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INLEIDING EN DOEL 

De woonopgave is één van de belangrijkste speerpunten in het 
Coalitieakkoord Almere 2020-2022 genaamd ‘Een frisse start’. In de 
Woonvisie 2020-2030 is deze ambitie vertaald in een stedelijk bouw-
programma van 24.500 woningen. Daarbij staan balans en diversi-
teit voorop. Meer dan ooit maakt de gemeente de keuze om ook de 
bestaande stad te betrekken bij de woningbouwopgave. Een groot 
deel van de Almeerse wijken bestaat ruim dertig jaar. Ze zijn gebouwd 
in een tijd dat het gezin de hoeksteen van de samenleving was. Wijken 
waar bewoners maar wat graag willen blijven wonen. 

Wijkbewoners aan zet  
Vanuit die uitgangspunten denken we door: 
	 ●	 Welke	huizen	hebben	bewoners	zelf	voor	ogen?	
	 ●	 Welke	samenlevingsverbanden	denken	zij	aan?	
	 ●	 Alleen,	met	(nieuwe)	vrienden,	met	familieleden?	
	 ●	 Welke	mogelijke	bouwplekken	zien	zij	in	hun	directe	omgeving?	
	 ●	 Kan	de	gemeente	deze	woonwensen	faciliteren	en	wat	is	
	 	 daarvoor	nodig?	

We	pakken	deze	opgave	op	vanuit	het	Woningbouwatelier,	vanuit	zijn	
rol om vernieuwende woonvormen te verkennen en mogelijk te maken. 
We beginnen met een pilot. Dat doen we samen met de afdelingen 
Stedelijk Beleid en Bestuur Veiligheid Leefbaarheid Strategie van 
de gemeente Almere. Het team Leefbaarheid van de afdeling BVLS 
de	gemeente	Almere	kent	de	wijkbewoners,	partners	en	netwerken	
en	weet	hoe	deze	zich	tot	elkaar	verhouden.	Zij	kan	bij	uitstek	
haar	beleidsonafhankelijke	kennis	van	de	wijk,	van	participatie	en	
gebiedscommunicatie	inzetten	als	bijdrage	aan	een	leefbare	stad. 

Bewoners aan zet, de gemeente faciliteert
In de pilot zijn de wijkbewoners zelf aan zet. Ze kunnen zelf 
plekken	aanwijzen	waar	ze	voor	zichzelf,	hun	directe	verwanten	
of	hun	vrienden	hun	huis	willen	(laten)	bouwen.	Ditmaal	is	er	geen	
gemeentelijk programma en gemeentelijk stedenbouwkundig plan.  

De	ontwikkeling	kan	in	particulier	opdrachtgeverschap	of	door	
professionele woningbouwers. Ook is het denkbaar dat bewoners een 
deel	van	hun	eigen	achter-	of	zijtuin	afsplitsen	voor	de	bouw	van	een	
huisje.	Of	ze	kunnen	ook,	heel	actueel,	een	volwaardige	werkruimte	
realiseren.	In	alle	gevallen	verzoeken	ze,	per	saldo,	de	gemeente	
om	hun	initiatieven	planologisch	mogelijk	te	maken.	Ze	organiseren	
daarbij zelf het draagvlak voor hun plan in de buurt. De pilot is erop 
gericht	dat	de	gemeente	de	initiatiefnemers	faciliteert	en	dat	daarvan	
wordt geleerd. 

Almere transformeert
Almere is een volledig geplande stad. In die zin is zij nog niet bekend 
met	de	typische	gelaagdheid	van	de	oudere	steden.	Steden	met	een	
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https://almere.raadsinformatie.nl/document/8433081/1
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langere	geschiedenis	hebben	zich	door	de	tijd	heen	steeds	gevoegd	
naar	een	veranderende	context.	Het	zijn	juist	deze	tijdlagen	die	oudere	
steden bijzonder maken. Met die dynamiek kan nu ook Almere een 
start	maken.	Met	de	kracht	van	de	bewoners	krijgt	zo’n	dynamiek		
echt	betekenis.	Almere	bevindt	zich	in	de	bijzondere	omstandigheid	
dat	opeenvolgende	Colleges	de	kracht	van	haar	bewoners	omarmen	
volgens	het	‘Almeerse	Principle’	MENSEN	MAKEN	DE	STAD. Dat 
uitgangspunt past bij een steeds veranderende samenleving en ook 
bij de toekomst. Nu gaat het om meer ouderen en meer kleinere 
huishouden. Over tien of twintig jaar gaat het om een ons nu nog 
onbekende samenleving. Met de pilot Bouwen door de buurt gaan we 
dit	voor	het	eerst	nu	ook	mogelijk	maken,	in	de	bestaande	stad.

Koester diversiteit 
In 2008 zijn de Almere	Principles	uitgebracht	waarvan	het	hiervoor	
genoemde MENSEN	MAKEN	DE	STAD er één is. In het bijzonder 
is dit gerealiseerd in Homeruskwartier en Oosterwold,	vanuit	
de	erkenning	dat	burgers	de	drijvende	kracht	zijn	in	het	maken,	
behouden en verduurzamen van de stad. De pilot Bouwen door 
de	buurt	is	hierop	het	vervolg.	Ditmaal	niet	in	nieuwe	wijken,	maar	
in	de	bestaande	stad.	Tegelijkertijd	realiseren	wij	ons	dat	voor	een	
jonge	stad	als	Almere	de	diversiteit,	na	veertig	jaar,	nog	pril	en	dun	
is	in	vergelijking	met	oude	en	historische,	gerijpte	steden.	De	stad	
heeft	veel	jong	bos,	veel	jonge	woonwijken	en	veel	jonge	bedrijven.	
Het	is	vooral	de	bevolking	die	na	vier	decennia	een	veel	bredere	
demografische	en	multiculturele	verscheidenheid	heeft	gekregen.	Dit	
zijn allemaal gunstige voorwaarden voor een steeds rijkere diversiteit 
in	bebouwing.	Maar	die	diversiteit	moeten	we	actief	bevorderen.	
Daarom	omarmen	we	in	de	pilot	het	Principle	KOESTER	DIVERSITEIT.

Combineer stad en natuur
Een	derde	Principle	waar	de	pilot	aan	tegemoet	komt,	is	COMBINEER	
STAD	EN	NATUUR.	Almere	wil	verstedelijken.	Niet	ten	koste	van,	maar	
met	de	natuur.	Dat	streven	kent	al	een	lange	geschiedenis.	Vanaf	het	
begin streefden de plannenmakers van Almere ernaar natuur en stad 
niet	als	tegengesteld	of	vijandig	te	zien,	maar	als	twee	fenomenen	
die	op	verschillende	niveaus	als	vanzelfsprekend	samengaan.	‘Wie	
natuur	en	stad	als	strikt	gescheiden	actoren	behandelt,	doet	beide	
tekort	en	ook	zichzelf.	Maar	wie	alert	en	ondogmatisch	speurt	naar	
combinatiemogelijkheden,	werkt	zonder	schuldgevoel	aan	de	stad	
en	aan	de	natuur.	Natuur	kan	stedelijke	functies	op	een	hoger	plan	
brengen	en	vice	versa.	Het	is	de	opgave	om	die	bloei	te	bevorderen’	
aldus	het	Principle.	

Jongeren 
blijven – nood-
gedwongen 
– langer thuis 
wonen 

Kinderen bleven 
in 2017 gemid-
deld tot 23,5 
jaar inwonen bij 
ouders of verzor-
gers. Vijf jaar 
eerder was dat 
nog 22,8 jaar. De 
ontwikkeling heeft 
vooral te maken 
met hogere huur-
prijzen en (studie)
schulden.

