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Weinig steden die in de laatste decennia zo 
snel zijn gegroeid als Almere. De stad, die op 
de eerste schetsen nog Zuidwesterstad werd 
genoemd, kreeg haar eerste woningbouw in 
november 1976 opgeleverd. Volgens het CBS 
telde Almere in mei 2009 187.002 inwoners, 
waarmee Almere op de zevende plaats van 
grootste gemeenten van Nederland belandde. 
De ambitie gaat echter verder. De ver
wachting is dat er in 2030 een stad staat met 
zo’n 350.000 inwoners inclusief de daarbij 
behorende werk gelegenheid. Een 
enorme schaalsprong waarmee 
Almere mogelijk de vierde stad 
qua inwonersaantal van 
Nederland wordt. 

Ook op het gebied van 
duurzaamheid heeft Almere veel 
te bieden. Zo wil de stad de 
proeftuin van cradletocradle 
bouwen worden en heeft zij, om 
dit te bereiken, hiervoor het 
Almere Principle opgesteld. Een 
beginselverklaring voor een 
ecologisch, sociaal en economisch 
duurzame toekomst van Almere 
2030. Hiermee verwacht de 
gemeente de grote ontwikkeling 
van de stad duurzaam te 
kunnen laten plaatsvinden. 

Tot slot een laatste argument 
waarom Almere de moeite waard 
is om te worden uitge licht: de 
stad krijgt de eerste openbare 
onthaastklok van Nederland. 
Volgens kunstenares Emeke 

Buitelaar is het kunst werk, bestaande uit een 
3,5 m1 hoge klok met vier banken, gebaseerd 
op de levensvisie van de Maya’s (tijd is kunst). 
Mensen zullen automatisch door het uurwerk 
‘uitgenodigd’ worden tot onthaasten. 
Een prachtig rustpunt in een bruisende stad. 
Op naar Almere zou ik zeggen.

Veel leesplezier toegewenst.

Erwin Wessels

VAN De VOORzITTeR

In de afgelopen jaren zijn vele onderwerpen in de Masterclass besproken, 
uitgediept en behandeld. Zaken als ‘Goede doelen’, ‘Woningbouw’, 

‘Duurzaamheid’ en ‘Ethiek’ werden van verschillende kanten belicht en voorzien 
van al dan niet passende adviezen. Tot heden werd echter in geen van de 
nummers specifiek aandacht besteed aan de stedelijke omgeving, de speelweide 
van vele MRE’ers. Een prima keuze van de Masterclasscommissie om hier 
verandering in aan te brengen en in deze editie de Stad Almere te belichten. Een 
stad die flink aan de weg timmert waar het gaat om schaalvergroting, 
duurzaamheid en werkgelegenheid.
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Thema-
bijeenkomst
In Artis Amsterdam vond op 14 mei jl. de 
themabijeenkomst over ethiek en dilemma’s 
in de vastgoedsector plaats. Sprekers waren 
Elco Brinkman, Ronald Jeurissen en Tom 
Berkhout en de middag werd afgesloten met 
Hamith Breedveld en Bart van Zadelhoff. 
Een naslagwerk van deze middag is in juli 
verschenen in een speciale editie van de 
Masterclass en aan alle leden verzonden. 
Niet ontvangen? Mail dan naar m.hoeve@
asre.uva.nl. 

J U L I  2 0 0 9 

S P E C I A L

VERSLAG IN WOORD EN BEELD

Themabijeenkomst

Ethiek en dilemma’s

donderdag 14 mei 2009

Komende activiteiten
medio oktober Ronde Tafel bijeenkomst
26 november  NOM 2009; dit keer op donderdag (!)  

in de Koepel Kerk
14 januari 2010 Algemene Leden Vergadering

VASTgOeDNeTWeRkVASTgOeD
NeTWeRkVASTgOeDNeTWeRk

Doordat de samenstelling van deze 
MasterClass midden in de 

vakantieperiode tot stand kwam, is de 
vaste rubriek van het ‘vastgoednetwerk’ 
doorgeschoven naar de volgende editie 

NeTWeRkVASTgOeDNeTWeRk
VASTgOeDNeTWeRkVASTgOeD
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Fotografie: René Koster
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Provadaborrel
Na het succes van de eerste ASRE 
borrel in 2008, werd dit jaar wederom 
geborreld op de Provada. Op 16 juni 

jl. was de ASRE alumnivereniging 
welkom in de stand van de gemeente 
Almere. De borrel werd goed bezocht 

door de diverse alumnileden en hierbij 
dank aan de gemeente Almere voor 
hun gastvrijheid.

Judith Sanders speelt de Almere Challenge per sms, 

winnaar was Erwin Wessels.

 

Foto’s: Derk Jan Somsen
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Zegt Almere met de structuurvisie: ‘Den 
Haag, de Schaalsprong is prima, maar zo 
moet het gebeuren’?
“Ja, in feite wel,” begint Jorritsma. “De 
structuurvisie is onze vertaling van de 
Schaalsprong om een stad in balans te 
kunnen worden. Het Rijk heeft ons 
gevraagd om uit te groeien tot een stad 
met 350.000 inwoners, daarvoor 60.000 
nieuwe woningen te bouwen en 
100.000 arbeidsplaatsen te creëren. De 
structuurvisie geeft richting aan onze 
groeiambitie, maakt keuzes voor de plek 
waar de woningen en bedrijven zullen 
komen en legt verbindingen met de 

directe omgeving, met Amsterdam, Het 
Gooi en Utrecht. Om aan het verzoek 
van Het Rijk gevolg te kunnen geven 
hebben we niet alleen investeringen in 
woningen en bedrijven nodig maar 
moeten we ook zorgen voor een betere 
bereikbaarheid en inbedding van Almere 
in de regio. De IJmeer verbinding is 
daarvoor bijvoorbeeld essentieel. Verder 
hebben we investeringen in de sociaal-
economische structuur  van de stad 
nodig. Het is natuurlijk vreemd dat 
Almere bijvoorbeeld nog steeds niet 
beschikt over een eigen rechtbank en 
instellingen voor hoger onderwijs.”

Met de IJmeerverbinding en de 
woningbouwplannen aan de west en 
noordwestkant van Almere, waaronder 
IJland, schurkt de stad  steeds meer tegen 
Amsterdam aan. Kunnen we straks 
spreken van stadsdeel Almere?
“Zeker niet,” antwoordt Jorritsma 
beslist, “Almere is geen Amsterdam. 
Almere is wel een wezenlijk onderdeel 
van de noordelijke Randstad waartoe 
ook Het Gooi en Utrecht behoren. Die 
metro pool regio barst uit zijn voegen en 
heeft Almere nodig om de eigen groei 
op te vangen want alleen in Almere is 
nog ruimte voor grootschalige 
woningbouw en is er ruimte voor 
nieuwe werk gelegen heid zonder dat dit 
ken koste gaat van waardevolle 
natuurgebieden als Het Groene Hart, de 
Utrechtse Heuvelrug en Waterland. 
Amsterdam profiteert dus eigenlijk van 
Almere. Almere is een noodzakelijke 
aanvulling op de metropoolregio. En 
Almere blijft Almere. Wij bieden een 
suburbaan milieu met veel ruimte om te 
wonen en te werken, dat kunnen 
Amsterdam en Utrecht niet. Dit komt in 
de structuur visie bijvoorbeeld tot 
uitdrukking door de keuze voor 
uitbreiding buiten de huidige 
stadsgrenzen en niet te kiezen voor 
verdichting van de bestaande stad. 
Uiteraard investeren we in de bestaande 
stad door herontwikkeling van een 
aantal centrumlocaties, maar van 
verdichting is geen sprake.”
 
