collectief opdrachtgeverschap is voor het eerst in de 
praktijk gebracht in het startersproject Zandstraat, gemeente Bladel.
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Energie
Een vroegtijdige energietoets kan een aanzienlijke besparing (20%) in het energiegebruik opleveren. 
Onderzocht wordt of deze energietoets standaard kan worden aangeboden als onderdeel van de 
begeleiding of het vergunningtraject.

Bouwbesluit 
Iedere woning moet voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Dat is noodzakelijk om een 
bouwvergunning te kunnen krijgen.

Bouwvergunning
De gemeente, en in het bijzonder de dienst Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH), streeft ernaar 
de vergunningsprocedures snel en soepel te laten verlopen. Om dat te bereiken, wil de gemeente de 
volgende maatregelen treffen:
-  Indienen van een vergunningsaanvraag kan bij de kavelwinkel. Een medewerker van VTH 

controleert of de aanvraag aan de eisen voldoet. Als dat zo is, kan VTH daar later niet meer op 
terugkomen.

-  De medewerkers van het begeleidingsbureau letten erop dat de aanvraag compleet is. 
Dat voortkomt vertraging.

-  De gemeente toetst alleen op bestemmingsplan, stedenbouwkundige randvoorwaarden, veiligheid 
(constructie, gezondheid materialen, brandveiligheid) en duurzaamheid. Om dit te bereiken zal de 
gemeente een deregulering doorvoeren, daarbij ondersteund door het ministerie van VROM.

-  De organisatie van VTH wordt efficiënter en klantvriendelijker. In drukke tijden worden zonodig 
gecertificeerde particuliere bureaus ingeschakeld.

-  De welstandstoets wordt efficiënter geregeld.
-  Het streven is dat de gemiddelde duur van de vergunningverlening wordt teruggebracht van de 

huidige twaalf weken naar acht weken of minder.

Termijnen
Voor het verkrijgen van een bouwvergunning krijgt de opdrachtgever een termijn van een jaar na het 
afsluiten van de koopovereenkomst. Als de bouwvergunning is verkregen, geldt een termijn van twee 
jaar om de woning te realiseren.
Wie een termijn overschrijdt, riskeert een boete. De hoogte van de boete is vastgelegd in de 
koopovereenkomst voor de grond. 

6. hoe kom ik aan een architect?
De opdrachtgever kan een woning uit een catalogus kiezen, maar kan er ook de voorkeur aan geven om 
een eigen architect te selecteren en te contracteren. De selectie kan op meerdere manieren. 

Begeleidingsbureaus
De begeleidingsbureaus hebben eerder ervaringen opgedaan met architecten en zullen van veel 
architecten een portfolio beschikbaar hebben. Ze kunnen ondersteuning bieden bij het contracteren van 
de architect. 

Cursussen
De Stichting BBO (zie bij vraag 7) kan informatie geven over het vinden van een architect. Ze kan ook 
cursussen organiseren om particuliere opdrachtgevers wegwijs te maken in de architectuur. Hierbij ligt 
samenwerking met architectuurcentrum CASLA voor de hand.

Architectenweb
Opdrachtgevers kunnen ook zelf op zoek gaan, bijvoorbeeld op de speciaal voor particulieren ontwikkelde 
website www.zoekeenarchitect.nl. Of op de site www.architectenweb.nl (ruim 350 architecten). 
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Handboek
Per locatie wordt een handboek uitgegeven met de specifieke informatie die voor deze locatie geldt, 
zoals bouwlogistiek, vergunningsaanvragen, openbare ruimte, kabels en leidingen, fundering en 
procedures. Dit handboek wordt verstrekt bij aankoop van de kavel.

5. waaraan moet ik me houden?
Particulier opdrachtgeverschap is iets anders dan regelvrij bouwen. Een plan moet in de meeste 
gevallen voldoen aan formele regels die zijn gebaseerd op het bestemmingsplan, de welstandsnota, 
stedenbouwkundige randvoorwaarden, het landelijke bouwbesluit en gemeentelijke regelgeving 
voor duurzaamheid (energie). De regels zijn ruim genoeg om de particuliere opdrachtgever veel 
vrijheid te laten, maar tegelijkertijd streng genoeg om te voorkomen dat de vrijheid van de een de 
ander schaadt. 

