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In Almere Poort begon in 2006 de 
revolutie, hier verrees de ‘grootste 
zelfbouwwijk van Nederland’. Geef 
bewoners de ruimte om hun eigen 
woning te bouwen en er ontstaat 
vanzelf een actieve gemeenschap, 
was het idee van Adri Duivesteijn. 
Nordin Lasfar ging naar Almere Poort 
en zag tot zijn verbazing dat veel 
mensen hun zelfgebouwde woning 
eerder zien als een geldmachine dan 
als plek om zich thuis te voelen. 

Particuliere beleggers nemen in 
Poort steeds meer de plaats in 
van de oorspronkelijke bewoners. 
Gevolg: veel onderverhuur en weinig 
sociale cohesie. Ondertussen kijkt 
de gemeente Almere alweer vooruit, 
naar de volgende generatie nieuwe 
wijken zoals Duin en Oosterwold. 
Voor de bestaande stad is nauwelijks 
aandacht. Een pleidooi om alsnog 
‘gemeenschap in de stenen  
te krijgen’.
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De beelden bij dit essay zijn stills uit de begeleidende film 
Almere Poort. De droomwijk ontwaakt, te zien op de site van Stad-Forum.
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66 Neem op de A6 afslag Almere Poort en het 

eerste dat je ziet is een groot billboard. Een 

atletisch gebouwde man kijkt je aan met 

een optimistische, zelfverzekerde blik. Hij is 

gekleed in een zwart strakgesneden pak, het 

witte overhemd is aan de bovenkant los-

geknoopt en zijn pantalon tot onder de knieën 

opgestroopt. Onder zijn arm draagt hij een 

surfboard. Het billboard ernaast toont rustiek 

gelegen bungalowwoningen met de slogan: 

‘Duin, leven aan het strand’.

Duin is de wijk Duin in Almere Poort, pal 

aan het IJmeer. Een blik in de reclamefolder: 

’Ontwaak tussen het wuivende duingras. Voel 

de zonnestralen tussen de bomen door prik-

ken. In Duin stap je zo de natuur in, maar is 

de stad altijd dichtbij.’ De naam Almere wordt 

zorgvuldig vermeden.

En eerlijk is eerlijk, de allereerste keer dat 

ik erdoorheen rijd, voelt het als een kruising 

tussen Center Parcs en een Spaans kust-

plaatsje. Het enige dat ontbreekt zijn strand-

handdoeken die gedrapeerd over de balkons 

liggen te drogen in de zon.

Niet alleen Duin profileert zich als vakantie-

park, de hele wijk Almere Poort pronkt met 

het strand aan het IJsselmeer. ‘Almere Poort, 

Strandstad van de Randstad’ luidt de slogan. 

Almere Poort als het ideale suburbia voor de 

middenklasse, voor wie steeds minder plek is 

in Amsterdam. 

Almere Poort was bedoeld als een gewone, 

dertien-in-een-dozijnnieuwbouwwijk, maar 

PvdA-coryfee Adri Duivesteijn verzette de ba-

kens toen hij in 2006 aantrad als wethouder 

Ruimtelijke Ordening en Wonen. De bestaan-

de bouwplannen voor het Homeruskwartier 

liet hij stopzetten en onder het motto ‘Ik bouw 

mijn huis in Almere’ introduceerde hij een pro-

gramma dat particulier opdrachtgeverschap 

op grote schaal mogelijk maakte. 

Duivesteijn wilde laten zien ‘dat het moge-

lijk is dat we niet op een institutionele wijze 

de stad maken, maar dat mensen de motor 

kunnen zijn’.1 Door mensen de ruimte te geven 

hun eigen woning te bouwen zou je ook socia-

le samenhang creëren: ‘Als je een samenle-

ving wilt vormgeven dan moet je zorgen 

dat mensen actief zijn.’2

Ik wilde weten wat er terecht is geko-

men van deze idealen. Is hier inderdaad de 

middenklasse neergestreken voor wie de wijk 

bedoeld was? En hoe vergaat het hun achter 

de voordeur? 