1. INLEIDING EN DOEL

https://www.almere.nl/bestuur/almere-principles
https://www.almere.nl/zoeken?tx_solr%5Bq%5D=homeruskwartier
https://almere20.almere.nl/gebiedsontwikkeling/oosterwold
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MENSEN MAKEN DE STAD

“ Na	mijn	VWO	heb	ik	gestudeerd	in	Delft,	maar	ik	wil	toch	
het	liefst	in	Kruidenwijk	in	Almere	wonen.	Mijn	hele	familie	
woont	hier,	de	wijk	is	erg	groen	en	we	zitten	dichtbij	het	
centrum.” 
  Buurtbewoner Dylano

“Eigenlijk wel interessant 
zo’n	organische	groei	
in onze wijk. Dat in 
een wijk die van een 
stedenbouwkundige 
blueprint is gekomen. 
Er zijn vast her en der 
kleine plekjes te vinden 
voor fantasievollere 
huizen.”                           
  Buurtbewoner Kees

“ De gemeente verwees ons eerder met ons plan voor een 
Knarrenhof	naar	Oosterwold.	Maar	wij	willen	helemaal	niet	
naar Oosterwold. Daar is nog niets aan voorzieningen. 
Laat	staan	dat	die	voorzieningen	dichtbij	zijn.	Eigenlijk	
willen	wij	ook	in	de	Kruidenwijk	blijven.	Daar	zijn	de	
supermarkt en de bushalte om de hoek.”  

“ Kleiner	wonen	is	prima.	Daarbij	denk	ik	sinds	kort	ook	
anders na over een goede indeling. Dat wil zeggen met 
een goede thuiswerkplek.”  
  Buurtbewoonster Caroline  

“ We wonen nu voor nog geen 600 euro per maand in onze woning. 
Deze	hebben	we	in	de	jaren	negentig	gekocht.	Het	was	een	premie	
C-woning.	Op	zich	is	het	prima	als	onze	maandlasten	een	beetje	
toenemen om onze woondroom waar te maken. Maar dan moeten we 
er wel kwaliteit voor terugkrijgen. Denk aan een huis met duurzame 
energie	of	een	wooncomplexje	waar	mensen	naar	elkaar	omkijken	als	
het erop aankomt.”
  Buurtbewoonster Marja 

1. INLEIDING EN DOEL



BOUWEN DOOR DE BUURT | KRUIDENWIJK | DOEL & AANPAK5

 KOESTER DIVERSITEIT

Het grootste 
strogebouw met 
24 sociale huur-
woningen van 
Nederland staat 
in Lent. Gebouwd 
door bewoners, 
vrijwilligers en 
professionele 
bouwvakkers. 

Een woonvoorzie-
ning voor twaalf 
jongvolwassenen 
met een verstan-
delijke beperking. 
De Hooiberg in 
Borne wordt in 
opdracht van de 
ouders gebouwd.

“De stap maken van mijn grote appartement naar dit huisje betekende 
ook ‘ontspullen’. Ik heb nu zo veel meer tijd en geld om te doen wat 
ik belangrijker vind: lezen, tuinieren, wandelen en musea bezoeken.” 
Bewoonster Conny over haar huisje in Homeruskwartier, Almere Poort.

De woning komt 
rechtstreeks uit 
de fabriek. Nog 
dezelfde dag 
genieten van 
een mantelzorg-
woning.

1. INLEIDING EN DOEL
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COMBINEER STAD EN NATUUR
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We starten met een kopgroep, ook om te leren
Het is op voorhand niet te voorspellen met hoeveel serieuze 
initiatiefnemers	de	pilot	start.	Misschien	zijn	het	er	vijf,	tien	of	
vijftien.	De	pilot	is	bedoeld	voor	een	kopgroep	van	verschillende	
initiatiefnemers.	Met	hen	doorlopen	we	het	traject	van	uitgifte,	
participatie	en	vergunning.	Dat	kan	leiden	tot	initiatieven	die	passen	
bij de tijdgeest maar nog niet in het bestemmingsplan. Hiermee 
volgen we de lijn van de nieuwe Omgevingswet die meer ruimte wil 
bieden	aan	initiatieven	uit	de	samenleving.	Van	‘nee,	tenzij’	gaan	
we	daarmee	naar	‘ja,	mits’.	Een	belangrijk	moment	is	uiteraard	of	er	
draagvlak	is	voor	het	plan.	Accepteert	de	buurt	een	nieuw	initiatief	
of	niet?	Hier	gaan	we	in	hoofdstuk	4	verder	op	in.	

Betrokkenheid corporaties 
Voorafgaand aan de start van de pilot hebben we overleg gehad met 
de	woningcorporaties	die	woningen	beheren	in	Kruidenwijk.	Dat	zijn	
De	Alliantie,	Goede	Stede	en	Ymere.	We	hebben	hen	gevraagd	of	we	
hen mogen koppelen aan die initiatiefnemers die behoren tot hun 
doelgroep. Met als doel voor hen de woningen te ontwikkelen in de 
categorieën	sociale	huur	of	koop.	De	drie	corporaties	zijn	in	beginsel	
positief.	Het	moet	dan	wel	een	substantieel	aantal	woningen	betreffen.	
Tegelijkertijd	moeten	de	wijkbewoners	die	deelnemen	aan	de	voorkant	
wel de zekerheid hebben dat zij daadwerkelijk de woningen mogen 
bewonen.	Immers,	zij	hebben	dan	niet	alleen	mogelijke	bouwplekjes	
onderzocht	maar	hebben	ook	zelf	het	draagvlak	voor	het	bouwplan	
georganiseerd. De gemeentelijke huisvestingsverordening kan voor de 
gereguleerde huurwoningen in deze mogelijkheid voorzien. Daardoor 
kunnen	we	deze	match	tussen	initiatiefnemers	en	woningcorporaties	
maken. Dit betekent wel dat de initiatiefnemers verenigd moeten zijn 
in	een	rechtspersoon	en	ook	na	oplevering	verenigd	blijven.	Mocht	er	
via die werkwijze nieuwe woningen tot stand komen dan is er sprake 
van een betekenisvolle hybride van de pilot ‘bouwen door de buurt’ 
en het programma ‘bouwen voor de buurt’. Deze beide vormen van 
woningbouw zijn in de Woonvisie 2020-2030 als kwaliteitsimpuls voor 
de bestaande stad aangekondigd.

Nieuwe bouwmogelijkheden 
Met de pilot Bouwen door de buurt maken we in beginsel een 
nieuwe bouwstroom mogelijk. Nog niet eerder is in Nederland aan 
wijkbewoners	op	een	dergelijke,	principiële	manier	het	initiatief	
gegeven.	Althans,	voor	zover	ons	bekend.	Bij	de	financiële	crisis	
waren	het	met	name	de	kleinschalige	particuliere	investeerders	
die	de	bouwproductie	redden.	Zo’n	bouwstroom,	hoe	klein	ook,	
geeft	grootse	inzichten	over	een	nieuwe	manier	van	ontwikkelen	
en	mogelijkheden	van	opschaling.	Want	bij	succes	wordt	de	pilot	
uitgerold over de hele stad. De urgentie om initiatieven uit de wijk de 
ruimte	te	geven,	is	actueler	dan	ooit.	

In Almere woont 
achter iedere 
derde deur 
iemand alleen  

In Almere woont 
nu 33 procent 
alleen. Dit 
aandeel groeit 
mede doordat 
de vergrijzing, 
die ook nog 
eens dubbel 
te merken is. 
Dubbele vergrij-
zing betekent 
dat niet alleen 
het aandeel 
ouderen groeit, 
maar ook dat 
binnen die groep 
de gemiddelde 
leeftijd toeneemt. 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/beleidsstukken/Beleidsnota_s/200710_19c_BL_Woonvisie_Thuis_in_Almere_2020-2030_WOONVISIE.pdf
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Het doel is meerledig
Het doel van de pilot is meerledig. Met de pilot bouwen de burgers aan 
hun	eigen	stad	en	toekomst.	Het	initiatief	brengt	maatschappelijke	en	
woningbouwdoelstellingen	samen.	Dat	versterkt	het	sociale	weefsel	in	de	
wijken.	De	nieuwe	generatie	Almeerders	die	er	is	geboren	en	geworteld,	
kan voor de stad en de wijk behouden blijven. Er ontstaan kansen voor 
ouderen	en	de	nog	thuiswonende	jongvolwassenen:	voor	zichzelf.	Of	
met	hun	(nieuwe)	vrienden.	Dit	kan	betekenen	dat	gezinswoningen	
vrijkomen voor nieuwe gezinnen. Of dat het mogelijkheden biedt 
om door te stromen van huur naar koop. Een bestuurlijk doel is dat 
bewoners	zich	beter	verstaan	met	de	gemeente	en	haar	bestuurders.	Een	
veiligheidsdoel	is	het	bebouwen	van	plekjes	die	de	bewoners	als	sociaal	
onveilig ervaren. Een nieuw doel: kan de pilot een aanjager kan zijn van 
een	nog	onbekende	bouwstroom?	Het	doel	is	niet	een	verdichting	per	
se,	het	doel	is	wel	een	verrijking	van	de	bestaande	stad	met	een	door	de	
bewoners zelf georganiseerde bouwstroom.