De gemeente wil de particuliere opdrachtgevers stimuleren om zelf kwaliteit na te streven. De 
gemeentelijke informatie is daarop gericht, evenals de begeleiding door de stichting BBO en 
het aanbod van cursussen en workshops. Maar er zijn ook hardere regels en voorwaarden. De 
gemeente maakt per gebied een afweging welke basisvereiste zij nodig vindt voor een goede 
stedenbouwkundige samenhang, en bepaalt eventueel een thema en een architectonisch 
kwaliteitsniveau. Landschappelijke kenmerken van een locatie, de dichtheid van de woningen, 
de mate van gebruiksfrequentie en de plek, maken onderdeel uit van deze afweging. De eisen en 
voorwaarden staan vermeld in het kavelpaspoort. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
De regels waaraan bouwplannen moeten voldoen, zullen in de wijken waar particulier 
opdrachtgeverschap ruim baan krijgt (zoals Almere Hout) anders zijn dan normaal. Vooral de 
stedenbouwkundige opzet  (een belangrijke ‘onderlegger’ die de mate van vrijheid bepaalt) zal 
afwijken. In plaats van nieuwbouwwijken die in één keer volledig worden aangelegd, komen wijken 
die langzaam kunnen groeien. Dat vereist een ‘organische’ benadering van de stedenbouw. Zoals 
gezegd wordt momenteel onderzoek gedaan naar een mogelijke stedenbouwkundige opzet. De 
stedenbouwkundige randvoorwaarden zullen in de komende jaren duidelijk worden

Bestemmingsplan
Voor sommige gebieden heeft de gemeente reeds bestemmingsplannen gemaakt. Het is niet 
noodzakelijk om deze aan de nieuwe beleidslijnen aan te passen. Zonodig worden aanvullende eisen 
geformuleerd, die in het koopcontract voor de grond worden opgenomen. 
  
Welstand
De gemeentelijke Welstandsnota beschrijft aan welke architectonische kwaliteitseisen nieuwe 
woningen moeten voldoen. Deze eisen gelden in beginsel ook voor woningen die via particulier 
opdrachtgeverschap worden gerealiseerd. In de praktijk zal de strengheid van de eisen per 
(deel)gebied verschillen. In ‘welstandsvrije gebieden’ ontbreken de eisen; in andere gebieden zijn de 
eisen heel beperkt of worden er juist hoge eisen aan de architectuur gesteld.
De gemeente neemt een aantal maatregelen om de welstandstoets zo soepel mogelijk te laten 
verlopen:
-  De welstandscommissie krijgt het voorlopig schetsontwerp al in een vroeg stadium onder ogen. 

Eventuele aanwijzingen kunnen dan tijdig worden aangebracht. 
-  In sommige gebieden treedt de stedenbouwkundig ontwerper ook op als supervisor. Hij neem dan 

de rol van de welstandscommissie op zich en begeleidt de particuliere opdrachtgevers en hun 
architect. 

-  Voor de overige gebieden wijst de Welstandscommissie een gemandateerd lid voor het 
betreffende gebied aan.
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bieden waar individuele burgers gelijkgestemden kunnen ontmoeten. Ook de kavelwinkel kan 
matching-activiteiten ontplooien.

Is het collectief in aanzet gevormd, dan is gemeentelijke ondersteuning alleen nodig in de fase van 
formele groepsvorming. Zodra de groep rondom een bepaald thema is gevormd, wordt ze in staat 
geacht om financiering te organiseren. De ondersteuning in de initiatieffase kan zich richten op 
bijvoorbeeld steun bij het formaliseren van de samenwerking (opzetten stichting o.i.d.), en bij het 
vroegtijdig opstellen van een begroting ter voorkoming van teleurstellingen.

Voor het kopen van kavels kunnen collectieven een grondovereenkomst met de gemeente sluiten. 
Daartoe zullen ze veelal een rechtspersoon hebben opgericht. De gemeente zal toetsen of het 
collectief als zodanig bestaat en hoe de zeggenschap is geregeld. Dit om te vermijden dat er op 
oneigenlijke gronden grondposities worden verworven.