Tijdreis

Er zijn weinig Poorters die de wijk zo goed 

kennen als Suzan (50), ze behoorde in 2010 

tot de eerste generatie bewoners. Met haar 

zoontje betrok ze een fonkelnieuwe sociale 

huurwoning in het Columbuskwartier. Een jaar 

later startte ze PoortNieuws, het wijkblad van 

Almere Poort dat drie à vier keer per jaar ver-

schijnt in de vorm van een kleurrijk magazine. 

Doel van het blad is om bewoners, instellin-

gen en ondernemers te informeren en dichter 

bij elkaar te brengen. 

Als ik tijdens de tweede lockdown op een 

stralende, maar gure dag met haar door 

Poort wandel, weet ze over elke straathoek, 

elk winkelpand of huis wel een verhaal te 

vertellen. ‘In de begintijd had Poort een sur-

realistische aanblik. We hadden toen koude 

winters met sneeuw. En als mijn moeder op 

bezoek kwam met de bus, moest ze nog een 

heel stuk over een besneeuwde zandvlakte 

lopen. 

“Het lijkt hier Nova Zembla wel,” zei ze als 

ze in haar sneeuwlaarzen voor de deur stond. 

We zaten vaak op een krukje in de achtertuin. 

Schuttingen waren er nog niet en daardoor 

had je wel heel gezellig contact met je buren. 

IS HIER INDERDAAD 
DE MIDDENKLASSE 
NEERGESTREKEN 

VOOR WIE DE WIJK 
BEDOELD WAS? EN 
HOE VERGAAT HET 
HUN ACHTER DE 

VOORDEUR?

1   adriduivesteijn.nl.
2   Interview met Duivesteijn in  

het boek Democratie van het zand, 

Corine Koole, 2014.
3   Het percentage huishoudens

met een laag inkomen in de overige

wijken in Poort ziet er als volgt uit:

Columbuskwartier 30%, 

Homeruskwartier 25%, en Duin 15%. 

Bron: CBS.

Als je wilde bellen deed je dat in de achter-

tuin, want er waren nog niet zoveel zendmas-

ten. Het was net een kibboets.’

Suzan laat me eerst Europakwartier zien, 

de oudste buurt van Poort. Hier nog geen 

spoor van Duivesteijns zelfbouw: het is een 

standaardwijk, die wel wat weg heeft van de 

Amsterdamse wijk Nieuw Sloten, de apparte-

mentenblokken zijn opgesierd met erkers en 

speksteenbanden.

Suzan: ‘Als je Poort toch in sociale lagen 

zou moeten indelen, dan hebben de be-

woners van het Europakwartier gemiddeld 

gezien de kleinste portemonnee.’ Ruim een 

op de drie huishoudens heeft hier een laag 

inkomen, hiermee is het de armste wijk van 

heel Poort.3 Het aandeel corporatiewoningen 

is met 29 procent juist het hoogst. De sfeer 

is er wat grimmiger dan in de rest van Poort: 

Suzan vertelt dat er onlangs verschillende 

schietpartijen en een liquidatie waren. Maar 

vooralsnog zijn dat incidenten. 
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68 De breed opgezette Europalaan, de enige 

winkelstraat in de wijk, oogt vooral rustig. 

Behalve een bakker en een lunchroom zie ik 

meerdere Surinaamse afhaaleethuisjes. Die 

voorzieningen zijn niet toevallig hier geland: 

Poort is de meest gemengde wijk van Almere. 

Vooral het aandeel Surinaamse Nederlanders 

is opvallend: in 2020 is 19 procent van de 

Poorters van Surinaamse afkomst, in Almere 

als geheel is dat 12 procent.4 Wat daarnaast 

in het oog springt zijn de vele makelaarskan-

toren op de Europalaan: ik tel er zeker drie. 

We lopen naar het Columbuskwartier, dat 

meer op gezinnen is gericht. Dat zie je terug 

in de bouw: ook hier appartementen, maar  

de eengezinswoningen overheersen. Nog 

steeds zijn het standaardhuizen, maar ze zijn 

al wat gevarieerder en kleinschaliger dan in 

het Europakwartier. Door de wijk slingert een 

kindvriendelijk pad met speeltoestellen. 