Kruidenwijk is de pilotwijk
De	pilot	gaat	van	start	in	Kruidenwijk.	Het	doel	is	om	van	de	pilot	te	
leren.	Daarom	monitoren	en	evalueren	we.	Zodoende	kan	het	college	
van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in 2024 
onderbouwd de afweging maken of zij de pilot willen uitbreiden naar 
grotere delen van de stad. 

Mocht	er	in	Kruidenwijk	onvoldoende	animo	zijn,	dan	proberen	we	het	
nog op twee nader te benoemen andere plaatsen in de stad uit te rollen. 

1. INLEIDING EN DOEL

“ Het is goed om na te denken wat we voor onze kinderen mogelijk 
kunnen	maken.	Wij	zijn	hier	in	1999	komen	wonen.	Toen	was	het	nog	
betaalbaar. Voor onze kinderen is het nu veel lastiger om te starten.” 
  Buurtbewoners Alette, Joëlle en Kees 

Mensen zijn niet 
happig om hun 
buurt te verlaten  

Wat betreft de 
gehechtheid aan 
de buurt scoort 
Kruidenwijk 
met 67 procent 
bovengemiddeld 
hoog.  
In veel Almeerse 
wijken loopt de 
woonduur op tot 
boven de 20 jaar. 
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ORIENTATIE OP HET THEMA

Buurtbewoners geven in de pilot Bouwen door de buurt hun 
eigen buurt een nieuwe toekomst. Ditmaal is er geen gemeentelijk 
programma of een gemeentelijk stedenbouwkundig plan. Dat kan 
een	kleinschalige	en	bottom	up-woningbouwproductie	opleveren.	
  
Stad van experimenten
De pilot Bouwen door de buurt past in de Almeerse traditie met 
grotere ontwikkelingen als de BouwRAI-wijken	(Muziekwijk,	
Filmwijk	en	de	Eilandenbuurt),	Homeruskwartier en Oosterwold 
en	kleinschalige	experimenten	als	De Fantasie,	De	Realiteit,	De 
Eenvoud en de BouwEXPO	Tiny	Housing. We zetten de traditie van 
experimenteren	voort.	Onder	de	vlag	van	Almere 2.0 werken de 
gemeente	en	het	Rijk	in	het	Woningbouwatelier	samen	aan	nieuwe	
experimenten.	Deze	vernieuwende	manieren	van	bouwen	en	wonen	
maken	Almere	landelijk	uniek,	op	alle	schaalniveaus.	Bouwen	door	de	
buurt	mag	wellicht	klein	zijn	in	getal,	het	is	groots	in	programma.

Bestuurlijke context 
De pilot heeft raakvlakken met diverse gemeentelijke beleidsterreinen 
en	vormt	op	onderdelen	een	concrete	uitwerking	daarvan.	In	
de Woonvisie 2020-2030 kondigden we in het kader van de 
‘kwaliteitsimpuls voor de bestaande stad’ de pilot Bouwen door de 
buurt en het programma Bouwen voor de buurt aan. Bouwen voor 
de buurt is een programma voor de hele stad. In samenspraak met 
bewoners	en	corporaties	worden	dan	gebiedsvisies	geschetst	over	
de	gewenste	ontwikkelrichting	van	een	wijk.	Bij	Bouwen	door	buurt	
betreft het een pilot voor één wijk waarbij de wijkbewoners volledig 
aan zet zijn. Een ander relevant beleidsterrein is de opgave 
(G)oud in Almere.	Deze	geeft	onder	meer	aandacht	aan	de	bouw	
van	levensloopbestendige	woningen	door	woningcorporaties.	De	
inzichten	en	de	kennis	die	we	opdoen	met	de	pilot	zijn	eveneens	
bruikbaar bij de uitwerking van het Handelingsperspectief	Oostflank	
MRA	2020-2030	van	Almere	2.0.	

“ De	ambitie	is	dat	de	politiek	en	het	bestuur	midden	in	de	stad	staan,	
waardoor de betrokkenheid bij en draagvlak van onze inwoners bij de 
stad en voor de politiek worden verhoogd. Hiervoor is het ook nodig 
dat	inwoners,	ondernemers	en	partners	ruimte	krijgen.	Ruimte	voor	
initiatief. En het vertrouwen hebben in initiatiefnemers.”
Coalitieakkoord 2018

Gehechtheid aan eigen wijk
Uit	de	stadsgesprekken	voor	de	Woonvisie	2020-2030	blijkt	dat	
bewoners	gehecht	zijn	aan	de	eigen	wijk.	Bewoners	brachten	tijdens	
de stadsgesprekken hun behoefte naar voren aan meer menging in 
de wijken. Van jong en oud en van kleine en grote huishoudens. Hier 
sprak vaak een frustratie uit van diegenen die binnen hun eigen wijk 
een	andere	woning	zochten.	Daar	waar	deze	niet	voorhanden	is.	

2

https://canonvanalmere.nl/bouwrai
https://www.almere.nl/zoeken?tx_solr%5Bq%5D=homeruskwartier
https://almere20.almere.nl/gebiedsontwikkeling/oosterwold
https://www.architectuurgidsalmere.nl/almere/de-fantasie
https://www.architectuurgidsalmere.nl/almere/de-realiteit
https://www.architectuurgidsalmere.nl/almere/de-eenvoud
https://www.architectuurgidsalmere.nl/almere/de-eenvoud
https://bouwexpo-tinyhousing.almere.nl/
https://almere20.nl/
https://almerekracht.almere.nl/goud-in-almere
https://almere20.nl/handelingsperspectief
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Omdat	in	veel	wijken	hoofdzakelijk	eengezinswoningen	staan,	is	er	
weinig keuze voor de alleenstaande starter. Dat geldt eveneens voor 
mensen die na een relatiebreuk op zoek zijn naar een woonruimte in 
dezelfde wijk. Ook senioren die hun eengezinswoning willen verruilen 
voor een levensloopbestendige woning hebben weinig keuze. Dat 
terwijl uit de gesprekken blijkt dat mensen die aan verhuizen denken 
vaak	niet	zo	gecharmeerd	zijn	van	het	(nieuwbouw)aanbod	“aan	de	
andere	kant	van	de	stad”.	Zij	zoeken	het	eerder	dicht	bij	de	huidige	
woonplek. Bij voorkeur in de eigen wijk. Als argument daarvoor 
noemen	zij	het	sociale	netwerk	en	de	gehechtheid.

Wonen en zorg 
Het streven is dat de inwoners op een prettige manier ‘zo thuis 
mogelijk’ kunnen wonen. Daar horen ook kwetsbare inwoners bij. 
Met het addendum Wonen en Zorg op de Woonvisie 2020-2030 op 
de Woonvisie willen we daar een stap mee maken door wonen met 
zorg	te	stimuleren	in	de	eigen	sociale	omgeving	van	mensen.	Die	
eigen omgeving is vertrouwd en daar gedijen mensen het best. In 
die	omgeving	is	vaak	de	hulp	te	vinden	van	het	eigen	netwerk,	van	
vrienden,	familie	en	buren.	De	pilot	nodigt	expliciet	ondernemende	
wijkbewoners uit die een nieuwe woonsituatie met zorg overwegen. 