De begeleiding van collectieven is anders dan van individuele opdrachtgevers. De ervaring leert 
dat collectieven zich sneller van professionele ondersteuning voorzien, zeker als de eerste fase 
van groepsvorming is voltooid. Er is een groeiend aantal ervaren bouwadviesbureaus die zij hierbij 
kunnen inschakelen. Aandacht verdient het organiseren van een ‘achtervang’, voor het geval er 
zoveel leden van het collectief afhaken (bijvoorbeeld door financiële omstandigheden, echtscheiding 
of werk elders) dat de voortgang van het project in gevaar komt. Ervaren institutionele partijen 
zoals corporaties kunnen hier een rol spelen. Steeds blijft gelden dat de vrije keus de kern van 
het collectief particulier opdrachtgeverschap is. Van gedwongen winkelnering kan ook bij de 
begeleiding geen sprake zijn.

 25 Overigens laat de begeleiding onverlet dat de particuliere opdrachtgever nog veel zelf zal moeten doen en zeker veel 
keuzen zelf moet maken. De begeleiding treedt niet in de plaats van de opdrachtgever.
26 Een voorbeeld van begeleiding door de gemeente is de Helpdesk in Amsterdam (IJburg). Een voorbeeld van een 
onafhankelijke stichting is Stedelijk Wonen Enschede.
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Catalogusbouwers/ontwikkelaars
Ook catalogusbouwers hebben architecten in dienst, of weten deze in te schakelen. In de meeste 
gevallen is het basisontwerp klaar en zijn op onderdelen wijzigingen mogelijk.

Subsidie
Wie een architect inschakelt, maakt een uniek product. In sommige gebieden wil de gemeente dit 
bevorderen, en ze onderzoekt nog hoe deze stimulans een financiële vorm kan krijgen (bijvoorbeeld 
door verwerken in de grondprijs of subsidie).

7. welke begeleiding kan ik krijgen?
 
Er is volop belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap, zo blijkt uit onderzoek. Dat veel 
mensen er toch niet aan beginnen, komt doordat ze het een te onzeker avontuur vinden. De 
vrees voor bureaucratische rompslomp en gebrek aan ervaring in de omgang met bijvoorbeeld 
architecten en aannemers, schrikt velen af. Om geïnteresseerden over de streep te trekken, wil 
de gemeente professionele begeleiding bieden. Uit ervaringen elders (Amsterdam, Woerden, 
Enschede) blijkt dat goede begeleiding een belangrijke succesfactor is.25 

Er zijn ruwweg drie mogelijkheden om de begeleiding te organiseren: begeleiding door 
gemeentelijke ambtenaren, begeleiding door een onafhankelijke stichting, en begeleiding door 
(gecertificeerde) particuliere bureaus. Alledrie hebben voor- en nadelen en van alledrie zijn 
voorbeelden in andere steden te vinden.26  

De voorkeur van het Almeerse college gaat uit naar de tweede mogelijkheid, de oprichting van 
een onafhankelijke lokaal opererende stichting, de Stichting Bureaus Begeleiding Opdrachtgevers 
(BBO). Deze stichting krijgt als taak het begeleiden van individuele particuliere opdrachtgevers 
bij zaken als budgetbepaling, opstellen programma van eisen, keuze architect, ontwerpen van de 
woning en budgetbewaking, energieadvies, vergunningaanvraag, aanbesteding en bouwbegeleiding. 
De stichting heeft een rol bij het ontwikkelen van cursussen, workshops en excursies om de 
potentiële burgerlijke opdrachtgevers te enthousiasmeren en wegwijs te maken. De gemeente biedt 
de kavelkopers van een aantal gebieden een aantal uren gratis begeleiding aan door de Stichting 
BBO. Wie meer begeleiding wil, betaalt die zelf. 

Het is niet de bedoeling dat de stichting een monopolie op begeleiding krijgt. Naar verwachting zal 
er gaandeweg een bredere markt van particuliere bouwbegeleiders ontstaan. De gemeente juicht 
dit toe omdat daarmee de burger als opdrachtgever een steeds ruimere keuze krijgt. 