Via de Achillesstraat steken we dwars door 

het Cascadepark en lopen richting het hart 

van het Homeruskwartier, volgens de site van 

de gemeente ‘de grootste zelfbouwwijk van 

Nederland’. Hier kreeg de zelfbouwvisie van 

Duivesteijn uit 2006 gestalte. De veelvormig-

heid bant elke twijfel uit: dit is zelfbouwland. 

De vele vrije kavels zijn inmiddels allemaal 

bebouwd. Ja, het merendeel van de nieuwe 

bewoners koos voor cataloguswoningen, met 

de notariswoning als onbetwiste winnaar. 

Maar er zijn ook plukjes met bijzondere pro-

jecten: buurtjes met grachtenhuizen, met 

tuinwoningen, met woonwerkvilla’s, en kavels 

voor woningen onder architectuur. Ook is er 

een buurtje waar enkel met hout mocht wor-

den gebouwd.

Wouter (38) en zijn vriendin hebben hier in 

2014 hun eigen duurzame houten huis 

gebouwd, met tuin, balkon en twee logeer-

kamers, voor 190 duizend euro inclusief grond. 

‘Hiervoor woonden we samen op een zolder-

appartement van veertig vierkante meter 

boven een winkel in Bussum. Nu is alleen onze 

woonkamer al groter.’ 

Het is alsof je een Zweedse blokhut binnen-

stapt. Het ontwerp is simpel, gewoon houts-

keletbouw uit een catalogus met hier en daar 

wat aanpassingen. ‘In ons oude huis zaten 

we boven op elkaars lip, maar voor twee ton 

kon je in Bussum niks kopen. Overdag werk 

ik als monteur in een garage en mijn vriendin 

in een drogisterij, en ’s avonds stappen we 

onze droom binnen. Toen we hier kwamen 

wonen konden we eindelijk verder met ons 

leven, want waar laat je een baby op veertig 

vierkante meter.’

Het is te ver om nog naar Duin te lopen, de 

jongste van de vier wijken, die door een cen-

trale verkeersader fysiek is afgesneden van 

de rest van Poort. Maar ook mentaal is de 

afstand groot, vertelt Suzan: ‘Veel bewoners 

zeggen niet: “Ik woon in Almere Poort.” Nee, 

die zeggen: “Ik woon in Duin.” Alsof Almere 

Poort toch, zeg maar, een beetje onder hun 

stand is.’

Een paar dagen later rijd ik Duin via de 

Poortdreef binnen. Hier is geen spoor van 

zelfbouw te zien. Van de woontorens van 22 

verdiepingen tot de vrijstaande huizen, en 

van de kleur van de bakstenen tot de tuin-

hekken: alles is hier op de tekentafel vast-

gelegd. Duin is nog volop in aanbouw, de 

eerste woningen werden pas medio 2014 

opgeleverd. Bij de haven worden er aan de 

negen torens met luxe appartementen nog 

twaalf toegevoegd.

Veel meer dan de rest van Poort wordt Duin 

in de markt gezet als een high-end locatie, 

met jachthaven Marina als ‘perfecte uitvals-

4 In 2020 heeft 43% van de  

bewoners van Poort een niet- 

westerse migratieachtergrond, in 

Almere als geheel is dat slechts 33%.  

Bron: Almere in cijfers (online).

basis’ om te spelevaren op het IJsselmeer.  

De gemeente ziet Duin dan ook als het visite-

kaartje voor heel Almere Poort. 

Sociale stijgers

Almere Poort kun je misschien het best type-

ren als een stadsdeel waar burgers hun 

‘Hollandse droom’ kunnen realiseren: een 

mooi, ruim nieuwbouwhuis in een net en veilig 
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72 stadsdeel nabij Amsterdam. Een wijk die 

ruimte biedt aan het middenklasse-ideaal 

dat je met hard werken van een dubbeltje 

een kwartje kunt worden. 