Begrijpt u de critici van de Almeerse 
plannen met IJland? Waarom nieuw land 
creëren terwijl er nog zoveel maagdelijk 
nieuw land tussen Almere en Lelystad en 
Zeewolde beschikbaar is?
“Nee, eerlijk gezegd niet. IJland is een 
belangrijk onderdeel van de structuur-
visie en dus van de Schaalsprong en legt 

Interview met Annemarie Jorritsma

Almere blijft Almere
Door: Alexander van Trigt

Op 26 juni van dit jaar namen de ministers Cramer van VROM en Eurlings 
van Verkeer en Waterstaat de Concept Structuurvisie Almere 2.0 in 

ontvangst. De structuurvisie vormt een uitwerking van de Schaalsprong die de 
groeiambities van Almere voor de periode tot 2030 weergeeft. Diezelfde ochtend 
had Radio 1 gemeld dat de daarvoor benodigde IJmeerverbinding tussen Almere 
en Amsterdam volgens hetzelfde ministerie van Verkeer en Waterstaat een paar 
miljard duurder zal uitvallen dan gepland. ’s Middags lieten verschillende 
milieubewegingen zich zeer kritisch uit over de Almeerse plannen om 
buitendijks het ‘IJland’ in het IJmeer te bouwen. Veel voer voor veel discussie 
dus. Masterclass sprak erover met burgemeester Annemarie Jorritsma.
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Amsterdam 
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de verbinding met Amsterdam waar we 
zojuist over spraken. Daarbij gaan 
economie en ecologie hand in hand. Bij 
die buitendijkse ontwikkeling van 
Almere is bijzondere aandacht 
geschonken aan een mogelijke 
ecologische bijdrage aan het Marker-
meer en het IJmeer. De leidende 
principes voor Almere IJland zijn juist 
duurzaamheid, innovatie en cradle-to-
cradle, deze zijn vastgelegd in de 
zogenaamde ‘Almere Principles’ die wij 
als leidraad nemen bij elke ontwikkeling. 
Verder betekent de ontwikkeling van 
IJland juist een herstel voor het IJmeer 
en Markermeer die beide ecologische 
schade hebben opgelopen door de 
bouw van de dam tussen Enkhuizen en 
Lelystad.”

Maar de minister van VROM staat nog 
niet te juichen.
“Nee, bij de presentatie van onze 
plannen op 26 juni was de minister 
inderdaad wat gereserveerd, maar later 
bleek dat de structuurvisie ook niet 

helemaal was begrepen door VROM. Ik 
weet zeker dat we het ministerie 
uiteindelijk net zo enthousiast kunnen 
maken over onze plannen als wijzelf.”

En gaat Almere die discussie uiteindelijk 
winnen?
“Het gaat om grote investeringen, dus 
de discussie zal nog wel een tijdje 
voortduren. Juist in deze crisistijd is het 
ook lastig om de discussie te moeten 
voeren. Maar wij zijn ervan overtuigd 
dat de elementen van de structuurvisie 
noodzakelijk zijn om de stad de sprong 
te kunnen laten maken. Ook de huidige 
crisis zal onze plannen niet in de war 
kunnen sturen.”

De woningproductie zou daarbij op peil 
kunnen blijven door de voorwaarden voor 
grondafname door ontwikkelaars te ver
soepelen, maar daar zijn in de markt nog 
weinig tekenen van te zien. Waarom niet?
“Almere heeft geen diepe zakken met 
opbrengsten uit de verkoop van 
aandelen van nutsbedrijven, daar word 

ik wel eens chagrijnig van. Ons voorstel 
om die opbrengsten beter te 
herverdelen heeft het niet gehaald, dat 
is wel een beetje zuur. Al die grote 
investeringen in de groei van de stad 
moeten we dus uit grondverkoop 
financieren. Daarbij heeft Almere geen 
vierkante meter eigen grond, daar is een 
groot misverstand over. Wij kopen alle 
grond van Domeinen en stoten deze 
door naar ontwikkelaars. En als het 
Rijk geen cadeautjes geeft, kunnen wij 
ook niet uitpakken. Maar we zijn ook 
niet blind voor de problemen waar de 
markt momenteel mee kampt. Er is in 
deze tijd ruimte voor onderhandeling 
en zitten dus regelmatig met 
ontwikkelaars aan tafel om de 
woningproductie weer vlot te trekken. 
Helaas is de crisis nog zo hardnekkig 
dat het overleg nog weinig resultaat 
heeft gehad. Onder handelen kan, 
plannen kunnen worden aangepast, 
inleveren op kwaliteit echter niet. Onze 
focus op duurzaamheid houden wij 
bijvoorbeeld fier overeind.”
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Als het om de ruimtelijke ontwikkeling 
van Almere gaat is Adri Duivesteijn als 
portefeuillehouder dé man. Blijft u 
bewust op de achtergrond?
“Adri Duivesteijn is de persoon naar 
buiten toe, maar we zijn uiteraard met 
het hele college betrokken. Eens in de 
maand zitten we met de Stuurgroep 
Schaalsprong, waar het gehele college 
van B&W zitting in heeft, bij elkaar 
om de voortgang te monitoren en te 
kijken waar de ruimtelijke plannen de 
andere ambities versterken en waar 
plannen elkaar bijten.”

Bestuurders en plannenmakers doen er 
alles aan om een positief beeld van Almere 
neer te zetten. Toch is het imago van 
Almere in de rest van Nederland nog 
steeds slecht. Hoe komt dat? 
“Ik denk dat het imago van Almere niet 
in heel Nederland zo slecht is maar dat 
het vooral een Amsterdams fenomeen 
is. In Amsterdam wordt wel eens met 

dedain gesproken over Almere. 
Misschien is dat de frustratie van de 
achterblijvers, ik weet het niet. De 
onbekendheid met de stad is het 
grootste probleem. Men oordeelt over 
Almere zonder er ooit geweest te zijn. 
We proberen daarom zoveel mogelijk 
mensen de stad te laten zien, het 
geheim van Almere  te laten ontdekken, 
de combinatie van stedelijkheid en 
ruimte te laten ervaren. We hebben het 
nieuwe stadscentrum maar we hebben 
ook Stadslandgoed De Kemphaan. Dát 
is Almere. Dat is de ziel van de stad. 
Die ziel wordt verder nog altijd bepaald 
door de Almeerders zelf. En die 
Almeerders, die zijn trots op hun stad.”

U bent in 2003 begonnen aan de klus in 
Almere. Welke ambities heeft u nog voor het 
restant van uw ambtstermijn? Wanneer 
kunt u tevreden afscheid nemen van de stad? 
“Mijn allergrootste ambitie is toch om 
de Schaalsprong te laten slagen. Ik zeg 
niet dat ik tot 2030 blijf zitten maar ik 
wil het project goed op de rails zetten. 
Het is daarbij van belang dat het Rijk 
met ons meegaat en ons in de 
gelegenheid stelt om die sprong te 
maken. Daarnaast is en blijft veiligheid 
één van mijn belangrijkste speerpunten. 
Almere is nu meest veilige grote stad 
van Nederland en ik wil graag dat dat 
zo blijft.”

als het Rijk geen cadeautjes geeft 
kan Almere niet uitpakken
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“Het begon allemaal met het idee van 
Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke 
Ordening en Wonen van de gemeente 
Almere, voor de realisatie van een sociaal 
duurzame wijk. Een wijk waarbij de 
leefbaarheid voor de lange termijn 
gewaarborgd is. Dit vraagt om lang-
durige betrokkenheid van partijen, een 
rol die volgens Adri uitermate goed 
aansluit bij die van een woning-

corporatie. In maart 2008 heeft de 
gemeente een meervoudige onderhandse 
selectieprocedure opgestart en 
corporaties uitgedaagd een visie op een 
sociaal duurzaam Almere Hout Noord te 
ontwikkelen.” Stefan vult aan, “op basis 
van de door de gemeente op hoofdlijnen 
geformuleerde randvoorwaarden, werden 
wij verzocht onze ideeën op papier te 
zetten aangaande de, zoals de gemeente 

dat zo mooi had getypeerd, ‘sociale 
ruggengraat’ van de wijk, de drager van 
een sociaal duurzame wijk. Maar wat dit 
inhoudt en welke bijdrage deze kon 
leveren, bleek de grote vraag voor alle 
partijen. Negen corporaties gingen de 
uitdaging aan. In de zomer van 2008 
werden Ymere, Vestia en Stadgenoot 
geselecteerd en verzocht hun visie verder 
uit te werken. In een Master plan-plus 