Voor de eerste twee grote uitgiftes, Noorderplassen West en Stripheldenbuurt, komt de Stichting 
BBO te laat. Hier selecteert de gemeente twee of drie bureaus.

8. hoe worden wij collectief opdrachtgever?
Veel burgers zullen het opdrachtgeverschap graag met anderen willen delen. Het kan gaan om 
groepen vrienden, kennissen, geloofsgenoten, leeftijdgenoten, mensen die een ideaal (ecologisch 
wonen) of een hobby (paardenliefhebbers) delen, die samen hun woningen willen ontwikkelen 
en daaraan speciale eisen stellen, of die een besparing op de ontwikkelings- en bouwkosten 
nastreven.

De meeste collectieven komen voort uit eigen initiatief. Andere collectieven kunnen ontstaan 
uit een initiatief van begeleidingbureaus, catalogusbouwers, ontwikkelaars of corporaties. 
De gemeente speelt hierbij geen actieve rol. Wel kan de gemeente op de website een platform 
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Ik bouw mijn huis in Almere
Wilma van Kreuningen en Frank van Dijk

> 57

Kavelgrootte  290 m2

Bruto vloeroppervlak  150 m2

Bruto inhoud  510 m3

Kavelprijs  63.800 EUR

Kosten bouw  206.000 EUR

Totale kosten  269.800 EUR

Loting kavel  september 2004

Aanvang bouw  juni 2005

Oplevering  maart 2006

Oplevering  Goldewijk Bouwgroep
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Wilma van Kreuningen 
Secretaresse bij de 
VVNH in Almere

Frank van Dijk
Supervisor bij 
marketingbureau 
in Zaltbommel

Gezinssituatie
Geen kinderen,
twee katten

Catalogus, jaren dertig

Waar
Eppostraat,
Stripheldenbuurt

Frank van Dijk komt uit Tilburg. Als starter 
op de woningmarkt lagen de huizenprijzen in 
Tilburg veel te hoog. Voor 111.000 euro kocht 
hij een huis in de Flevopolder en verhuisde 
naar Almere. Toen leerde hij Wilma van 
Kreuningen kennen. Ze verkochten het huis 
voor 159.500 euro en nu wonen ze samen in 
een zelfbouwwoning in de Stripheldenbuurt.

5958

We hebben deze kavel 
als een budgetkavel gekocht.
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5. ikbouwmijnhuisinalmere
hoe verandert de gemeente?

 5. ikbouwmijnhuisinalmere  > hoe verandert de gemeente?

> 61

een goede bouwer, met een goede reputatie 
in Almere. We zijn erg geholpen door de 
bouwer. Eigenlijk regelde die alles. Hij heeft 
ons door de bouwaanvraag geleid en langs de 
welstand. Echt grote problemen hebben zich 
niet voorgedaan. Het duurde drie maanden 
om de papieren op orde te hebben. We zagen 
wel dat de gemeente intern niet altijd even 
goed communiceerde. Soms werkten de 
afdelingen langs elkaar heen. Of de individuele 
bouwprocessen werden niet goed gevolgd. Dat 
kan beter.’

‘We hebben gekozen voor dit woningconcept 
en hebben onze invulling gegeven aan allerlei 
bouwkundige elementen, zoals de baksteen, 
de ramen, het type dakpan. Het is zo leuk 
om je eigen keuzes te maken.’ Ter inspiratie 
toerden Frank en Wilma door het Gooi om 
verschillende bouwstijlen te bekijken. ‘De 
jarendertigstijl sprak ons het meest aan. Met 
een klassieke baksteen en dakpan. Eigenlijk 
is ons huis een traditionele twee-onder-een-
kap, maar dan doormidden gehakt.’ Ze zijn niet 
de enige die voor deze stijl hebben gekozen. 
Frank: ‘Als je in deze wijk rondkijkt, zie je dat 
mensen kiezen voor een meer traditionele 
bouwstijl. Ze bouwen nauwelijks in de moderne 
of experimentele stijlen van de projectbouw. 
Van die projectbouw zal te zijner tijd in Almere 
veel moeten worden gesloopt of op grote 
schaal verbouwd. Maar dit huis moet er over 
tweehonderd jaar nog staan.’ Wilma: ‘In Almere 
mis je de geschiedenis van een oude stad, er 
zijn geen oude gebouwen, maar je hebt hier 
wel ruimte, groen en water. Laatst waren we 
weer in Utrecht, waar ik vandaan kom, en toen 
vonden we het er maar benauwd.’