Almere 2.0 en het Woningbouwatelier 
Het Woningbouwatelier initieert de pilot. Het atelier is de 
uitvoeringsorganisatie van de programmalijn Vernieuwend Wonen 
binnen	Almere	2.0.	Het	jaagt	concrete	experimenten	aan	om	tot	
antwoorden	te	komen	voor	actuele	opgaven	en	vraagstukken	in	
bouwen	en	wonen.	De	unieke	methode	haalt	ideeën	van	papier	en	
past	ze	toe	in	de	(reguliere)	praktijk	van	Almere.	De	opzet	en	uitvoering	
van	experimenten	gebeurt	onder	coördinatie	van	de	gemeente,	
in	samenwerking	met	het	Rijk.	In	het	bijzonder	met	het	Ministerie	
van	Binnenlandse	Zaken,	het	Rijksvastgoedbedrijf	en	het	Atelier	
Rijksbouwmeester.	Deze	partners	ondersteunen	de	pilot	omdat	deze	
raakt	aan	landelijke	woningbouwvraagstukken	zoals	vergrijzing,	
verduurzaming,	het	tegengaan	van	vereenzaming	en	de	behoefte	aan	
verdichting.	Het	commitment	vanuit	de	Rijksoverheid	komt	ook	voort	
uit	het	feit	dat	we	de	pilot	kunnen	opschalen	naar	andere	Nederlandse	
wijken die eveneens dertig jaar jong zijn. 

Maar liefst een kwart van de huidige Nederlandse woningvoorraad 
stamt uit de periode 1975 tot 1995. Dat is een periode waarin 
de	Rijksoverheid	de	touwtjes	strak	in	handen	had	wat	betreft	
planologische	sturing	en	subsidiëring.	Een	periode	waarin	Almere	
een groeispurt maakte. De Almeerse wijken zijn wat betreft 
woningtypologie en stedenbouw een prototype voor al deze 
woonwijken uit die periode. 

Juist 65-plus-
sers willen 
graag op de hun 
vertrouwde plek 
blijven

Ook in Almere 
neemt de honk-
vastheid toe 
naarmate men 
ouder wordt. 
Onder 75-plus-
sers verhuizen 
drie op de tien 
huishoudens 
binnen de eigen 
wijk. De helft blijft 
binnen het eigen 
stadsdeel.  
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Stedelijke vernieuwing
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	heeft	aandacht	voor	
de	bestaande	stad	met	herstructurering,	renovatie,	transformatie	van	
bestaand	vastgoed	en	kleinschalige	inbreiding.	Voorbeelden	hiervan	
zijn de renovatie van het Van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt 
en	de	Stedenwijk-Noord.	In	het	centrum	van	Haven	met	de	
omliggende	wijken	De	Wierden,	De	Werven	en	De	Hoven	en	het	
centrum	van	Buiten is sprake van stedelijke vernieuwing. Bouwen 
door de buurt kan aan deze al toegepaste vormen een nieuwe 
toevoegen.	Een	werkwijze	die	een	programma	oplevert	rechtstreeks	
vanuit de wensen van de wijkbewoners zelf. Eén die betekenis heeft 
voor de hele bestaande stad.

Gemeentewet, Omgevingswet en gemeentelijke Participatienota 
De	pilot	heeft	een	direct	raakvlak	met	de	aankomende	wijziging	
in	artikel	150	van	de	Gemeentewet	en	de	introductie	van	
de	Omgevingswet.	De	eerste	verplicht	gemeenten	tot	een	
participatieverordening:	de	Right	to	Challenge.	De	tweede,	de	
Omgevingswet	is	1	januari	2022	van	kracht	en	beoogt	dat	inwoners,	
ondernemers en gemeenten gezamenlijk de leefomgeving ontwerpen 
onder	het	motto	‘ja,	mits’	in	plaats	van	‘nee,	tenzij’.	Er	ontstaat	
ruimte voor initiatieven die passen in de tijdgeest en die door 
‘bevroren’ bestemmingsplannen nog moeilijk van de grond komen. De 
gemeenteraad bepaalde eerder de koers voor de implementatie 
van	de	Omgevingswet.	Daarbij	zijn	pilottrajecten	en	verkenningen	
aangekondigd. Het gemeentelijke programmateam Implementatie 
Omgevingswet	beschouwt	Bouwen	door	de	buurt	als	pilot	in	het	kader	
van de Omgevingswet.
 

De	pilot	Bouwen	door	de	buurt	brengt	participatie	op	een	veel	
hoger plan. Het biedt de mogelijkheid om zelf keuzes te maken over 
met wie je waar en hoe wilt wonen en investeren. De deelnemers 
aan de pilot zijn zelf verantwoordelijk voor hun initiatief en hun 
investering. Dit maal is niet de gemeente al dan niet samen met een 
professionele	ontwikkelaar	aan	zet,	maar	zijn	het	de	wijkbewoners	
zelf.	De	nieuwe	participatienota	biedt	particuliere	initiatiefnemers	de	
handvatten	tot	het	doorlopen	van	het	participatietraject	met	de	direct	
belanghebbenden. Dit betekent dat deelnemers aan de pilot tijdens 
hun	ontwikkeltraject	een	participatieproces	organiseren	om	zodoende	
het draagvlak voor hun plan te kunnen toetsen. In hoofdstuk 4 wordt 
hier nader op ingegaan. 

Zelfredzamer 

In 1980 woonde 
37 procent van 
de 80-plussers 
in Nederland 
zelfstandig, in 
2010 was dat 86 
procent en nu 
89 procent. Van 
de 75-plussers 
woont 92 procent 
zelfstandig.  Voor 
Almere geldt een 
vergelijkbare 
trend. 

Bronnen van de feiten zoals opgenomen in de rechterkolommen van hoofdstuk 1 
en 2: CBS; Statistische trends verhuizingen van oudere huishoudens, 2018, PBL; 
Eigen Huis-magazine, maart 2020; Onderzoek verhuisanalyse senioren 55+, 2010 
t/m 2018 gemeente Almere. 
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https://www.almere.nl/over-almere/actueel/nieuwsitem/toekomstvisie-almere-buiten-centrum-2030
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
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KRUIDENWIJK 

 
Het	voorstel	is	om	de	pilot	te	starten	in	Kruidenwijk.	We	kiezen	
daarvoor	vanwege	het	kleiner	worden	van	huishoudens,	de	vergrijzing,	
het	grote	aandeel	eigenwoningbezit	van	65	procent	en	de	daar	
aanwezige	actieve	bewonersorganisaties.	Bovendien	registreert	de	
Wijkmonitor Almere 2017	dat	de	bewoners	van	Kruidenwijk	zich	
bovengemiddeld goed thuis voelen bij de mensen die in hun buurt 
wonen.	Voor	Almere	als	totaal	ligt	deze	score	op	49	procent,	voor	
Kruidenwijk	is	dat	57	procent.	Ook	wat	betreft	de	gehechtheid	aan	de	
buurt	scoort	Kruidenwijk	met	67	procent	bovengemiddeld	hoog.	Voor	
Almere	als	totaal	is	dat	60	procent.

Typisch jaren tachtig
De	Kruidenwijk	is	een	typisch	jaren	tachtig,	begin	jaren	negentig	wijk	met	
veel eengezinswoningen. Deze zijn gebouwd in een tijd waarin er in de 
stedenbouw	en	de	architectuur	werd	versoberd.	In	de	tweede	helft	van	
de	jaren	tachtig	schafte	de	Rijksoverheid	de	bijzondere	financiële	bijdrage	
aan de planontwikkelingskosten voor de woningbouw in groeikernen af. 
In	de	toelichting	bij	het	plan	van	destijds	motiveerden	de	plannenmakers	
het	typerende	rechtlijnige	assenplan	voor	Kruidenwijk	als	volgt:	“Rekening	
houdend met de wens om grote delen van het plangebied of het geheel 
in	één	keer	bouwrijp	te	maken,	is	gekozen	voor	de	invoering	van	een	
rasterstructuur,	op	een	afstand	van	63	x	63	meter	
of	94,5	x	94,5	meter.	De	leidingentracés	liggen	in	principe	conform	
de	rasterstructuur.” 1 
In zes jaar tijd werd een wijk met 3.294 woningen voltooid. Er 
verschenen	voornamelijk	eengezinswoningen	waarvan	driekwart	
met vier of meer kamers. Deze werden gebouwd als woningwet-woning 
of als premiekoop A- en B-woning. 

1. Brief van de 
Adjunct-Hoofd-
directeur van 
de Rijksdienst 
voor de IJssel-
meerpolders aan 
de Minister van 
Verkeer en Water-
staat, 11 februari 
1983.