Interview met Stefan Schuwer en Joop Baars

Ymere heeft visie op 
sociaal duurzame wijk

Door: Caroline Rohling

Almere groeit. En hard ook. Naar een stad met 350.000 inwoners, althans 
dat is de ambitie. Aan de zuid-oostzijde van de A6 komt het nieuwe 

stadsdeel ‘Hout’ en aan de oostzijde van de A27 eventueel ‘Spiegelhout’. Hout 
Noord zal de eerste grootschalige ontwikkeling van Oost zijn, bestaande uit 
circa 4.200 woningen, ca.100.000 m² commerciële en maatschappelijke 
voorzieningen en 2.500 arbeidsplaatsen. Woningcorporatie Ymere heeft met de 
visie ‘Wijk voor Initiatieven’ de competitie gewonnen voor Almere Hout Noord. 
Volgens de onafhankelijke Beoordelingscommissie onder leiding van Pieter 
Winsemius heeft Ymere op de meest overtuigende wijze invulling gegeven aan de 
ambitie van de gemeente Almere om de nieuwe wijk als sociaal duurzame wijk 
te ontwikkelen. Hoe heeft Ymere dat gedaan? Masterclass in gesprek met Stefan 
Schuwer, lid Raad van Bestuur, Portefeuille Gebieds- en Projectontwikkeling, en 
Joop Baars, Directeur Projectontwikkeling, over ‘kleinschalige netwerken’ en de 
‘Participatie Onderneming’. 
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Plangebied Almere 
Hout Noord

Hout Noord ligt ten oosten van het 
bestaande stedelijke gebied van 
Almere, met de A6 als noordwest-
grens. De wijk krijgt een directe 
snelwegafslag en in de toekomst een 
treinstation. Het gebied wordt aan 
de zuid- en oostzijde door bestaand 
bos omgeven en grenst aan de Hoge 
Vaart. In Hout Noord is ruimte 
voor circa 4.200 woningen (10.000 
- 12.000 inwoners), deels (sociale) 
huur, deels koop en deels (collec-
tief ) particulier opdrachtgeverschap. 
Ook komt er veel ruimte voor 
bedrijven (circa 2.500 arbeids-
plaatsen), diverse huisvestings-
mogelijk heden voor ondernemers, 
detailhandel en maatschappelijke 
voorzieningen. Langs de A6 komt 
een bedrijven-detailhandelszone 
voor de grotere volumes. Het stre-
ven is om eind 2010 een start te 
maken met de bouw. Er is een ont-
wikkelingstermijn voorzien van 
ongeveer acht jaar.

Stefan Schuwer, 

lid Raad van 

Bestuur, Portefeuille 

Gebieds en Project

ontwikkeling



moesten we niet alleen aandacht 
besteden aan de program mering en het 
ontwerp van de wijk, maar ook werd 
gevraagd naar onze visie voor wat betreft 
het (sociaal en technisch) beheer, het 
thema duurzaam heid en de organisatie-
vorm. De combinatie van ontwikkeling, 
realisatie en beheer op een zodanig grote 
schaal en met zoveel aandacht voor de 
sociale aspecten, maakte dat wij ook 
binnen ons bedrijf integraal hebben 
samen gewerkt. Het harde werken werd 
beloond: Ymere is uiteindelijk als 
winnaar uit de bus is gekomen. Onze 
inzet op de drie kernwaarden 
‘Ondernemend, Talentvol en Ecologisch 
binnen dit nieuwe, dynamische 
stadsdorp bleek een goede keuze.”

Dienstverlenende gebieds- en 
projectontwikkeling en 
faciliterende stedenbouw 
Maar wat maakt deze wijk in opzet en 
uitwerking zo uniek en vernieuwend? 
“We realiseren ons steeds meer dat een 
wijk veel meer is dan alleen een 
verzameling huizen, straten en voor-
zieningen. Meer dan alleen een ruimte-
lijke structuur of een vastgoed project. 
Een wijk is ook een sociaal verband. 
Het is voor haar bewoners de meest 

nabije sociale omgeving. Een wijk die 
geborgenheid, veiligheid en 
betrokkenheid biedt, stelt bewoners in 
staat om van daaruit zelfbewust in de 
samenleving te functioneren en biedt 
beschutting en steun bij tegenslagen. 
Bij alle individualisering en 
globalisering blijft de directe omgeving 
van direct belang.” 

“Dit geldt voor bestaande buurten en 
wijken, maar ook voor nieuwe. In het 
verleden is hiermee niet altijd 
nadrukkelijk rekening gehouden. Wie 
een nieuwe wijk ontwikkelt en beheert, 
stapelt niet alleen stenen en plant niet 
alleen bomen, maar bouwt ook aan de 
maatschappij. Niet alleen nu, maar ook 
voor de toekomst. Ymere heeft in haar 
plannen voor Hout Noord verwoord 
dat zij mensen niet alleen ruimte wil 
bieden om te wonen, maar ook om te 
leven en zich te ontwikkelen. 
Ontmoeting tussen mensen en het 
stimuleren van hun talenten staan 
centraal in onze visie. Zogenaamde 
buurtschuren, talenthuizen, 
ondernemershuizen en kanspanden 
maken dit mogelijk. Hierin vinden 
activiteiten plaats waar de bewoners en 
ondernemers zelf behoefte aan hebben.” 

“De kern van onze visie ‘Wijk voor 
initiatieven’ is dan ook het op gang 
brengen van een groot aantal 
kleinschalige netwerken. Bewoners, 
ondernemers en instellingen in de wijk 
komen met elkaar in contact en kunnen 
elkaar versterken. Scholen krijgen 
bijvoorbeeld een belangrijke rol in deze 
netwerken door ze te koppelen aan 
organisaties voor sport, ondernemen, 
zorg en welzijn en cultuur. Maar ook 
tussen ondernemers of bewoners 
onderling worden dergelijke netwerken 
gestimuleerd, als aanvulling op de 
netwerken waarin bewoners zich 
begeven vanwege werk, hobby’s of 
familie.”

Beide heren vervolgen: “Een ander 
uniek aspect van deze nieuwe wijk is 
dat bij de ontwikkeling van Hout 
Noord actief wordt gezocht naar 
samenwerking met de toekomstige 
bewoners en ondernemers. De 
toekomstige bewoners krijgen 
nadrukkelijk een stem in de wijk. Hout 
Noord is de eerste wijk in Nederland, 
misschien wel in heel Europa, die 
wordt vormgegeven in samenspraak 
met de mensen die er straks zullen 
wonen. Dit komt voort uit het besef 
dat niet alleen de ‘hardware’ - de 
stedenbouw en architectuur - het 
succes van een wijk bepalen, maar dat 
een toekomst bestendige wijk waarvan 
de leefbaarheid gegarandeerd blijft, 
vooral wordt geborgd door de 
betrokkenheid en het welbevinden van 
de mensen die er wonen. Of zoals ik 
ook wel eens zeg,” aldus Stefan, “het 
draait om dienst verlenende gebieds- en 
projectont wikkeling en faciliterende 
stedenbouw. Daarom hebben wij er 
ook voor gekozen om vooral een 
ruimtelijk raamwerk te maken, met 
verschillende buurten in kleinere 
schaal. Deze homogene buurtjes 
vormen met elkaar een heterogene 
wijk, aangevuld met talloze 
huisvestingsmogelijkheden voor 
ondernemers. Dat is in onze ogen een 
goede basis voor een levendige en 
sociaal duurzame wijk.”
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kern van onze visie is op gang 
brengen netwerken