‘In de Stripheldenbuurt kwamen in totaal 
74 kavels vrij voor particulier opdracht-
geverschap,’ vertelt Frank. ‘We dachten eerst, 
dat is niets voor ons. Te duur, veel te veel gedoe 
en veel te veel regels. We hebben de brochure 
weggegooid. Maar even later zagen we ergens 
een advertentie van een bouwonderneming 
die woningen had ontwikkeld, speciaal voor 
die kavels. Daar zijn we toen gaan informeren 
naar de mogelijkheden. Zo kwamen wij er 
achter dat de bouwer ook de bouwaanvraag 
regelt. Ze gingen opnieuw in beraad. Wilma van 
Kreuningen: ‘Wat bleek was dat zelf bouwen 
helemaal niet duur hoeft te zijn. Toen we ons 
inschreven schatten we onze kans klein in. 
Maar het animo bleek helemaal niet zo hoog, 
we hadden onze eerste keus. Onze kavel 
hebben we echt voor een budgetprijs gekocht: 
63.800 euro voor 290 m2.’

‘Zelf bouwen kost wel veel tijd. Je bent er 
iedere dag mee bezig. Je moet over veel 
dingen goed nadenken. Bijvoorbeeld de keuze 
van de bouwer. We hebben met verschillende 
bouwers gesproken. Goldewijk was gewoon 
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gemeentelijke inkomsten en uitgaven onderbrengen in een Fonds Particulier Opdrachtgeverschap. 
Dit maakt het mogelijk deze specifieke geldstromen controleerbaar te houden en schommelingen 
in de stromen op te vangen. Het college zal hierover een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad 
voorleggen.

Particulier opdrachtgeverschap bezorgt de gemeente extra kosten. De gemeente wil 
geïnteresseerde burgers over de drempel helpen door bij te dragen in de kosten van de 
ontwikkeling van individuele kavels. Daarnaast maakt ze kosten voor de organisatie van het 
programma, de kopersbegeleiding (huisvesting, kantoorkosten) en de aanvullende activiteiten van 
de gemeentelijke organisatie (cursussen, excursies).

Maar daar staan ook (extra) inkomsten tegenover. Een belangrijke inkomstenbron is de 
grondverkoop. Hieruit kunnen de verkoopkosten en de begeleidingskosten voor een belangrijk deel 
worden betaald. De extra uitgaven en de extra inkomsten die samenhangen met de kavelverkoop 
houden elkaar naar verwachting in evenwicht. Een tweede inkomstenbron zijn de bouwleges. 
Hieruit kunnen de extra activiteiten van de dienst Stadsbeheer (VTH) worden betaald en een deel 
van de begeleidingskosten. In de derde plaats kan Almere inkomsten verwerven uit rijkssubsidies 
voor particulier opdrachtgeverschap en woningbouwproductie. Tenslotte wordt het budget van de 
bestaande regeling voor subsidiering van initiatieven van collectieven als dekking ingezet.

bredere visie op kosten en baten
In het voorgaande is een overzicht gegeven van de financiën voor zover die op basis van de huidige 
inzichten kunnen worden geraamd. Allerlei kosten en baten waarvan wij vermoeden dat zij zullen 
optreden, maar die nu nog niet kunnen worden gekwantificeerd, zijn tot nu toe buiten beschouwing 
gelaten. 