De meeste Poorters hebben een lange, 

hobbelige weg langs de sociale ladder afge-

legd om hier uit te komen. Het is een stads-

deel van sociale stijgers, opvallend veel bewo-

ners zijn in een arbeidersgezin geboren. Neem 

Erwin en Christine, die sinds 2018 in een ruim 

semi-zelfbouw rijtjeshuis aan de rand van 

het Homeruskwartier wonen. Ze hebben een 

diepe tuin, die grenst aan de bosrand, waar 

plaats is voor de grote volière van hun ransuil. 

Christine (38) is de import van het stel, ze 

komt oorspronkelijk uit een dorp in Overijssel, 

Erwin (52) is een typische Almeerder. Hij 

groeide op in Amsterdam, in wat toen nog 

de Westelijke Tuinsteden heette. Die wijk 

ging in de jaren tachtig en negentig achter-

uit, er kwamen ook steeds meer bewoners 

met een migratieachtergrond wonen. In die 

tijd besloot hij, net als veel andere autoch-

tone bewoners, te vertrekken. Ik kan me dat 

persoonlijk nog goed herinneren: wij waren 

een van die gastarbeidersgezinnen die begin 

jaren tachtig een portiekflat in de Westelijke 

Tuinsteden betrokken. 

Erwin kocht begin jaren negentig zijn 

eerste woning in Almere Muziekwijk, een zo-

geheten Premie A-woning. Hij trouwde, kreeg 

kinderen, maar scheidde in 2008. Toen hij een 

relatie kreeg met Christine hebben ze nog 

een tijd in Muziekwijk gewoond, maar dat vol-

deed in hun ogen niet meer: te verloederd. Hij 

voelde zich achtervolgd door de overlast, cri-

minaliteit en vervuiling die hij in de Westelijke 

Tuinsteden juist ontvlucht was.

Christine en hij hebben nog een woning 

in Lelystad overwogen, daar konden ze voor 

hetzelfde geld een vrijstaand huis met zwem-

bad kopen. Maar uiteindelijk gaf de nabijheid 

van Amsterdam en Schiphol, waar Erwin bij 

KLM werkt, de doorslag. Zijn huis in Muziekwijk 

verkocht hij aan een Surinaams-Nederlands 

gezin uit Amsterdam Zuidoost. 

Een van de idealen achter Almere Poort en 

met name achter het Homeruskwartier is dat 

zelfbouw niet voorbehouden mag zijn aan 

de hogere inkomensklasse. Daarom werd ‘Ik 

Bouw Betaalbaar in Almere’ geïntroduceerd, 

een soort gemeentelijke starterslening voor 

mensen met een beneden-modaal inkomen. 

Nadine (44), een energieke, sportieve alleen-

staande moeder van twee tieners, maakte 

gebruik van deze IBBA-lening.

Net als Erwin komt Nadine uit een Amster-

dams arbeidersgezin. Haar vader was schil-

der en is geboren in de Pijp, haar moeder 

werkte jarenlang als badjuffrouw en is ge-

boren nabij het Amstelstation. Begin jaren 

zeventig verhuisden haar ouders naar de 

Bijlmer waar ze een ruime sociale huurwoning 

betrokken in een van de galerijflats van de 

K-Buurt. Nadine: ‘Mijn ouders zeiden dat de 

Bijlmer in het begin nog wel een nette buurt 

was, maar op een gegeven moment kwamen 

er meer junkies en zwervers. Toen mijn moe-

der zwanger was van mij, is ze een paar keer 

in de lift overvallen met een mes.’

Nadine was vijf toen haar ouders naar een 

sociale huurwoning in Almere Stedenwijk ver-

huisden, samen met een aantal andere fami-

lies uit dezelfde Bijlmerflat. Maar tien, vijftien 

jaar later vertrokken veel mensen weer omdat 

Stedenwijk achteruitging, op een gegeven 

moment stond het volgens Nadine bekend 

als de ‘slechtste’ wijk van Almere.

Toen Nadine een relatie kreeg met haar 

eveneens uit Amsterdam afkomstige vriend, 

konden ze een woning krijgen in Filmwijk. 