Joop Baars, Directeur 

Projectontwikkeling



Participatie Onderneming als 
overkoepelend en sturend 
orgaan
Klinkt ambitieus. Hoe gaat Ymere dit 
samen met de gemeente verder 
vormgeven? “De drijvende kracht achter 
onze visie is de ‘Participatie Onder-
neming’. Deze onderneming richt zich 
op de ontwikkeling, het beheer en de 
exploitatie van Almere Hout Noord. De 
Participatie Onderneming is een 
professionele en slagvaardige netwerk-
organisatie, die zoveel mogelijk is 
gebaseerd op het zelforganiserend ver-
mogen van bewoners en ondernemers. 
Het is een initiatievenonderneming met 
als uitgangspunt dat initiatieven (ook) 
‘bottom up’ ontstaan en fysiek of 
digitaal gestimuleerd en gefaciliteerd 
worden. Soms in financiële zin, soms in 
fysieke ruimten, soms in menskracht. De 
aandeelhouders zijn in aanvang de 
gemeente Almere en Ymere; elk voor 
50%. Daarnaast ontstaat tijdens de 
ontwikkeling, realisatie en vooral tijdens 
de ingebruikname en het gebruik van 
Hout Noord de mogelijkheid tot 
participatie van bewoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen. De 
Participatie Onderneming bestaat uit 
twee onderdelen, een Stichting Vliegwiel 
die initiatieven van bewoners, onder-
nemers en gebruikers van de wijk 
aanjaagt en een commercieel bedrijf 
(Enervator BV) dat de grond uitgeeft, 

het vastgoed ontwikkelt en beheert, de 
openbare ruimte inricht en onderhoudt 
en verantwoordelijk is voor het winnen 
en leveren van duurzame energie. De 
bijdragen aan de Enervator zijn 
af komstig van verschillende bronnen 
met verschillende incasserings-
momenten. Zoals dynamische erfpacht
(canon), het startkapitaal van de 
aandeelhouders en waarde ontwikkeling. 
Het dividend is bedoeld voor (her)
investering in initiatieven op het gebied 
van duurzaamheid en vertaalt zich in 
particulier, maatschappelijk en sociaal 
dividend. Dit is echter onze visie die in 
korte tijd tot stand is gekomen. 
Momenteel kijken wij met de gemeente 
hoe zij als mede-aandeelhouder hierin 
wil opereren en welke structuur en 
werkzaamheden deze onderneming 
precies gaat verrichten.”

Planvorming is organisch 
proces
“Het is de eerste keer dat een woning-
corporatie een dergelijke centrale rol 
krijgt in de realisatie en het beheer van 
een nieuwbouwwijk. Feitelijk zijn wij 
medeopdrachtgever van Almere Hout 

Noord. Hiermee kiest de gemeente voor 
een andere manier van gebiedsont-
wikkeling. Geen blauwdruk vooraf maar, 
binnen een beperkt aantal program-
matische uitgangspunten, in gezamen-
lijkheid met marktpartijen het 
ontwikkelingsplan opstellen. Het plan 
moet ruimte bieden aan onvoorspelbare 
ontwikkelingen en tegelijkertijd houvast 
bieden. We moeten een ‘stadsdorp’ 
durven maken dat nog niet ‘af ’ is, want 
juist in een omgeving die nog ont-
worpen moet worden is het aantrekkelijk 
voor toekomstige bewoners om zich in 
te zetten. Een ontwikkelingsplan vormt 
de basis voor de gronduitgifte. Het 
vormgeven van dit plan is momenteel in 
volle gang. We werken hieraan in 
gemengde teams bestaande uit 
vertegenwoordigers van de gemeente en 
van Ymere, waarbij op voet van 
gelijkwaardigheid optimaal gebruik 
wordt gemaakt van elkaars kennis en 
expertise. Eind dit jaar dient er een 
uitgewerkt plan op tafel te liggen.”

“Al met al wordt Almere Hout Noord 
spannend, krijgt het iets experimenteels 
en dynamisch. Zeker in de verhoudingen 
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drijvende kracht is de 
Participatie Onderneming



tussen stad, corporatie, maatschappelijke 
instellingen en het individu. De Wijk 
voor Initiatieven lukt alleen als de wijk 
past bij mensen die willen ontmoeten, 
verbinden en op verschillende wijze 

participeren in hun omgeving. Hun 
vraaglogica bepaalt de richting en 
prioriteiten. De kern is een flexibel 
programma dat aan te passen is aan de 
feitelijke vraag waarbij alle inzet gericht 
is op de realisatie van een heterogene 
wijk met een rijk palet aan homogene 
buurtjes zodat verschillende doelgroepen 
met verschillende leefstijlen zich kunnen 
identificeren met hun buurt. Dat moet 
de Participatie Onderneming kunnen 
faciliteren.” 

Duurzaamheid staat syno-
niem aan geen concessies 
doen aan kwaliteit
Bij de schaalsprong van Almere staat 
duurzaamheid voorop, vastgelegd in de 
‘Almere Principles’. Ook bij de ont-
wikkeling van Hout Noord vormt 
duurzaamheid een belangrijk thema. Hoe 
is dit thema nu vertaald in Ymere’s visie? 
“Ook bij de ontwikkeling van Hout 

Noord vormt duurzaamheid een 
belangrijke randvoorwaarde. En dan 
hebben we het niet alleen over energie-
besparing en -opwekking maar ook en in 
het bijzonder over toekomst bestendige 
stedenbouw in termen van materiaal-
keuze, detaillering, functie menging en 
sociale diversiteit, ook weer een van de 
‘Almere Principles’. Een duurzame wijk is 
een wijk die zowel qua stenen als qua 
sociale samenstelling samenhang 
vertoont. Met een hoge aanvangskwali-
teit, waarin voorzieningen en infra-
structuur er vanaf dag één zijn, al dan 
niet in een tijdelijke verschijnings vorm. 
Duurzaamheid staat in onze optiek 
synoniem aan ‘geen concessies doen aan 
kwaliteit’. Daarnaast is onze belofte van 
een duurzame, ecologische wijk essentieel 
voor onze visie op de wijk. De natuur is 
overal in de wijk te beleven. Tot slot is 
het cruciaal dat de wijkbewoners zich 
mede-eigenaar voelen van de natuur.” 
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Almere Principles
De ontwikkeling van Almere Hout 
Noord is een eerste uitwerking van 
de Almere Principles, zeven richt-
lijnen voor een ecologisch, sociaal en 
economisch duurzaam Almere. Door 
het thema sociaal duurzaam aan 
Hout Noord te verbinden, krijgt de 
wijk een ideologische grondslag. 
Hout Noord wordt ontwikkeld 
vanuit de overtuiging dat de manier 
waarop een wijk wordt vormgegeven, 
bijdraagt aan bijvoorbeeld zeggen-
schap, bewonersinitiatief en sociale 
cohesie, aldus de gemeente Almere. 

Ontwikkelen voor duurzaamheid
Altijd op zoek naar kansrijke posities in de Randstad

De Cuserstraat 85a  1081 CN Amsterdam  T 020 - 540 74 00  www.maarsengroep.nl
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Wat is Almere Poort?
“Almere Poort is de ‘Strandstad van de 
Randstad’. Niet dat die term altijd even 
goed slaat op elke deelontwikkeling, maar 
het raakt wel aan het meest eigene van de 
locatie: áán het water en ín de Randstad. 
Er zijn maar weinig plekken in Nederland 
waar je bijna letterlijk aan het strand kunt 
wonen, werken, sporten en leven. 
Almere Poort is het vierde stadsdeel van 
Almere en laatste kustgebied in de 
Randstad waar grootschalig wordt 
gebouwd. Grootschalig, eigenwijs en 
eigentijds. En voor een deel ook in 
dichtheden die je in eerste instantie niet 
zou verwachten in Almere.” 