Het gaat om interessante maatschappelijke en economische vragen zoals: Wat is het effect op de 
lokale economie? Wat is het effect op de kosten van bouw- en woonrijp maken? Welk effect heeft 
het aanbieden van kavels op het aantrekken en behouden van ondernemende mensen? Welk effect 
heeft een interessante gedifferentieerde stad op het aantrekken van ondernemers? Pas in de 
komende jaren kunnen de antwoorden gaandeweg in beeld worden gebracht.
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In het vorige hoofdstuk is de aanpak van ikbouwmijnhuisinalmere beschreven vanuit de positie 
van de burger die zelf particulier opdrachtgever wil worden. Het is duidelijk dat hij of zij veel 
zelf kan doen, en daarnaast professionele hulp kan inschakelen. De gemeente wil de particulier 
opdrachtgever actief steunen. Om dat te kunnen doen, is een verandering nodig van de financiële 
systematiek van de woningbouw en van de gemeentelijke organisatie. De afweging van kosten en 
baten verandert en dat geldt ook voor het gemeentelijke takenpakket. In dit hoofdstuk wordt kort 
uitgelegd wat de consequenties van ikbouwmijnhuisinalmere voor de gemeente zijn.

taken van de gemeente
Op dit moment wordt ruim 95 procent van de woningbouw in Almere gerealiseerd door 
projectontwikkelaars en woningcorporaties, en minder dan 5 procent door particuliere 
opdrachtgevers. Daar is ook de gemeentelijke organisatie op ingesteld. Belangrijke taken van de 
gemeente zijn de stedenbouw, het sluiten van overeenkomsten met een klein aantal ontwikkelaars 
en het behandelen van een klein aantal bouwvergunningen die in één klap grote aantallen woningen 
omvatten. Individueel particulier opdrachtgeverschap is voor de gemeente veel arbeidsintensiever, 
maar bij het huidige aantal van ongeveer 100 vrije kavels per jaar is ook dit een relatief 
overzichtelijk takenpakket.

Vergeleken met de huidige werkwijze zorgt ikbouwmijnhuisinalmere voor drie grote veranderingen 
in het takenpakket van de gemeente:

Ten eerste nemen de bestaande taken (grondverkoop, beoordeling bouwaanvragen, verstrekking 
vergunningen, toezicht op naleving) toe in omvang. Het gaat in de toekomst niet om 100 maar om 
1000 kavels per jaar. Dat betekent overigens niet dat de hoeveelheid werk voor de gemeente zal 
vertienvoudigen; de gemeente streeft ernaar de procedures te vereenvoudigen en efficiënter te 
maken. Een ander effect is dat de gemeentelijke ambtenaren op grotere schaal in direct contact 
komen te staan met de inwoners. Dat kan in beide richtingen een positieve uitwerking hebben.

Ten tweede neemt de gemeente nieuwe taken op zich, zoals in de vorige hoofdstukken uiteen is 
gezet. Zij doet dat omdat zij haar (toekomstige) burgers wil helpen om de eerste stappen te zetten 
bij het ontwikkelen en realiseren van hun eigen huis. Het gaat dan om met name het informeren en 
begeleiden van (potentiële) particuliere opdrachtgevers. De gemeente neemt zelf de verkoop van 
de kavels (marketing, website, winkel, advertenties, helpdesk, publicaties, manifestaties) op zich, 
terwijl in de projectmatige woningbouw de ontwikkelaars daarvoor zorgdragen. 

Ten derde wordt de beleidstaak intensiever. Omdat particulier opdrachtgeverschap op deze schaal 
nog grotendeels onbekend terrein is, moet de gemeente extra tijd steken in beleidsontwikkeling. 
Zodat het beleid op dit terrein telkens waar nodig kan worden verbeterd aan de hand van 
praktijkervaringen en voortschrijdend inzicht.

kosten en dekking
Een ingrijpende verandering van de manier waarop Almere woningbouw en stedenbouw 
organiseert, kan niet zonder een even ingrijpende wijziging van de financieringssystematiek. 
Grootschalige toepassing van particulier opdrachtgeverschap betekent een andere opbouw van de 
kosten- en batenberekeningen, met andere posten en andere zwaartepunten aan weerszijden van 
de balans. Net als de ruimtelijke structuur moet ook de financieringssystematiek in feite worden 
herontworpen.