Daar hebben ze zeven jaar gewoond totdat 

de relatie strandde. Noodgedwongen keerde 

ze met twee jonge kinderen terug naar haar 

ouderlijk huis in Stedenwijk. Het was een 

moeilijke en zware periode. ‘Daar zit je dan 

met je kinderen bij je ouders. En urgentie, 

daarvoor kwam ik niet in aanmerking, dat is 

alleen als je in een levensbedreigende situa-

tie zit. Ik was heel hard op zoek, maar kopen 

lukte niet omdat ik parttime werkte. Toen ik 

die IBBA-woning kon kopen had ik twee kin-

deren, ze waren twee en vier jaar oud. Ik was 

heel blij, want ik zat klem.’

Poort moest een inclusieve wijk worden, sleu-

telbegrippen waren emancipatie en sociale 

diversiteit. En dat is gelukt: er zijn onder de 

eerste generatie bewoners tal van voorbeel-

den van mensen die van ver zijn gekomen 

om hun Hollandse droom te realiseren. Zoals 

de Iraaks-Nederlandse Marwa Ahmad (35). In 

1990 vluchtten haar ouders voor het regime 

van Saddam Hoessein. Het doel was Canada, 

waar ze al familie hadden wonen, maar tij-

dens een tussenstop op Schiphol werden ze 

aangehouden omdat ze niet over de juiste 

papieren beschikten. En zo kwamen ze te-

recht in het Friese dorpje Buitenpost. 

Marwa studeerde mondzorgkunde in Gro-

ningen en toen ze in Amsterdam een baan 

vond als mondhygiëniste verhuisde ze naar 

Almere Muziekwijk. In Almere leerde ze ook 

haar echtgenoot kennen, eveneens van 

Iraakse afkomst. Eerst woonden ze een 

tijd samen in een huurappartement in de 

vrije sector in het Europakwartier. In 2014 

EEN VAN DE IDEALEN
ACHTER ALMERE
POORT IS DAT

ZELFBOUW NIET
VOORBEHOUDEN 
MAG ZIJN AAN 

DE HOGERE
INKOMENSKLASSE.
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74 kochten ze een van de ruime kavels in het 

Homeruskwartier en bouwden er hun ge-

droomde gezinswoning, waar ze nu met hun 

twee jonge kinderen wonen.

Haar man werkt als vermogensadviseur

 bij een grote bank in het centrum van 

Amsterdam. Poort is voor hem qua ligging 

ideaal, met de trein staat hij in twintig mi-

nuten op Amsterdam Centraal. Marwa werkt 

momenteel nog vier dagen in de week in 

loondienst als mondhygiëniste, een dag per 

week werkt ze als zelfstandige. Als ik haar 

bezoek is de bouw van haar praktijk aan huis 

net klaar. Hij staat achter hun huis, geschei-

den door een smalle tuin. 

Marwa is bepaald niet de enige: in het be-

stemmingsplan van Poort is opgenomen dat 

alle woningen voor de helft mogen worden 

ingezet als bedrijfsruimte. Als je rondloopt zijn 

de borden in de tuin niet te missen: een kap-

ster, een personal trainer, een nagelstudio, 

een schoonheidsspecialiste, nog een nagel-

studio en zo gaat het maar door. 

De onzichtbare worsteling 

Almere Poort oogt misschien niet als een 

typische vinexwijk, maar overdag ademt 

het wel degelijk dezelfde sfeer. Het is vrijwel 

uitgestorven in de straten. Hier en daar wat 

spelende kinderen, een enkeling die zijn hond 

uitlaat, af en toe een moeder met een kinder-

wagen. Tuinen zijn bestraat of bedekt met 

kunstgras, waarschijnlijk omdat de bewoners 

geen tijd hebben voor onderhoud. Symbolisch 

zijn misschien wel de vele hangstoelen die ik 

op balkons en in tuinen eenzaam zie bunge-

len, wachtend tot de vrouw of heer des huizes 

erin ploft.