Hoe gaat Almere Poort er uit zien?
“We maken ruimte voor wonen in het 
groen en aan het water. Maar we maken 
ook stedelijke gebieden en wijken. In 
Almere Poort komen verschillende 
woonkwartieren, elk met hun eigen 
karakter. Het Europakwartier en 
Columbuskwartier krijgen een breed 
palet aan herenhuizen, appartementen, 
maisonnettes, penthouses en stads-
woningen. Het Olympiakwartier wordt 
het meest stedelijke gebied van Poort 
(fsi = 3) met een hoge ambitie als het 
gaat om stedenbouwkundige, 

architectonische en programmatische 
kwaliteit. Hier komt onder andere 
50.000 m2 detailhandel in alle soorten 
en maten, wonen, werken, horeca etc. 
In het Homeruskwartier zal zeker geen 
sprake zijn van saaie eentonigheid. Het 
kan niet anders of er komt een uniek 
stelsel van individuele huizen in deze 
‘proeftuin’ van particulier opdracht-
geverschap. De bedrijvenparken zijn 
toplocaties, net als de Kustzone langs 
het IJmeer met onder meer woningen, 
horeca en leisure. Overal streven we 
ernaar om onze ambitie zichtbaar te 
maken.
Aan Almere kleeft het beeld dat het een 
saaie en eenzijdige stad is. Dat is echt 
een misverstand. Wellicht was dat in de 
beginjaren van Almere zo, maar die 
liggen ver achter ons. Er gebeurt hier 
juist veel op het gebied van architectuur, 
stedenbouw en duurzaamheid. Almere 
gaat ook veel meer verschillende 
woonmilieus krijgen. Dat moet ook wel 
want de taakstelling om nog eens 60.000 
woningen te maken vraagt om een veel 
diverser aanbod. Mede door zijn 
geografische ligging en omgevings-
kenmerken haakt Poort aan bij het 
urbane milieu van de Randstad. Soms 
hoor ik om mij heen dat dat niet zal 

lukken. Dat dergelijke ambities binnen 
de Almeerse context bijna utopisch 
zouden zijn. Maar dat denk ik dus niet. 
Het kan wel! Dat het niet vanzelf gaat is 
logisch en dat het veel tijd, moeite en 
energie kost ook. Ik denk dan maar 
terug aan de periode in de jaren ‘80 en 
’90 dat ik projectleider was voor het 
Amsterdamse Oostelijk Havengebied. 
Daar dachten ook velen dat de gemeente 
er niet in zou slagen om dat gebied te 
transformeren naar een dichtbebouwde 
wijk met grote ambities op het gebied 
van wonen, werken, verblijf, stedenbouw 
en architectuur. En de historie heeft 
uitgewezen dat we wel op het goede 
spoor zaten. Ik zou haast zeggen: succes 
is wel degelijk een keuze!”

Is het project Poort vergelijkbaar met een 
ander project in Nederland?
“Dit stadsdeel ligt op een steenworp 
afstand van Amsterdam en de weidsheid 
van de polders. Het heeft een zeer 
centrale ligging, ligt in de nabijheid van 

Gertjan van Stuijvenberg

Interview met Gertjan van Stuijvenberg 

Almere Poort in vogelvlucht
Door: David van Dijk

Drs. Gertjan van Stuijvenberg (47) is als senior projectmanager sinds 2006 
verbonden aan projectbureau Almere Poort. Als adviseur van de gemeente 

was hij daarvoor al 8 jaar betrokken bij de ontwikkeling en bouw van het WTC 
Zakencentrum, dat onderdeel is van het door Rem Koolhaas ontworpen 
stadshart. In Almere Poort is hij eerstverantwoordelijke voor het plandeel 
Olympiakwartier & Officepark.
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het meest complicerend is om ambitie, 
programma, tijd, geld en verwachtingen 

met elkaar op een lijn te krijgen



ontsluitingswegen en kent zeer goede 
voorzieningen op het gebied van 
openbaar vervoer. De grote variatie aan 
woon- en werkmilieus, wordt gecombi-
neerd met een volwaardig centrum. Dat 
hebben andere grotere ontwikkelingen 
als Schuytgraaf, Leidsche Rijn en IJburg 
natuurlijk ook.” 

Maar Poort heeft meer: 
-  Ruimte voor bedrijvigheid in brede 

zin en daarbij bieden wij veel value for 
money;

-  Een kustzone met een natuurlijk 
strand en bebouwingsmogelijkheden;

-  De aanwezigheid van grootschalig 
groen in de nabijheid;

-  Verschillende locaties voor vrijetijds-
besteding;

-  De mogelijkheid zelf een huis te 
(laten) bouwen;

-  Heel veel aandacht voor 
duurzaamheid in brede zin.

Wat is het bouwprogramma van Poort (in 
grote lijnen) en met wie bouwen jullie?
“Poort kent een omvangrijk bouwpro-
gramma voor de periode tot 2020: 
12.000 woningen, waarvan 1/3e in de 
sociale sector, ca. 50 ha. bedrijfsterrein, 
een jachthaven met 1.000 plekken, ruim 
500.000 m2 kantoor/werkruimte, een 
zwembad, onderwijsvoorzieningen als 
lagere scholen, de Internationale School  
en een ROC, veel sociaal-maat-
schappelijke voorzieningen als kinder-
opvang, huisartsen etc etc. Verder krijgen 
we diverse winkelgebieden, variërend van 
30.000 thematische retail en een 
stadsdeelwinkelcentrum van 15.000 m2 

in het Olympiakwartier tot diverse 
kleinschaliger buurtgerichte winkel-
voorzieningen in de andere wijken. Maar 
denk ook aan zaken als het treinstation 
dat in 2012 de deuren opent, een 
snelbus naar het vaste land, bruggen en 
tunnels. En vlak ook onze Topsporthal 
niet uit. Al drie jaar functioneert deze hal 
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Strandstad
van de Randstad

met 3.500 zitplaatsen volop en worden 
er vele (inter)nationale manifestaties 
georganiseerd. 
De gemeente maakt Poort natuurlijk 
niet zelf. Dat doen we met vele partijen. 
In totaal werken wij met zo’n 30 
beleggers, ontwikkelaars, corporaties, 
ontwikkelende aannemers en allerlei 
combinaties daartussen. En dat worden 
er nog veel meer. Als ik de één noem, 
dan doe ik de ander tekort maar partners 
waar wij mee werken zijn bijvoorbeeld 
corporaties als Goede Stede, Ymere, De 
Key en Stadgenoot. En verder kan ik 
noemen BAM, Ballast Nedam 
Ontwikkeling, TCN, Dura Vermeer, 
Johan Matser, Bun en Rabo/Bouwfonds. 
En, wat we misschien wel in Almere 
hebben heruitgevonden is het 
grootschalige particuliere opdracht-
geverschap. Dat draait als een tierelier. 
Onlangs hadden we nog een verkoop-
manifestatie waarbij aan het eind 104 
kavels onder optie lagen. Dat was een 
groot succes.” 

“Het meest prestigieuze kantorenproject 
in Poort is Olympia Officepark. Daar is 
zo’n 200.000 m2 geprogrammeerd. De 
locatie ligt aan de A6 en is uiterst 
aantrekkelijk voor de ontwikkeling van 
kantoren. De parkeernorm is gunstig,  
1 op 30 zo u wilt, en het trein- en 
busstation is op loopafstand.”

“Wat ik boeiend vind om te zien is hoe 
bij grootschalige ontwikkelingen als 
deze, die over vele jaren heen lopen, nu 
uiteindelijk het echte programma wordt. 
Sommige dingen die we nu zeker weten 
zullen niet gelukt zijn, en dingen waar 
we niet eens van durfden te dromen zijn 

er dan toch. Er zijn altijd krachten die 
richting geven aan de uiteindelijke 
programmering en het realisatietempo. 
Zo is nu de uitval op de vastgoedmarkt 
een actueel vraagstuk. Maar investe-
ringen bijvoorbeeld in de verdubbeling 
van de A6 zullen impulsen geven die 
Poort juist extra gewild maken als woon- 
en werkplek. Gebiedsontwikkeling 
verkeert altijd in een krachtenveld van 
economie, politiek, regelgeving en 
maatschappij. Dat krachtenveld 
verandert continue, gaat soms een geheel 
andere kant uit, verandert soms in een 
spanningsveld, maar is altijd realiteit. De 
truc is vasthoudend te zijn in wat je wilt 
maar wel in volle anticipatie op dat 
krachtenveld. Dat betekent dus niet 
alleen doen wat je van plan was, maar 
vooral ook blijven denken wat je moet 
doen.”