Maar voor de eerstkomende jaren is die systematiek op hoofdlijnen al duidelijk. Het college wil de 
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Ik bouw mijn huis in Almere
Gerda Lenselink en Ronald Spanier

> 65

Kavelgrootte  600 m2

Bruto vloeroppervlak  150 m2

Bruto inhoud  500 m3

Kavelprijs  140.000 HFL

Kosten bouw  310.000 HFL

Totale kosten  450.000 HFL

Loting kavel  juni 1997

Aanvang bouw  april 1998

Oplevering  Eigen aannemers

ikbouwmijnhuisinalmere   > interviewikbouwmijnhuisinalmere   > interview



66 67

Gerda Lenselink
Accountmanager 
Planstudies, 
Rijkswaterstaat

Ronald Spanier
Directeur Servicecentrum 
Flevolandse bibliotheken

Gezinssituatie
Drie kinderen van 12, 10 
en 7 jaar oud

FINN LOGS, 
houten stapelwoning

Waar
Mangostraat, Parkwijk

Negen jaar geleden woonden Gerda Lenselink 
en Ronald Spanier met twee kleine kinderen 
op een bovenverdieping in Amsterdam Oost. 
Ze wilden groter wonen, naar buiten, meer 
ruimte. Maar niet onvoorwaardelijk, herinnert 
Ronald zich: ‘We wilden niet naar de polder en 
voor geen prijs kregen ze ons in nieuwbouw.’ 
Uiteindelijk kochten ze een kavel op de toen 
nog uitgestrekte vlakte van de Parkwijk 
in Almere Stad; niets dan kale polder en 
nieuwbouw. ‘Ja, raar hè,’ hij moet er zelf om 
lachen. ‘We hadden in Diemen gekeken, maar 
daar werden de raampjes al weer zo klein. 
Toen zijn we toch maar in de polder gaan 
kijken. Lelystad voelde gewoon niet goed, 
Almere weer wel.’ Op tafel liggen de foto’s van 
het huis in aanbouw. De zelfbouwers staan op 
de fundering van het huis en rondom alleen 
maar opgespoten zand, zo ver je kunt kijken. 
Maar daar lijkt het nu al lang niet meer op. De 
woonkamer kijkt uit op een gezellige groene 
tuin met jonge, maar volgroeide fruitbomen.
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We zijn zelf helemaal niet handig,
maar we hebben wel

een paar handige neven.
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‘Het was een naïef besluit, we zijn zelf 
helemaal niet handig, maar we hadden wel 
een paar handige neven. We zijn gewoon 
begonnen. We hadden zelfs een projectplan 
gemaakt.’ Gerda laat een gebonden stapel 
papieren zien en ziet tot haar eigen verbazing 
dat het zelfs een voorwoord had. Het lijkt wel 
een ambtelijke nota. ‘Ambtenaren, hè,’ grapt 
Gerda. Advies haalden ze bij verschillende 
partijen, zoals een architect of een centrum 
dat gespecialiseerd was in groen bouwen. Zij 
adviseerden bijvoorbeeld om in plaats van 
peperdure zonnecollectoren te kiezen voor een 
dikker isolatiemateriaal.

‘Ons huis springt er best uit in de buurt. We 
hebben destijds ook veel moeite gehad met 
de welstand. Het dak zou een te zwakke 
dakhelling hebben en zou niet passen in het 
straatbeeld. Ook geloofden ze niet in de houten 
draagconstructies.’ Gerda en Ronald deden 
driekwart jaar over de vergunningen. Hier en 
daar deden ze water bij de wijn. Zelf zouden 
ze het ‘geweldig’ vinden als de huizen in de 
buurt iets totaal anders en eigenwijs zouden 
zijn. Andersom horen ze nog wel eens kritiek 
van de buurtbewoners op de keuzes die zij 
hebben gemaakt. Bijvoorbeeld de tweedehands 
dakpannen, echte kleipannen, die worden niet 
door iedereen op prijs gesteld. ‘Ze zijn mat 
en schilferen en er groeit mos op. Dan vragen 
ze in de buurt of we ze niet schoon willen 
schrobben.’