De middenklasse heeft het, ook in Poort, 

moeilijk. Met slechts één inkomen redt ze het 

vaak niet meer, daarbij komt de onzeker-

heid op de arbeidsmarkt. ‘Anders dan in de 

naoorlogse periode moeten zij – in wieler-

termen – hard blijven trappen om niet om te 

vallen of achterop te raken.’ Zo typeert de 

WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, de positie van veel midden-

klassers.5 En getrapt wordt er door de bewo-

ners van Almere Poort, maar dat merk je pas 

als je dieper doordringt in de wijk en het leven 

van de bewoners. 

Volgens Harald van der Kooi, gebieds-

manager Almere Poort, getroosten Poorters 

zich veel moeite de façade op te houden. ‘Je 

koopt of bouwt nu eenmaal in Poort om het 

“beter” te krijgen en dan ga je natuurlijk niet 

zeggen dat het tegenvalt.’ Dat er wel dege-

lijk forse problemen spelen, leidt hij onder 

andere af uit de gedragsproblemen op de 

basisscholen in Poort. ‘Laatst sloeg een kind 

een leraar in zijn gezicht. Regelmatig moet 

de politie eraan te pas komen op een van de 

zeven basisscholen.’ Tijdens mijn verkenning 

hoor ik van ouders dat ze hun kinderen in 

een andere wijk op school doen, zelfs buiten 

Almere Poort. 

Het beeld dat Van der Kooi schetst wordt be-

vestigd door Silvia Morren, die sinds 2017 bij 

het wijkteam van Almere Poort werkt: ‘Mensen 

komen bij ons omdat ze hun rekeningen niet 

kunnen betalen. Het zijn vaak alleenstaande 

moeders, maar ook steeds meer gezinnen, 

waarbij het werk van een van de ouders is 

weggevallen.’ Ook huiselijk geweld komt re-

gelmatig voor. ‘Mensen blijven te lang in één 

huis wonen omdat je bij een scheiding geen 

recht hebt op urgentie.’ Hoe serieus dit pro-

bleem is, blijkt uit het feit dat er momenteel 

in het hart van het Europakwartier een ap-

partementencomplex wordt gebouwd, waar 

‘mensen die uit een relatie komen’ voor maxi-

maal twee jaar een woning kunnen huren. 

Jongerenwerker Charly Olf, een energieke 

veertiger van Surinaamse afkomst, vertelt 

dat ook de overlast op straat toeneemt, nu 

de kleine jongens tieners zijn geworden. Hij 

laat me op zijn telefoon een filmpje zien van 

5 De val van de middenklasse? 

Het stabiele en kwetsbare midden, 

Godfried Engbersen, Erik Snel 

en Monique Kremer (red.), WRR-

verkenning, 2017.

POORT OOGT 
MISSCHIEN NIET 

ALS EEN VINEXWIJK, 
MAAR OVERDAG 
ADEMT HET WEL 
DEZELFDE SFEER.

een drillrapper die een rapper uit een andere 

wijk dist, er werd over en weer gedreigd tus-

sen twee groepen jongeren en hij had escala-

tie maar net kunnen voorkomen. Ook Charly 

krijgt veel signalen van gedragsproblemen 

bij basisschoolkinderen, en bijna altijd zijn die 

terug te voeren op de gezinssituatie. 

 ‘Almeerder stress’ noemt Alex Boonstra de 

problemen die hij tegenkomt. Hij is beleids-

adviseur bij welzijnsorganisatie Schoor en 

wijst op een combinatie van een relatief hoog 

percentage tweeverdieners met jonge kinde-

ren en een zwak sociaal vangnet in de wijk. 

Dit laatste komt niet alleen doordat Poort 

een nieuwbouwwijk is en bewoners er dus 

geen familie of vrienden hebben, maar ook 

door het tekort aan sociale voorzieningen. De 

kredietcrisis heeft namelijk een streep gezet 

door veel geplande voorzieningen.