Zijn er in Poort vernieuwende concepten 
toegepast in de stedenbouw, architectuur 
of wat betreft samenwerkingsvormen met 
private partijen?
“Het is altijd gevaarlijk om te zeggen 
dat we vernieuwend zijn, dat is nogal 
relatief. Maar drie aspecten kan ik wel 
noemen. Ik vind dat de grote nadruk 
die wij in Almere leggen op het 
particuliere opdrachtgeverschap zeker in 
deze kredietcrisis-periode toch wel heel 
bijzonder is. Het werpt zijn vruchten af. 
Ook de nadruk die Almere legt op 
duurzaamheid met de Almere Principles 
dringt veel verder door in de vezels van 
ons denken en doen. En tot slot het 
project Olympia Kwartier en Office-
park, waar wij en de ontwikkelende 
partijen bezig zijn met een innovatieve 
manier van stedenbouw en planont-



wikkeling. Stedenbouwkundig plan en 
projectontwikkeling steken in op 
flexibiliteit en permanente aanpas-
baarheid aan de markt. Niet alleen aan 
de markt van dit moment, maar ook de 
markt die de komende decennia steeds 
weer anders zal zijn. Dit planconcept is 
duurzaam, flexibel en aanpasbaar.” 

Wanneer is het project Poort ‘af ’, ofwel 
wanneer kan jij iets anders gaan doen?
“Ik streef er altijd naar nooit één project 
te doen. Liefst werk ik ook voor twee 
opdrachtgevers tegelijk. Dat maakt dat 
je je niet verliest in een project en de 
rest van de wereld uit het oog verliest. 
Want dan sta je stil in je ontwikkeling, 
kennis en kunde. Maar als een project 
volledig in de bouwfase zit, dan ben ik 
minder op mijn plaats. Ik richt mij 
vooral op de ontwikkelingsfase tot start 
bouw. Bij grote ontwikkelingen is het 
overigens meestal zo dat als de bouw 

aan de ene kant begonnen is, we aan 
het andere eind nog midden in de 
ontwikkelingsfase zitten.”

Wat is de grootste uitdaging in een 
dergelijk project?
“Afstemming tussen ambities en de 
realiteit van alledag. En het 
bijeenhouden van de club en het 
motiveren van mensen die daar aan 
deelnemen. Vooral ook is het een 
uitdaging om bij alle partijen eenzelfde 
drive, focus en trots te bereiken. Het 
liefst organiseer ik rondom mijn project 
een clubje stoute mensen als ware we 
met z’n allen Sjors en Sjimmie en de 
Rebellenclub, met hart en ziel voor het 
project en met respect voor ieders 
belangen, mogelijkheden en 
beperkingen.”

Wat is tot slot de meest complicerende 
factor in dit project?
“Het project zelf is complex. Er is nou 
niet bepaald iets aan te wijzen waarvan je 
denkt: dat doe ik eens even op de 
automatische piloot. Het meest com-
plicerend is om ambitie, programma, tijd, 
geld en verwachtingen met elkaar op een 
lijn te krijgen. Die zitten elkaar natuurlijk 
vaak in de weg. Daarom ook de uitdaging 
om met alle partijen dezelfde drive, focus 
en trots te bereiken.” 

Drs. G.J. (Gertjan) van Stuijvenberg is 
verbonden aan Omniplan te Zeist, 
adviesbureau voor project proces en 
proceduremanagement voor complexe 
ruimtelijke ontwikkelingen. Sinds 1986 is 
hij werkzaam in het veld van de 
gebiedsontwikkeling. www.omniplan.org

Mr. D.A.W. van Dijk MRE MRICS is 
redacteur van dit blad, advocaat en 
partner bij Boekel De Nerée en ad 
interim hoofd Juridische zaken van de 
afdeling Grondzaken van de gemeente 
Almere
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als Sjors en Sjimmie van de Rebellenclub, 
met hart en ziel voor een project



Medewerkers zijn een groot kapitaalgoed voor een onderneming. Het benaderen 

en selecteren van kwalitatief goede werknemers is daarom niet alleen belangrijk, 

maar vraagt bovendien om een zorgvuldig proces.

Escalier heeft uitgebreide ervaring in het benaderen en selecteren van kandidaten 

voor hogere kaderfuncties binnen de vastgoedmarkt. Escalier kiest voor duidelijk-

heid en transparantie en laat daarbij liever niets aan het toeval over. Kijk op onze 

website www.escalier.nl voor meer informatie over onze werkwijze en een actueel 

overzicht van de vacatures.

M d k ij k i l d d i H b d

Wij laten liever niets 
aan het toeval over.
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Ontwikkelen in Almere Poort
Almere Poort is het vierde en nieuwste 
stadsdeel van Almere. Het ligt ten 
zuidoosten van de bestaande stadsdelen 
Haven, Stad en Buiten. Almere Poort 
grenst aan het IJmeer, waardoor dit 
stadsdeel een strand heeft. Daarnaast 
ligt Almere Poort aan de A6 en dichtbij 
de Hollandse Brug. De afstand vanaf 
die brug naar het centrum van 
Amsterdam is 22 kilometer. Ook zijn er 
goede voorzieningen op het gebied van 

openbaar vervoer. De grote variatie aan 
woon- en werkmilieus die hier komt, 
wordt gecombineerd met een 
volwaardig centrum. 

Het Cascadepark moet een 
inspirerend voorbeeld 
worden op het gebied van 
duurzaamheid.
Een van de locaties in Almere Poort die 
ruimte geeft voor bedrijven om zich te 
vestigen is het Cascadepark. 

Cascadepark Oost is vooral bestemd als 
werklocatie, in een campusachtige 
setting met kantoren in een doorlopend 
parklandschap. Het ontwikkelingsplan 
voor Cascadepark Oost is erop gericht 
duurzaamheid in al haar facetten tot 
uiting te laten komen. De ambities ten 
aanzien van setting, architectuur en 
duurzaamheid liggen dan ook op een 
hoog niveau. Naast de aandacht voor 
groen en functiemenging zijn duurzaam 
gebruik van materialen en energie, 
gebruikscomfort en bereikbaarheid 
belangrijke thema’s. Het Cascadepark 
moet een inspirerend voorbeeld worden 
op het gebied van duurzaamheid. 

Cascadepark West, dat met 
Cascadepark Oost tezamen één geheel 
vormt, is het centraal in Almere Poort 
gelegen parkgebied. Het wordt een 
gebruikspark waarin mensen zich 
kunnen in- en ontspannen. Het park 
sluit aan op de omliggende ecologische 
gebieden (Pampushout, Ecozone) en 
wordt omzoomd door waterpartijen die 
deel uit maken van de waterstructuur 
van geheel Almere Poort.
Om de ambitie van een inspirerend 
voorbeeld van duurzaamheid vorm te 

geven is in juni 2008 een overeen komst 
getekend tussen de gemeente Almere en 
Dura Vermeer Vastgoed voor 
klimaatneutrale ontwikkeling van drie 
kantoorvilla’s. Bij die ontwikkeling 

Interview met met Erwin Wessels en Michel Castelijn

Cascadepark Oost, duurzame
ontwikkelingslocatie

Door: Dennis Damink

Almere bruist van ondernemingslust en ambitie. In iets meer dan dertig jaar 
tijd is de stad gegroeid naar ruim 184.000 inwoners en inmiddels hebben 

zich meer dan 10.000 bedrijven gevestigd. Maar de stad heeft de ambitie om 
over twintig jaar de vijfde stad van Nederland te zijn en 100.000 arbeidsplaatsen 
extra te bieden. Op dit moment ligt er al een voorraad van 600.000 m2 b.v.o. 
verspreid over Almere. De belangrijkste kantorenlocaties zijn op dit moment het 
Stadscentrum en Gooisekant/Gooisepoort. Daarnaast blijft Almere bezig met het 
ontwikkelen van nieuwe locaties. Niet voor niets is Almere regionaal aangewezen 
als belangrijke groeilocatie voor kantoren. Almere Poort heeft drie professionele 
kantoorlocaties, met een ontwikkelingspotentie van in totaal ruim 500.000 m2 
b.v.o. De duurzame ontwikkelingslocatie Cascadepark Oost, onderdeel van 
Almere Poort, is een van deze locaties. Dura Vermeer Vastgoed heeft samen met 
de TU Delft een plan ontwikkeld voor drie zeer duurzame kantoorvilla’s in 
Cascadepark Oost. In dit interview laat ik Erwin Wessels en Michel Castelijn 
van Dura Vermeer Vastgoed aan het woord over hun ervaringen. 
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Almere is belangrijke 
groeilocatie voor kantoren



maakt Dura Vermeer gebruik van haar 
samenwerkings verband met de TU 
Delft. Onderzoekers van de TU Delft 
nemen daarbij ook deel aan het 
ontwerpteam voor de klimaatneutrale 
kantoorvilla’s. Met het ontwerpteam 
zijn integrale afwegingen gemaakt om 
tot een plan te komen dat niet alleen 
zeer duurzaam is, maar ook een 
aansprekende en prettige werk omgeving 
oplevert. Als de gebouw gebruikers 
kiezen voor de afname van natuur-
stroom zullen de kantoren op locatie 
volledig CO