1986 1984
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https://wijkmonitoralmere.nl/nl/almere-stad-west/kruidenwijk%2bmarkerkant/sociaal.html
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Sociale stijging
Het	was,	zoals	destijds	de	gedachte	was,	een	wijk	met	kansen	
voor	sociale	stijging.	Daarbij	kozen	de	ontwerpers	van	Almere	
voor laagbouwwoningen met tuintjes. In Almere Haven moest het 
gezellig	worden,	met	smalle	grachtenpandjes	en	een	slingerend	
verloop	van	de	gracht.	Dat	idee	was	afgekeken	van	oude	
Nederlandse stadjes als Edam en Hoorn. Daarna zijn Stedenwijk en 
Kruidenwijk	tot	ontwikkeling	gekomen.	In	een	tijd	waarin het ging om 
de aantallen en de snelheid. Deze seriematige woningbouw heeft veel 
mensen aan een betaalbare woning geholpen. De keus voor woningen 
met tuintjes kwam voort uit een afkeer van de Bijlmer. Die wijk stond 
voor	hoogbouw,	anoniem	en	monotoon.	

Het gezin met kinderen
Het	plan	voor		Kruidenwijk	ging,	begrijpelijkerwijs,	uit	van	het	gezin	
met kinderen. Het moest dus vooral ook gelegenheid bieden voor 
spel.	“Spel	is	een	aspect	van	leven,	dat	in	principe	overal	mogelijk	
moet	zijn”,	aldus	de	Rijksdienst	voor	de	IJsselmeerpolders	in	1983.	
De opzet voor de wijk ging uit van een woonsituatie waarbij de 
woningen	aan	één	zijde	op	een	rustgebied	zijn	georiënteerd.	De	
woning	met	de	tuin	wordt	omgeven	door	een	“overgangszone	in	de	
semiopenbare	sfeer,	zodat	hiermee	een	beschermd	gevoel	van	de	
bewoners kan ontstaan.” Het zijn met name deze ruimtes die door 
de	jaren	heen	zijn	dichtgezet	met	schuttingen.

In 2019 telt de Kruidenwijk 3.315 
woningen. Dit kaartje geeft een over-
zicht naar eigenaar.

  65% eigen woningbezit 
  (waaronder VVE’s)
  5% particuliere verhuur 

  woningcorporatie De Alliantie 
  woningcorporatie Goede Stede
  woningcorporatie IJmere

3. KRUIDENWIJK



BOUWEN DOOR DE BUURT | KRUIDENWIJK | DOEL & AANPAK16

Daling inwoners
In	1995	woonden	er	9.118	mensen	in	de	Kruidenwijk.	Dat	aantal	is	in	
2018 gedaald tot 7.985. Een daling met ruim duizend inwoners.
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En masse naar een andere leeftijdsgroep
De	Kruidenwijk	ontwikkelde	van	een	gezinswijk	met	jonge	kinderen	
naar een wijk met een meer gelijkmatige verdeling over alle 
leeftijdscategorieën.	Er	zijn	dus	ook	meer	jongvolwassenen	in	de	
leeftijd 18 tot 24 jaar bijgekomen. Maar de groep 55-plussers is het 
grootst.	Je	zou	kunnen	zeggen	dat	de	bewoners	en	masse	in	een	
andere	leeftijdscategorie	terecht	zijn	gekomen.	Hoe	zien	de	toekomstige	
70-plussers	hun	eigen	zorgeloze	woontoekomst?	Hebben	zij	hun	eigen	
ouders te lang zien aanmodderen in hun woning en willen zij dat voor zijn 
met	een	woning	die	hen	als	een	jas	past?	Wat	zijn	de	mogelijkheden	voor	
de	jongvolwassenen?	

We	citeren	in	dit	licht	ook	het	Coalitieakkoord	Almere	2020-2022:	
“Wij	vinden	het	belangrijk	om	collectieve	initiatieven	van	mensen	die	bij	
elkaar willen wonen mogelijk te maken. Of dat nu is om hun zorg optimaal 
te organiseren of omdat ze dat leuk vinden.”

EN MASSE NAAR EEN ANDERE LEEFTIJDSGROEP
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Bron grafieken: 
jaarlijkse statisti-
sche overzichten 
gemeente 
Almere.
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Scheiding van functies
Daar	waar	historisch	gegroeide	dorpen	en	steden	volop	transformeren	
en	verdichten	-	precies	hetgeen	wat	ze	vandaag	de	dag	aantrekkelijk	
maakt – zit een new town als Almere nog vast in een keurslijf van 
functiescheiding.	Er	zijn	in	de	vorige	eeuw	goede	redenen	geweest	
voor	het	radicaal	scheiden	van	de	functies	wonen,	werken,	recreëren	
en	verkeer.	Zij	kregen	elk	hun	eigen	plek.	Dat	was	veilig	en	efficiënt.	
Inmiddels	denken	we	anders	over	dergelijke	functionele	scheidingen:	
de monotonie voorkomt de organisatie van diversiteit. De soms 
enorme tussenruimtes zijn in het duister weinig aantrekkelijk voor 
de	wandelaar	en	fietser.	Dit	geldt	ook	voor	de	fiets-	en	voetpaden	
langs	de	lange	schuttingwanden.	Met	de	pilot	kan	blijken	of	deze	
overgangen ook de plaatsen zijn die verbeterd kunnen worden doordat  
wijkbewoners er zelf kansen herkennen.

Mooi Kruidenwijk
Ondanks	de	monofunctionele	opzet	en	de	snelle	seriematige	
woningbouw	is	de	Kruidenwijk	een	geliefde	wijk.	Bewoners	van	de	
wijk	voelen	zich	bovengemiddeld	goed	thuis	bij	de	mensen	die	in	
hun	buurt	wonen.	Groene	ruimtes	worden	bijzonder	gewaardeerd.	
Omwonenden	bekommeren	zich	niet	alleen	om	het	beheer,	maar	
organiseren	er	ook	een	gezellige	buurtbrunch.	Kunnen	andere	plekken	
met een zetje in de rug ook een dergelijke aangenaam verblijfskwaliteit 
krijgen?	Kan	dit	met	kleinschalige	woningbouw	van	en	door	buurt-
bewoners.	Kan	het	bijdragen	aan	veiliger	plekken?	Al	doende	zal	
blijken of Bouwen door de buurt hierin weet te voorzien. 

3. KRUIDENWIJK

Buurtbrunch 
Weegbreestraat
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DE KOPGROEP

Hoe	informeren	we	de	wijkbewoners	over	de	pilot?	Hoe	kun	je	
meedoen?	In	dit	hoofdstuk	geven	we	op	die	vragen	antwoord.	Daarbij	
zoeken	we	naar	mensen	die	oprecht	kiezen	voor	de	Kruidenwijk,	die	
zich	verbonden	(gaan)	voelen	met	de	buurt.	In	dit	hoofdstuk	wordt	
tevens	ingegaan	hoe	wijkbewoners	die	beducht	zijn	voor	nieuwe	
woningen in hun buurt erbij worden betrokken. Hoe kunnen zij van 
zich	laten	horen?	Tot	slot,	wordt	ingegaan	op	het	proces	om	te	
kunnen vergunnen.

Zelf initiatief nemen
Op	zich	is	initiatief	door	bewoners	niet	nieuw:	in	Poort,	Noorderplassen	
West,	Nobelhorst	en	Oosterwold	wonen	inmiddels	al	honderden	
Almeerders	die	zelf	opdrachtgever	zijn	geweest	van	hun	huis.	Dit	keer,	
bij	de	pilot	Bouwen	door	de	buurt,	betreft	het	een	bestaande	wijk	met	
bestaande belangen. Een wijk die de bewoners zelf het allerbeste 
kennen.	Dat	is	een	spannend	en	ook	geheel	nieuw	traject.

4.1 Hoe gaan we wijk in?

Het	is	de	taak	van	de	gemeente	om	enerzijds	de	potentiële	leden	voor	
de kopgroep te bereiken en anderzijds alle belanghebbenden – denk 
aan	de	buren	–	op	zorgvuldige	wijze	aan	te	laten	haken,	te	informeren	
en	van	zich	te	laten	horen.	