‘We hadden ons voorgenomen hier niet langer 
dan tien jaar te wonen.’ Ze zitten er nu negen 
jaar en ze maken nog geen concrete plannen 
om zich in een nieuw project te storten. 
Behalve het huisje voor één van de kinderen, 
dat ze in de tuin willen bouwen. Maar Ronald 
zet desgevraagd gerust een boompje op: ‘Ons 
volgende huis wordt alleen van staal en beton,’ 
zegt hij beslist: ‘Iets totaal anders.’

Ze besloten zelf een huis te bouwen. 
Onafhankelijk van elkaar oriënteerden 
ze zich op de mogelijkheden. Gerda: ‘We 
kwamen allebei uit op een houten huis.’ Het 
werd een Finnlogs-huis, helemaal van hout. 
Ze financierden het huis met een groene 
hypotheek. Om de vereiste duurzaamheid te 
garanderen moesten ze voldoen aan een hele 
reeks voorwaarden wat betreft materiaalkeuze 
en bouwwijze.

Gerda en Ronald deden alles helemaal 
zelf. Een paar handige neven werden 
hun onderaannemers. Gerda zette zich 
eigenhandig aan het koppensnellen van de 
heipalen. Werkstudenten uit Amsterdam 
lakten de vierkanten balken van hun 
duurzame Finnlogs-woning en vrienden en 
familie kwamen helpen stapelen. Een vrouw 
uit Almere Haven fietste voorbij en kreeg 
spontaan zin om mee te helpen. Ze hielp mee 
tot de oplevering.

De houten constructie is stevig en kraakt 
niet. De dragende houten zuilen staan op dik 
schroefdraad. Mocht het huis gaan werken 
dan is dat met een draai aan de stelbout te 
verhelpen.

ikbouwmijnhuisinalmere   > interview
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Ikbouwmijnhuisinalmere is het programma waarmee de gemeente Almere de komende 
jaren vele duizenden kavels gaat uitgeven voor particulier opdrachtgeverschap. 

Bij particulier opdrachtgeverschap, of eigenbouw, bouwt u op uw eigen stuk grond geheel 
naar eigen inzicht uw woning. Dat kan individueel, of samen met anderen. Particulier 
opdrachtgeverschap is mogelijk voor mensen uit alle inkomensgroepen, dus ook als starter 
of als doorstromer. 

Ik bouw Bouwen op eigen kavels is een breuk met een lange traditie van projectmatige 
woningbouw, waarbij projectontwikkelaars grootschalige nieuwbouwwijken realiseren en de 
bewoners woonconsumenten zijn.

Maar een woning is meer dan alleen een uniform dak boven je hoofd. Woonwensen 
veranderen; steeds meer mensen willen vormgeven aan hun eigen manier van wonen.
Bij eigenbouw zijn bewoners geen woonconsumenten, maar woonproducenten. Ook bouwers, 
overheid en projectontwikkelaars veranderen van rol.

Een stad die ruimte biedt aan individuele woonwensen heeft automatisch een meer 
organisch karakter. Mensen maken de stad; er is diversiteit én samenhang. Inwoners van 
zo’n stad zijn direct betrokken bij hun ruimtelijke omgeving.

Mijn huis Almere bestaat dertig jaar. De eerste huizen in de zuidelijke IJsselmeerpolders 
werden opgeleverd in 1976. Sindsdien heeft de stedelijke ontwikkeling in Almere een 
enorme vaart genomen. In relatief korte tijd is Almere uitgegroeid tot een stad met bijna 
200.000 inwoners.

De stad ligt in de rust van de Flevopolder, tussen de bossen en aan het water en altijd op 
gunstige afstand van stedelijke centra als Amsterdam en Utrecht. Met kwaliteiten als ruimte, 
licht en water oefent Almere grote aantrekkingskracht uit op de directe omgeving. 

In  Almere In Almere is altijd geëxperimenteerd en gepionierd. Nu toont Almere opnieuw 
zijn pioniersgeest. Tot het jaar 2030 geeft de gemeente tenminste 20.000 kavels uit voor 
particulier opdrachtgeverschap. Een geweldige ambitie.

Met ikbouwmijnhuisinalmere begint een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van Almere 
tot een volwassen en veelzijdige stad.