2
-vrij zijn. Michel Castelijn, 

namens Dura Vermeer deelnemer aan 
het ontwerpteam, geeft aan dat de 
samenwerking met de TU Delft bij hun 
projecten tot nieuwe inzichten en 
innovaties op allerlei gebied leidt. Zo is 
bij de universiteit niet alleen veel kennis 

op het gebied van energie-, klimaat  
concepten en materialen aanwezig, 
maar ook bijvoorbeeld over het 
toepassen van groen in gebouwen, 
waarmee de luchtkwaliteit binnen en 
buiten kan worden verbeterd. 

Voor het klimaatconcept van de 
kantoorvilla’s is samen met de TU Delft 
onderzoek uitgevoerd naar een 
innovatief systeem waarbij de gevel een 
‘ademende huid’ wordt. Met dit 
Climate Adaptive Skin (CAS)-principe 
is verwarming, koeling en ventilatie 
volledig geïntegreerd zonder dat daar 
actieve klimatisering voor nodig is, 
waardoor de energievraag voor 
verwarmen, koelen en ventileren wordt 
geminimaliseerd. Dit is mogelijk door 
de toepassing van zogenaamde Phase 
Change Materials (PCM’s). PCM’s zijn 
samengesteld uit milieuvriendelijke 
materialen die bij een faseovergang 
(smelten en stollen) relatief veel energie 
absorberen en (op een later moment) 

weer afgegeven. Door de via de gevel 
toegevoerde ventilatielucht met deze 
PCM’s te koelen of verwarmen kan het 
gebouw gedurende een groot deel van 
het jaar op passieve wijze geklimatiseerd 
worden, wat tot een zeer laag 
energiegebruik leidt. De resultaten van 
de door de TU Delft uitgevoerde 
modelleringen en simulaties met het 
systeem zijn veelbelovend. 

Bij ontwikkeling van de klimaatneutrale 
kantoorvilla’s wordt ook onderzocht of 
LED verlichting in plaats van de 
gebruikelijke verlichting kan worden 
toegepast. Door de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van LED 
verlichting te gebruiken daalt het 
energiegebruik en de warmte afgifte. Al 
met al zijn de ontwikkeling op het 
gebied van LED verlichting volgens 
Erwin Wessels veelbelovend en een 
directe spin-off van de samenwerking 
met de TU Delft. Een ander aspect van 
duurzaamheid is de demontabele 
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Cascadepark wordt werklocatie 
in campusachtige setting

BReeAM-Nl
BREEAM is een in Engeland 

ontwikkelde beoordelings-

methode om de duurzaamheid 

van gebouwen te bepalen. 

Afhankelijk van de prestaties 

krijgt het gebouw het label Pass, 

Good, Very Good, Excellent of 

Outstanding. Momenteel wordt 

de BREEAM-methode door de 

Dutch Green Building Council 

vertaald naar de Nederlandse 

situatie en onder BREEAM NL 

in de Nederlandse markt 

geïntroduceerd. 

Een eerste beoordeling van de 

duurzame kantoorvilla’s aan de 

hand van BREEAM-NL geeft 

aan dat een ‘Excellent’-label kan 

worden behaald.



houten systeembouw van de 
kantoorvilla’s, waardoor geen beton in 
de gebouwen wordt gebruikt. Dit levert 
direct milieuwinst op, aangezien 
gebruik wordt gemaakt van een volledig 
hernieuwbare grondstof, terwijl bij de 
productie van beton veel broeikasgassen 
vrijkomen. De cementindustrie is 
verantwoordelijk voor zo’n 5% van de 
wereldwijde CO

2
-uitstoot. 

Almere heeft duidelijk de ambitie om te 
groeien in inwonersaantal en arbeids-
plaatsen en stelt hierbij ambitieuze 
doelstellingen aan duurzaamheid. De 
groei van het inwoner aantal zal door 
iedereen herkend worden. Nu is het 

zaak ook voldoende arbeidsplaatsen te 
creëren zodat Almere niet de woonstad 
van de regio Amsterdam wordt waarbij 
de dagelijkse forenzenstroom alle 
duurzaamheidsdoelstellingen voor 
nieuwe ontwikkelingen teniet doet. 
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samenwerking met
TU Delft moet zorgen voor

verwezenlijking
doelstellingen 

Voor een nadere 
uiteenzetting van project 

Cascadepark Oost zie: 
www.duravermeervastgoed.nl



Amvest ontwikkelt met visie én durf woongebieden. Daarom noemen we 

onszelf beleggende ontwikkelaar. In goede samenwerking met partners 

herstructureren we naoorlogse wijken en stadscentra. Ook ontwikkelt 

Amvest compleet nieuwe stadswijken. En we transformeren binnenste-

delijke bedrijventerreinen naar woongebieden. Met onze kennis en kunde 

van integrale gebiedsontwikkeling en -beheer dragen wij bij aan de kwa-

liteit van bestaande en nieuwe woongebieden. We investeren en nemen 

het ontwikkelrisico. Bovendien blijven we als belegger langjarig verbonden 

aan de wijken die we ontwikkelen. Kortom: Amvest is een creatieve en 

kapitaalkrachtige partner. Neem voor meer informatie of het maken van 

een afspraak contact op met Ellen van Borkulo (020 - 430 12 78). Kijk voor 

onze projecten op onze website www.amvest.nl

Ontwikkelaar én belegger



“Boten met dat soort volk vormde vroeger 
de hoofdmoot van de stoet”, vervolgde mijn 
teleurgestelde buurman. Maar dat is passé. 
De Gay Pride is niet meer wat het was 
geweest. Dat zag ik ook wel. 

De adellijke vriendin die ons voor de 
vlootschouw in haar grachtenappartement 
had uitgenodigd vertelde ons dat al haar 
homovrienden voor de uitnodiging hadden 
bedankt. De homo emancipatie was hier al 
bijna voltooid en door je zo als homo of 
lesbiënne te uiten, haal je jezelf onderuit, 
werd vaak als reden aangevoerd. En zo 
stonden mijn vrouw en ik tussen de nette 
dames en heren uit de provincie en het 

Gooi. Vroeger sprak menigeen schande van 
de parade, maar nu ben je als organisatie 
een outcast als je niet mee doet. Minister 
Plasterk, burgemeester Cohen en alle 
politieke partijen gaven het goede 
voorbeeld. Veel andere Nederlandse steden 
hadden ook een schip geleverd. Zo was er 
een stoere ondeugende Rotterdamse boot 
met grote opblaasbare fallussymbolen die 
telkens even werden afgekoeld om onder de 
Amsterdamse bruggen door te kunnen 
komen. 

En toen kwam in de volle zon de boot van 
Almere… Hij lag wat scheef en aan de lage 
kant meende ik wat forse dames te 
ontwaren. Een erg degelijke stalen boot, met 
een dak over het hele schip. Ja, ik begrijp 
het wel: voor hetzelfde geld regent het de 
hele dag! Alle sponsoren waren op de boot 
vertegenwoordigd, zo vertelde een kenner in 
ons gezelschap. Geen strak broekje of 
hemdje, laat staan enig bloot te bekennen. 
Zo te zien een zeer tevreden borrelend 
gezelschap dat erg intern gericht was. Dat 
was wat anders dan de Almere presentatie 

De Almere boot

eindelijk weer eens een boot met bloot”, zei mijn buurman tijdens de Canal 
parade begin augustus in Amsterdam. En er voer een boot voorbij met 

stevige bezwete behaarde mannen met hooguit een leren tuigje om die zich 
ritmisch bewogen op een YMCA achtige discosound.