‘Winkel’ met woonideeën
Aangezien er geen eerdere ervaringen bestaan met woningbouw 
door	de	wijkbewoners	zelf	is	de	gedachte	van	de	pilot	voorgelegd	
aan	een	tiental	actieve	buurtbewoners.	Wat	de	gesprekken	vooral	
duidelijk maakten: de pilot kan niet zonder kaarten en verbeeldingen! 
Bouwkundestudenten	van	Windesheim	hebben	zich	verdiept	
in	kleinschalige	toevoegingen.	Zij	zijn	bij	uitstek	in	staat	om	
onvermoede kansen te herkennen en te verbeelden. Denk aan een 
kleine	woning	in	de	zij-	of	achtertuin.	Of	aan	wonen	op	het	water,	
vrije	vormen	op	een	vergeten	superplekje	of	bouwen	langs	sociaal	
onveilige	fietsroutes.	Hun	ideeën	zullen	in	de	eerste	helft	van	
2021	worden	getoond	in	een	‘winkel’.	Daarbij	wordt	gedacht	aan	
een	coronaveilig	te	bezoeken	ruimte	als	ook	een	digitaal	‘ruimte’.	
Dat is gelijk het moment dat ondernemende en enthousiaste 
Kruidenwijkers	die	een	nieuw	woonplekje	in	hun	eigen	wijk	zoeken	
zich	kunnen	melden	voor	de	kopgroep. De ‘winkel’ is ook open voor 
–	verontruste	-	wijkbewoners	die	zich	willen	informeren	over	de	pilot	
en de mogelijke initiatieven die in hun buurt kunnen gaan ontstaan.
Ook zullen de groengebieden die vallen onder de Nota	Kleur	
aan	Groen2 herkenbaar zijn op een kaart. Deze nota is opgesteld 
om,	met	respect	voor	de	kwaliteiten	van	de	groene	stad	Almere,	
bewoners en ondernemers de ruimte te geven bij de realisatie van 
hun	ideeën.

2 Gemeentelijke 
Nota Kleur 
aan Groen, 
spelregels voor 
het behouden 
en benutten van 
het groenblauwe 
raamwerk, 
februari 2014.
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https://almere20.nl/wp-content/uploads/2020/10/Kleur-aan-Groen.pdf
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BOUWEN DOOR DE BUURT | KRUIDENWIJK | DOEL & AANPAK21

Waar liever niet?
Het	blijft	niet	bij	een	ruimte	met	alleen	woonideeën.	De	informatie	
in	de	‘winkel’	begrenst	ook	de	mogelijkheden	waar	woonideeën	
kunnen landen: plekken die al in gebruik zijn van buurtbeheerders 
of	waaronder	zich	belangrijke	kabels	en	leidingen	bevinden.	

4.2 Oproep voor deelname 

Bij	de	kopgroep	denken	we	aan	maximaal	vijftien	initiatiefnemers.	Op	
voorhand hanteren we geen minimum. De deelname staat open voor 
alle	wijkbewoners	die	voor	zichzelf	of	voor	familie	en/of	vrienden	een	
plekje zoeken en daar zélf in willen voorzien. Het is op voorhand niet 
te	voorspellen	met	welke	concrete	voorstellen	de	bewoners	komen.	
Zij zoeken een plekje op gemeentelijke grond of verzoeken om 
planologische	medewerking	van	de	gemeente	om	een	deel	van	hun	
eigen	perceel	af	te	splitsen.
Voor ondernemende wijkbewoners die aangewezen zijn op de 
woningcorporaties	wordt	verwezen	naar	‘betrokkenheid	corporaties’	
in hoofdstuk 1. Deze bewoners moeten bereid zijn om mogelijke 
bouwplekjes te onderzoeken en het draagvlak voor het bouwplan 
in	de	buurt	te	organiseren.	Mocht	er	via	deze	werkwijze met de 
corporaties	nieuwe	woningen	tot	stand	komen	dan	is	er	sprake	van	
een betekenisvolle hybride van de pilot ‘bouwen door de buurt’ en het 
programma ‘bouwen voor de buurt’.

Wat verstaan we onder familie? 
De	vraag	is	wat	we	verstaan	onder	familie	en/of	vrienden.	Voor	de	
pilot doen we daar nog geen uitspraken over. Met de kop-
groep	van	inschrijvers	oefenen	we	de	voorwaarden	van	uitgifte	van	
grond.	Na	die	oefening	komen	we,	indien	gewenst,	tot	een	nadere	
definitie	van	begrippen	als	familie	en	vrienden.	Deze	pilotfase	is	eerst	
nodig	om	te	leren	met	de	kopgroep	om	vervolgens,	na	afloop	van	
de	pilot,	de	uitgifte	en	vergunningsvoorwaarden	op	te	stellen	voor	
iedereen die interesse heeft. 

Schets maken
De	deelnemers	aan	de	kopgroep	vinden	expertise	aan	hun	zijde	
om	hun	woonideeën	naast	de	mogelijkheden	en	onmogelijkheden 
te	leggen.	Het	gaat	daarbij	over	de	planologische	procedures,	de	
kosten,	technische	(on)mogelijkheden	van	de	gevonden	locatie	
en hoe de buurt erbij te betrekken. Deelname aan de pilot is niet 
vrijblijvend.	Initiatiefnemers	moeten	bijvoorbeeld	een	schets	(laten)	
maken.	Inclusief	het	zicht	vanuit	de	tuin	en	de	woning	en	een	
bezonningsstudie	waarmee	de	schaduwwerking	van	een	nieuw	
bouwplan duidelijk wordt. Dat geeft ook meer duidelijkheid of een 
buur	zich	kan	beroepen	op	planschade:	de	eventuele	compensatie	
bij	achteruitgang	van	de	woningwaarde	van	de	buren.	

4. DE KOPGROEP
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 STUDENTEN SCHETSEN

De BouwEXPO Tiny Housing geprojecteerd 
op een grasveld in Kruidenwijk.

4. DE KOPGROEP

“ Het idee om deel te kunnen 
nemen aan de pilot kriebelt. Ik 
ben ook gaan kijken bij de tiny-
huisjes in Homeruskwartier. Die 
vond	ik	erg	interessant.	Op	zich	
schrik	ik	er	niet	van	dat	een	eigen	
huis tijd en energie gaat kosten. 
Het moet wel betaalbaar zijn.” 
  Buurtbewoner Dylano
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“De	ideeën	van	de	Windesheim-
studenten met huisjes op de 
lege rand van het park vond ik 
interessant. Waarom zou alles 
hetzelfde	moeten	blijven?	Het	
kan	er	toch	juist	mooier	van	
worden?	De	nieuwe	bewoners	
moeten dan natuurlijk wel 
‘groene	vingers’	hebben,	
hahaha... Als je op deze mooie 
plaats	gaat	wonen,	moet	je	wel	
een steentje bijdragen aan ons 
park.” 
  Buurtbewoner Marcel en 
initiatiefnemer Koggepark 

Bebouwing van een blinde gevel bij het Koggepark.

4. DE KOPGROEP

 STUDENTEN SCHETSEN
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4. DE KOPGROEP

 STUDENTEN SCHETSEN
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Grondreservering en vooroverleg
De deelnemers aan kopgroep maken ook een begroting en 
geven de beoogde dekking aan. Hiermee ontstaat al doende een 
ontwikkelplan waarvoor de gemeente een grondprijs afgeeft en die 
leidt	tot	een	grondreservering	(of	anterieure	overeenkomst).
In deze fase is ook het vooroverleg met de gemeente belangrijk. 
Tijdens	dit	vooroverleg	passeren	alle	planologisch	relevante	
aspecten	de	revue.	Denk	daarbij,	afhankelijk	van	de	locatie	en	
het	soort	initiatief,	aan	zaken	als	geluidsnormen,	eisen	van	het	
Waterschap	en	eventueel	beschermde	planten	en	diersoorten.	We	
willen voorkomen dat initiatiefnemers ongewis langdurig studeren op 
plekjes	waar	bijvoorbeeld	de	Wet	natuurbescherming	van	toepassing	
blijkt te zijn. 

4.3 De Omgevingsvergunning  

Nadat een initiatiefnemer een plekje heeft gevonden waarvoor 
tijdens het vooroverleg blijkt dat de gemeente voornemens is om er 
medewerking aan te verlenen wordt een grondreservering getekend 
en ontstaat het moment om met het bouwplan naar buiten te treden.