En daar kwam corona nog eens overheen

De kwetsbare, worstelende middenklassers 

blijven onzichtbaar omdat ze buiten alle 

regelingen vallen en hun problemen over het 

algemeen liever voor zich houden. Gelukkig 

waren veel bewoners wel bereid hun worste-

lingen met mij te delen. 
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78 Neem Suzan van PoortNieuws, die de oplage 

van haar blad moest verhogen door de snelle 

groei van de wijk en zo schulden opbouwde 

bij de drukker. Ook de zorg voor haar, inmid-

dels 17-jarige, zoon drukte zwaar op haar. 

Door zijn ADD kreeg hij problemen op school. 

Het groeide haar allemaal boven haar hoofd 

en ze kreeg een burn-out. 

Jarenlang leefde ze op een minimum om 

de schuld aan de drukker af te lossen en 

tegelijkertijd PoortNieuws in leven te houden. 

Niemand had enig benul van wat ze door-

maakte. ‘Ik kan me herinneren dat ik op het 

dieptepunt, toen ik er helemaal doorheen zat, 

op een zomerdag in mijn korte broek en slip-

pers bij de kassa van de Albert Heijn stond. 

Ik zag er kennelijk behoorlijk afgepeigerd en 

verwaarloosd uit, want enkele mensen in de 

rij, die ik niet kende, boden me spontaan hun 

kortingscoupons aan.’

Uit eigen ervaring weet ze dat haar ver-

haal niet uniek is in Poort. ‘Voor de adver-

torials in mijn blad interview ik mensen over 

hun bedrijfje, bijvoorbeeld een webshop of 

bezorgdienst. Heel vaak zit ik uren later nog 

steeds met die mensen aan tafel en delen 

ze hun leed met mij. Dat ze in een scheiding 

zitten of in een burn-out, maar dat ze als 

zzp’er door moeten. Die verhalen grijpen me 

enorm aan.’

De coronacrisis heeft er in Almere Poort 

hard ingehakt, bijna alle bewoners die ik heb 

gesproken zijn er direct of indirect door ge-

troffen. Suzan was begin 2020 eindelijk schul-

denvrij en toen kwam corona. ‘Mijn omzet 

kelderde drastisch omdat de meeste adver-

teerders in de knel kwamen. Ik voelde vanaf 

dag één de pijn van de ondernemers en de 

mensen die thuis zitten en niet weg kunnen.’ 

Via Suzan kom ik in contact met Annelies 

en Bert, een kosmopolitisch stel dat aan de 

rand van Poort in een groot vrijstaand zelf-

bouwhuis met zwembad woont. Annelies (51) 

is opgegroeid in Zuid-Afrika, Bert (55) in de 

voormalige DDR. Jarenlang werkte Annelies 

in de bankensector, in 2016 besloot ze de 

sprong naar het ondernemerschap te wa-

gen en opende ze in Poort een sportschool 

gericht op vrouwen. Vlak voor de coronacrisis 

stond ze op het punt een extra personeelslid 

aan te nemen en toen viel alles stil. Nu teert 

ze in op haar reserves die eigenlijk bedoeld 

zijn voor een eventueel pensioen. ‘Moet ik 

maar geld in mijn bedrijf blijven pompen tot 

het allemaal op is? Of moet ik zeggen, nou 

stop, want dat scheelt me duizenden euro’s 

per maand? Het nog een half jaar aankijken 

gaat me niet meer lukken. Ik zou het nog tot 

juni kunnen uithouden, dan is het echt op.’ 

Echtgenoot Bert had tot voor kort een 

goede baan op de IT-afdeling van een inter-

nationale hotelketen, de coronacrisis bete-

kende in januari zijn ontslag. Niet voor een 

kleintje vervaard begon Bert een catering-

bedrijfje vanuit huis. De eerste resultaten zijn 

bemoedigend. Maar of het tot een winst-

gevende onderneming kan uitgroeien?