24

VAN De PROFeSSOR

“



25

op het MIPIM en de Provada. Daar 
schilderde de stad zich toch af als het 
bruisende verlengde van Schiphol en de 
Zuidas. Kortom als het echte nieuwe 
spannende Amsterdam. Ach, wat zeur ik 
ook. Vele mensen wonen met plezier in 
Almere en trekken er heen. En de snelst 
groeiende stad in Nederland schuwt ook 
geen experimenten. De boot is dan wel suf 
en saai, maar zo is de stad vast niet, toch? 

En ze vielen met hun bemanning eigenlijk 
ook niet uit de toon. Want vrijwel iedere 
boot, die van de leernichten schijnbaar 
uitgezonderd, was inmiddels een afspiegeling 
van samenleving geworden. Vrijwel overal 
bijna evenveel dames als heren, waarbij ook 
minderheden netjes op maat waren 
ingemengd. Militairen, politie, brandweer en 
alle grote bedrijven waren vertegenwoordigd. 
Keurig in uniform of in andere bedrijfs-
kleding. Bloot is uit. Zelfs heteroboten deden 
mee. Christelijke organisaties voeren mee 
met leuzen als: “God geeft ook homo’s 
kracht”. Nu ja, harmonievoller valt het niet 

voor te stellen. Gelukkig had een onverlaat 
op een brug nog de tekst gekalkt van 
“Homo’s gaan naar de hel”. Ach, denk ik 
dan, het is daar in ieder geval warmer en 
spannender dan in de hemel en je komt daar 
straks nog eens oude bekende uit de kast 
gevallen vastgoedbonzen tegen. De Gay Pride 
is al met al verworden tot een keurig familie-
evenement. Het is bijna net het oude 
bloemencorso van vroeger. Dat klinkt saai, 
maar voor de homo emancipatie is het toch 
ook een hele prestatie. 

Toch herken je meteen het nut van focus. 
Zo was de ING boot een sprankelend 
voorbeeld. Geen bont zwaarlijvig gezelschap 
zoals op de Almere schuit, maar een klein 
strak en in smetteloos wit gestoken 
dansgezelschap dat het publiek een mooie 
show gaf. Dat geeft vertrouwen. Tja, en dan 
de vastgoedwereld. Afgezien van de grote 
vastgoed minnende banken en verzekeraars 
was hier toch een leegte. Af en toe kon je 
zien dat een makelaarsorganisatie een bootje 
had gesponsord. Waren de vastgoedboten 

voor de start in het IJ al op een 
financieringsmijn gelopen, lekgeslagen en 
gezonken? Echter, speelt de homo-
emancipatie eigenlijk wel in onze wereld? 
Bij de vastgoedorganisaties die ik ken en 
zeker ook bij de ASRE en de UvA is het bij 
mijn weten in de laatste decennia geen issue 
geweest. Op mijn studentenhuis meer dan 
dertig jaar geleden waren homorelaties al 
schering en inslag. In de vastgoedwereld 
winden wij ons meer op over integriteit dan 
over seksuele voorkeur! En dat is sappig 
genoeg! Volgend jaar dus wederom geen 
ASRE boot, vrees ik. En als er wel zo’n 
schip zou komen, laat die dan minder saai 
zijn en meer focus hebben dan de varende 
truttigheid van het Nieuwe Amsterdam in 
de Flevopolder. Ik vaar dan graag mee in 
een Brüno outfit. Vrijwilligers en sponsors 
voor de organisatie kunnen zich bij de 
ASRE aanmelden.

Peter van Gool

Een foto van situatie in vroeger tijden
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dan ook goed gebruik van gemaakt. Tot 
slot kent de woning een ruim dakterras 
van circa 20 m2, ook heel prettig. En de 
kinderen spelen veilig buiten in de cour.

Wat is je favoriete plek in huis?
Ik zit graag in de werkruimte aan de 
groene bamboecour. Maar ook onze 
badkamer met regendouche, bad en 
sinds kort een sauna is favoriet. 

En wat is er minder, wat zou je graag nog 
aan je huis veranderd zien? 
De laatste puntjes die nog afgewerkt 
moeten worden. Je kent het wel, dat 
ene stopcontact dat nog afgemonteerd 
moet worden….

Waarom kies je als echte vastgoedvrouw 
voor koop?
Hoewel binnen ons bouwblok dezelfde 
type woningen als koop en huurvariant 
beschikbaar waren, gold dat niet voor onze 
woning. Vandaar de keuze voor koop.

Hoe ziet jouw ideale woning eruit?
Deze woning benaderd zeker mijn 
ideale woning, qua ligging, sfeer en 
indeling. Maar het zou perfect geweest 
zijn, als je vanuit de parkeergarage 
rechtstreeks de woning in had gekund. 
Dat scheelt een hoop gesjouw met 2 
kleine kinderen. 

Beschrijf je huis eens. Wat maakt het 
specifiek jouw (t)huis?
Sinds vorig jaar zomer wonen we hier 
heerlijk rustig en toch in het centrum 
van Amsterdam. Met alle voorzieningen 
in de buurt, zoals de bekende 
winkelstraat de Haarlemmerdijk. 
Hoewel Westerdokseiland de hoogste 
woningdichtheid van Nederland heeft 
(175 tot 300 woningen per hectare), 
ervaar je dat niet zo door de ruime 
opzet van de binnenhoven en het 
diverse materiaalgebruik van de gevels. 
Niet voor niks won Westerdokseiland 
dit jaar de NEPROM prijs voor 
locatieontwikkeling. Zo woon ik 
bijvoorbeeld aan een cour met 
bamboegevels begroeid met blauwe 
regen en wingerd. We hebben drie 
etages: werken beneden, slapen op 1 
hoog en wonen/ eten op 2 hoog. Wel 
een dakterras, geen tuin, maar dat 
wordt ruimschoots gecompenseerd door 
de gezamenlijke binnenhoven, de cours.

Waarom heb je juist voor dit huis 
gekozen?
De ruime woning sprak mij erg aan. 
Waar vind je 180 m2 nieuwbouw in 
hartje Amsterdam? De begane grond is 
3.30 meter hoog, wat het ruimtelijk 
effect nog meer versterkt. Bijzonder is 
ook de opzet met 2 voordeuren, aan 
elke cour één, zodat je kantoor aan huis 
kunt houden met een eigen postadres 
en opgang. Daarnaast was er de 
mogelijkheid om met een interieur-
architect de woning naar wens in te 
delen. Van die flexibiliteit hebben we 

M I J N  ( T ) H U I S
De woning van: Annemarie Noordermeer

Burgelijke staat:   Gehuwd met Bart Ferwerda
Kinderen:  2 jongens, Lucas (2) en Lennart (0)
Locatie: Westerdok, Amsterdam
Bouwjaar: 2004-2008
Type: herenhuis met kantoor aan huis
Oppervlakte:  ca.180 m² 

Ook als vastgoedprofessional trots op eigen woning? 
Reageer dan voor een bijdrage aan deze column via anoordermeer@amvest.nl





Waarschijnlijk is Almere de stad in Nederland waar de meeste vooroordelen over bestaan. 

Maar de feiten mogen er met betrekking tot Almere ook zijn: relatief jonge stad, nog 

steeds sterk groeiend, durf om te experimenteren, professioneel, 

vooruitstrevend. Het onderwerp “gezelligheid en Almere” is bekend.

Vanwege het belang van transacties en de, zeker in deze markten, vereiste professionele 

inzet schiet de gezelligheid er wel eens bij in. Beter goede en doordachte transacties, 

andere transacties kennen toch een minder gezellig traject achteraf.  

Vooroordelen worden weggenomen door feiten. Onze feiten zijn dat wij al bijna 10 jaar 

op professioneel niveau adviseren en bemiddelen bij beleggingstransacties in Nederland. 

Voor investeerders die succesvolle transacties nastreven. 

Vastgoed beleggers die de kernwoorden aanspreken nodigen wij uit contact met ons 

op te nemen voor een serieus gesprek.

Almere en voor(oor)delen… 
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