Initiatiefnemers organiseren hun eigen participatieproces 
De	initiatiefnemers	presenteren	hun	eigen	plan	officieel	aan	de	direct	
belanghebbenden.	De	reacties	kunnen	ertoe	leiden	dat	het	plan	nog	
wordt verbeterd. Het kan ook zijn dat een initiatiefnemer dan zijn 
plan vanwege teveel weerstand terugtrekt. Van de gemeente krijgen 
de	deelnemers	in	deze	fase	te	horen	hoe	ze	dat	participatieproces	
het	beste	kunnen	organiseren.	Bijvoorbeeld:	Wie	zijn	direct	
belanghebbenden?	Zijn	de	tekeningen	en	wellicht	ook	een	maquette	
voldoende	duidelijk	uitgewerkt?	Hoe	ziet	het	verslag	eruit?	Wat	is	er	
met	de	reacties	gedaan?	In	de	geest	van	de	Omgevingswet biedt de 
gemeente	deze	aanbevelingen	als	handvatten	aan.	We	verwachten	
niet dat de initiatiefnemers zomaar een tiptop inspraakavond uit 
de	mouw	schudden.	Daarom	worden	de	initiatiefnemers,	indien	
gewenst,	ondersteund.

Omgevingswet 
Vanaf	2022	beschikken	alle	Nederlandse	gemeenten	in	formele	zin	
over een omgevingsplan dat het bestemmingsplan gaat vervangen. 
Tot	2029	is	sprake	van	een	overgangsfase.	Gemeenten	krijgen	
hiermee	de	ruimte	om	omgevingsplannen	‘globaler	en	flexibeler’	in	
te	richten	dan	bestemmingsplannen.	Het	omgevingsplan	gaat	ruimte	
bieden	aan	initiatieven	binnen	nader	op	te	stellen	kaders.	Mocht	de	
pilot	Bouwen	door	de	buurt	succesvol	blijken	dan	kan	deze	vorm	van	
stadsontwikkeling worden voorgesteld als een van de kaders van het 
omgevingsplan. 

4. DE KOPGROEP

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
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Afwijken bestemmingsplan 
Voor	Kruidenwijk	is	in	2018	een	bestemmingsplan vastgesteld. 
De pilot Bouwen door de Buurt start in 2021 en maakt derhalve 
logischerwijs	geen	deel	uit	van	dit	eerder	geactualiseerde	
bestemmingsplan.	De	vraag	doet	zich	vervolgens	voor:	wat	brengt	
het	vergunnen	in	afwijking	van	het	bestemmingsplan	met	zich	mee	
voor	de	initiatiefnemers	enerzijds	en	de	direct	belanghebbenden	
anderzijds?	Dit	betekent	a)	dat	de	gemeente	de	afweging	maakt	
of het initiatief niet in strijd is met een ‘goede ruimtelijke ordening’3 
(zie	in	dit	verband	het	hiervoor	genoemde	vooroverleg),	b)	dat	
het	participatieproces	met	de	belanghebbenden	goed	moet	zijn	
doorlopen,	c)	dat	de	gemeenteraad	mogelijk	nog	gebruik	wil	
maken van haar ‘verklaring van geen bedenkingen’4	en	d)	dat	
er met de inwerkingtreding van de Omgevingswet een kortere 
vergunningstermijn	van	acht	weken	geldt	in	plaats	van	de	huidige	
uitgebreide	vergunningsprocedure	van	zes	maanden.

Is bezwaar mogelijk?
Tijdens	het	hiervoor	genoemde	participatieproces	hebben	
initiatiefnemers	er	alles	aan	gedaan	om	hun	(toekomstige)	buren	
en andere belanghebbenden te informeren en te betrekken bij hun 
plan.	Mocht	een	belanghebbende,	ondanks	een	goed	doorlopen	
participatieproces,	toch	nog	willen	reageren	tegen	een	verleende	
vergunning,	dan	dient	een	bezwaarschrift	te	worden	ingediend.	Na	
de	bezwaarperiode	staat	nog	beroep	bij	de	rechtbank	open.

Leerfase 
Voor zover ons bekend zijn er geen vergelijkbare voorbeelden in 
Nederland	van	bottom-up,	kleinschalige	en	fijnmazige	woningbouw	
in	bestaande	wijken	door	de	bewoners	zelf.	Woningcorporaties	
hebben wel ervaring opgedaan met de bouw van nieuwe woningen 
in overleg met bewoners. Maar de pilot Bouwen door de buurt 
trekt de opgave op een hoger plan en geeft de mogelijkheid aan 
bewoners om zelf initiatief te nemen. Het is aan hen om bouwplekken 
in	hun	wijk	te	herkennen,	en	om	direct	belanghebbenden	–	lees	
de buurt – mee te nemen in hun initiatief. Daarom is er voldoende 
tijd	voor	deze	kopgroep	om	gedegen	het	participatie-,	uitgifte-,	
vergunnings-	en	handhavingstraject	te	doorlopen.	Onderdeel	van	
dat	traject	zijn	vragen	als	de	aansluiting	op	de	nutsvoorzieningen	en	
het	riool,	het	aantal	benodigde	parkeerplaatsen,	de	gevolgen	voor	
het	beheer	van	de	openbare	ruimte	en	de	zelfbewoningsplicht.	Maar	
ook	de	compensatie	van	bomen	en	wat	gebeurt	er	als	verschillende	
initiatiefnemers	hun	oog	laten	vallen	op	dezelfde	plekjes.	En	bovenal,	
hoe	reageren	de	direct	belanghebbenden:	is	dit	aanleiding	om	een	
initiatief niet door te zetten. Het is om deze redenen dat we starten en 
leren met een kopgroep. De lessen die we trekken moeten geborgd 
zijn in de gemeentelijke organisatie voordat we Bouwen door de buurt 
openstellen voor meer wijken. Zie in dit verband ook hoofdstuk 7 
over monitoring en evaluatie. 

3 Met de inwerking-
treding van de Omge-
vingswet wordt het 
begrip ‘goede ruimtelijke 
ordening’ vervangen 
door het begrip ‘even-
wichtige toedeling van 
functies aan locaties’.

4 Met de inwerking-
treding van de Omge-
vingswet wordt de 
verklaring van geen 
bedenkingen vervangen 
door een ‘bindend 
raadsadvies’.

4. DE KOPGROEP

https://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Almere/CVDR628259.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
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Tuinkruidenpad

De studievoorstellen op pagina 22, 23, 27 zijn gemaakt door de studenten Bouwkunde van de 
Hogeschool Windesheim, Lotte Boas en Julian Nijholt, 2019/ 2020.
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DOORKIJK NAAR 2021 EN VERDER

“ Wonen	is	meer	dan	bouwen.	Het	gaat	ook	om	binding	en	hechting,	
zeker	bij	een	stad	met	een	relatief	korte	bestaansgeschiedenis.	
Langzaam maar zeker gaan wij toe naar de situatie dat niet meer 
uitsluitend naar woningaantallen wordt gekeken maar naar het 
huisvesten van personen. Waar niet meer de lengte en duur van 
een	wachtlijst	bepalend	is,	maar	de	grootte	van	de	slagingskans	in	
het vinden van de juiste woning. Zodat inwoners die in Almere zijn 
opgegroeid en hier graag willen blijven dat ook kunnen.” 
Coalitieakkoord 2020-2022.

Een go of een no go
Met	de	inschrijving	en	intakes	in	2021	voor	deelname	aan	de	kop-
groep	wordt	duidelijk	hoeveel	Kruidenwijkers	meedoen	aan	Bouwen	
door	de	buurt.	Met	andere	woorden,	dit	is	een	eerste	go/no	go. Is er 
voldoende	animo	om	door	te	gaan	in	Kruidenwijk?	Het
doorlopen van het vooroverleg en het tekenen van de grondovereen-
komsten	(anterieure	overeenkomsten)	bevatten	een	tweede	go/
no	go.	Dan	weten	we	of	de	initiatiefnemers	het	financieel	kunnen	
oppakken	en	of	de	gemeente	geen	onoverkomelijke	planologische	
belemmeringen herkent. 
Het	doorlopen	van	het	participatieproces	is	een	derde	go/no	go.	
Dit belangrijke sleutelmoment laat zien of er draagvlak is voor het 
plan.	Accepteert	de	buurt	een	nieuw	initiatief	of	niet?	
Een	vierde	go/no	go	kan	samenhangen	met	de	onzekerheid	voor	
initiatiefnemers die samenhangt met de mogelijkheid van de raad om 
tijdens	het	vergunningtraject-	dus	nadat	men	tijd,	geld	en	energie	heeft	
gestoken in het maken van een plan en het met goed gevolg hebben 
doorlopen	van	het	participatietraject	-	om	gebruik	te	willen	maken	
van de ‘verklaring van geen bedenkingen5’. 

Fijnmazig en bottom-up bouwstroom
Na	afloop	evalueren	we	de	pilot	mede	op	grond	van	de	monitorings-
gegevens.	Op	basis	daarvan	beslissen	college	van	burgemeester	
en	wethouders	en	de	gemeenteraad	of	de	pilot	een	structureel	
vervolg	krijgt.	Zo	ja,	waar	dan	en	zijn	er	dan	nadere	voorwaarden	
van	toepassing.	De	pilot	effent	dan	de	weg	voor	het	toevoegen	van	
woningen in de bestaande stad. De pilot is daarmee de aanjager van 
een	bouwproductie	die	de	bewoners	zelf	initiëren.	Het	gebouwde	
resultaat	levert	door	de	tijd	heen	een	palet	aan	nieuwe	woningen	op,	
kleinschalig	en bottom-up. Er is dan geen sprake meer van een 
experiment.	De	werkwijze is dan ingebed in de reguliere manier van 
werken.

5 Regeling 
Categorieën 
gevallen waarin 
een verklaring 
van geen 
bedenkingen 
niet is vereist, 
Gemeenteblad 
2019, nr 250568.

5 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Almere/CVDR628259.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Almere/CVDR628259.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Almere/CVDR628259.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Almere/CVDR628259.html
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VOORLICHTING EN COMMUNICATIE 

De	communicatie	is	erop	geënt	om	zowel	de	ondernemende	
en	enthousiaste	Kruidenwijkers	voor	de	kopgroep	te	bereiken	
als alle wijkbewoners te informeren en te betrekken. Vragen van 
wijkbewoners over de pilot worden primair afgehandeld via het 
Klant	Contact	Centrum.	Wij	zijn	daarop	voorbereid	met	een	lijst	van	
vragen	en	antwoorden	die	zich	al	doende	verder	kan	ontwikkelen.	
Het	volgende	moment	dat	de	wijkbewoners	zich	kunnen	informeren	
over de pilot start bij de opening van de website en de ‘winkel’ 
in	2021.	Alle	wijkbewoners	worden	na	het	collegebesluit via een 
bewonersbrief geïnformeerd. Nieuws over de pilot wordt tevens 
aangeboden	aan	de	gebruikelijke	mediakanalen,	in	het	bijzonder	het	
wijkblad	de	Kruidenwijker.	Een	belangrijk	volgend	moment	voor	de	
wijkbewoners	betreft	het	participatieproces	die	de	initiatiefnemers	
over hun bouwplannen organiseren. De initiatiefnemers presenteren 
dan	ieder	hun	eigen	plan	officieel	aan	de	direct	belanghebbenden.	

Inspiratie als vliegwiel 
Vliegwiel	in	de	communicatie	is	de	samenwerking	met	ontwerpers,	
in	het	bijzonder	de	studenten	Bouwkunde	van	de	Hogeschool	
Windesheim.	Zij	zijn	bij	uitstek	in	staat	om	kleinschalige	onvermoede	
kansen te herkennen en te verbeelden. Het is de bedoeling hun 
inspiraties te presenteren in een coronaveilige	te	bezoeken	ruimte	als	
ook een digitale ‘ruimte’. 

Delen van ontwikkelingen
Om de pilot vast te leggen en vervolgens ook de lessons learned te 
delen,	is	vanaf	de	start	een	fotograaf	betrokken.	Afhankelijk	van	een	
co-financier	en/of	producent	kijken	we	of	een	making	of	documentaire	
over de pilot Bouwen door de buurt tot de mogelijkheden behoort. 
Deze kunnen we bij de oplevering van de eerste huizen vertonen.

6
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MONITORING EN EVALUATIE 

We monitoren de pilot. Daarvoor hebben we de onderstaande kansen 
en	risico’s	benoemd.

KANSEN

Aanboren investeringen burgers.

Woningcorporaties nemen deel.

Wijkbewoners vinden in eigen wijk 
nieuwe woonkansen.
Doorstroming. 
Vergroting woningdifferentiatie.
Meer wonen met zorg.
Goed voor familie- en vriendenver-
banden, ook goed burencontact.
Stedenbouwkundige verbetering.
Verbetering in de biodiversiteit dankzij 
nieuwe ‘kruidige’ initiatieven.

De Omgevingswet werkt naar behoren. 
Ook voor niet professionele opdrachtge-
vers die in de eigen wijk bouwen.

Meer veiligheid op sociaal onveilige 
routes.
Innovatieve parkeeroplossingen.

Minder groenbeheer.

Invulling van bestuurlijke doelstellingen.

Soepel ambtelijk leerproces.
Neutrale of positieve grondexploitatie.

RISICO’S

Wijkbewoners blijven naar gemeente 
kijken als primaire actor.
Wijkbewoners hebben geen belangstel-
ling en/of geld. 
De projecten zijn te klein in getal.

Burenruzies.
Juridische procedures.

Stedenbouwkundige verslechtering.
Verslechtering in de biodiversiteit 
doordat openbaar groen wordt geprivati-
seerd en bebouwd.

De Omgevingswet werkt nog niet naar 
behoren.
Het vergt extra gemeentelijke inzet.

Te weinig plekken voor parkeren ten 
opzichte van het aantal initiatieven.
Meer versnipperd groen, duurder beheer.
Minder capaciteit waterberging.
Geen invulling van bestuurlijke doel-
stellingen. De pilot hapert of verwatert 
vanwegen bestuurlijke discontinuïteit.

Past niet in de gemeentelijke werkwijze.
Negatieve grondexploitatie.
Veel werkdruk.
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 PLANNING EN ORGANISATIE

2021       Bestuurlijke besluitvorming 
        Start monitoring
   
2021*		 	 	 	 	 	 ‘Winkel’	aan	woonideeën	geopend
        Start formatie kopgroep
	 	 	 	 	 	 	 	 Schets	en	ontwikkelplan	
	 	 	 	 	 	 	 	 Grondreservering	en	vooroverleg	
	 	 	 	 	 	 	 	 Participatieproces	
	 	 	 	 	 	 	 	 Zonodig	toestemming	van	het	college	
        van burgemeester en wethouders bij een  
	 	 	 	 	 	 	 	 gevonden	locatie	in	‘Nota	Kleur	aan	Groen’	

2022       Indiening eerste omgevingsvergunningen  
	 	 	 	 	 	 	 	 (beslistermijn	8	weken)
         Omgevingsvergunning onherroepelijk   
	 	 	 	 	 	 	 	 (6	weken)
        Start bouw eerste woningen

2023       Oplevering eerste woningen
        Indiening laatste omgevingsvergunningen
        Monitoring gereed

2024	 	 	 	 	 	 	 Bestuurlijk	besluit	tot	wel	of	geen	opschaling

Interne samenwerking
Het Woningbouwatelier neemt het initiatief voor de pilot Bouwen 
door de buurt. Het atelier is in het bijzonder verantwoordelijk voor de 
inhoudelijke	ontwikkeling	van	de	pilot,	de	monitoring	en	het	delen	van	
de geleerde lessen. De pilot raakt de taken en werkzaamheden van 
diverse gemeentelijke afdelingen en programma’s. In het bijzonder die 
van de afdelingen Stedelijk Beleid en Bestuur Veiligheid Leefbaarheid 
Strategie.	Het	ambtelijk	opdrachtgeverschap	is	belegd	bij	het	
afdelingshoofd Stedelijk Beleid.

Betrokken partners 
Het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken,	het	Rijksvastgoedbedrijf	
en	het	Atelier	Rijksbouwmeester	zijn	als	partners	van	het	
Woningbouwatelier betrokken bij de pilot. Daarnaast werken we 
samen	met	Hogeschool	Windesheim.

*In deze fase kan 
er sprake zijn van 
een go/no go, 
zie in dit verband 
hoofdstuk 5. 
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DISCLAIMER 
De gemeente Almere is zich volledig 
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heid aanvaarden voor onjuistheden die 
eventueel in dit document voorkomen.
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