Jeffrey versus Jannie

Op het gebied van sociale cohesie scoort 

Almere lager dan het gemiddelde van de 

gemeentes met meer dan 100 duizend inwo-

ners, maar bepaalde buurten in Poort zoals 

Europakwartier scoren nóg lager.6 Ook uit 

mijn gesprekken met bewoners rijst het beeld 

op van een geringe betrokkenheid bij de leef-

omgeving. Wouter van het houten huis: ‘De 

buren ken ik wel, maar het blijft bij zwaaien 

als we de deur uitstappen. Op de buurt-

avond, waar bewoners konden beslissen over 

de bestemming van een veldje van twintig 

6 Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling 

Almere 2017 (online) en De Poort open 

voor een gezonde wijk. Een startfoto 

van eenoudergezinnen in Almere 

Poort, onderzoeksinstituut IVO, 2016.
7 Bron: Inspiratiesessie Burger-

schapsstijlen. Inzicht in de drijfveren 

en wensen over de relatie tussen 

Almeerders en overheid. 

JEFFREY IS 
EEN ZORGZAME 
FAMILIEMAN, 

MAAR WEL IEMAND 
MET EEN KORT LONTJE 

EN EEN 
IK-MENTALITEIT.

bij drie meter, kwam bijna niemand opdagen. 

Iedereen verbergt zich een beetje achter zijn 

schutting.’ 

Ik moet aan de 43- jarige Jeffrey denken, 

een zorgzame familieman, maar wel iemand 

met een kort lontje en een ik-mentaliteit. Hij 

is materialistisch, zijn huis is picobello op 

orde, om zijn keurig betegelde tuin staat een 

hoge schutting. Over de gemeente klaagt hij 

veel: er gaat te veel geld naar allochtonen, 

statushouders krijgen meer kansen dan de 

‘gewone Almeerders’, het groen wordt slecht 

onderhouden en er zijn te weinig betaalbare 

huur- en koopwoningen. 

Jeffrey bestaat alleen op papier: hij is 

door bureau Motivaction verzonnen om ‘de 

structuurzoeker’ te verbeelden, een van de 

vier burgerschapsstijlen die het bureau on-

derscheidt.7 Opvallend is dat Jeffrey overver-

tegenwoordigd is in Poort: 38 procent van de 

Poorters voldoet aan dit profiel, terwijl dat in 

Almere als geheel maar 34 procent is, en in 

heel Nederland slechts 32. De Jeffreys van 
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80 deze wereld lopen niet over van maatschap-

pelijke betrokkenheid, maar vervelender voor 

Poort is dat de plichtsgetrouwe ‘Jannies’ – 

voor wie gemeenschapszin, traditie en zeker-

heid centraal staan – hier geheel ontbreken: 

nul procent, tegenover 11 procent in Almere 

als geheel en 13 procent landelijk. 

Het zijn platitudes, maar in Poort zijn veel 

huizen behangen met camera’s en naast 

de voordeuren zie ik opvallend veel plakka-

ten van leveranciers van alarmsystemen. 

Illustratief is het verhaal van Peter, die aan 

de rand van het Homeruskwartier woont in 

een straat met veel ruime vrijstaande villa’s.8 

In de appgroep van zijn buurt ziet hij tot zijn 

irritatie regelmatig berichten langskomen 

als: ‘Daar loopt een man met donker uiterlijk 

door de straat, wees voorzichtig.’ Of: ‘Er rijdt 

een onbekende met Noord-Afrikaans uiterlijk 

langzaam door de straat in een Mercedes.’ 

Het is niet verrassend dat de PVV bij de 

afgelopen Tweede Kamerverkiezingen de 

derde partij werd in Poort. Ze weet zich sinds 

geruime tijd verzekerd van een stabiele 

aanhang in Almere. Als zoon van een gast-

arbeider kijk ik daar met gemengde gevoe-

lens naar. Ik snap best dat de autochtone 

arbeidersgezinnen uit mijn jeugd vertrokken, 

omdat ze een stap op de sociale ladder 

wilden maken door een huis in Almere of 

Purmerend te kopen. Maar het geeft te den-

ken dat, zoveel jaren en een eigen huis later, 

de aanwezigheid van niet-westerse bewoners 

of bezoekers nog steeds wordt gezien als een 

indicatie voor verloedering. Tegelijkertijd laten 

de bewoners met een migratieachtergrond in 

Poort ook steeds meer hun stem gelden: Bij1 

kwam in Poort als vierde partij uit de bus en 

zit daarmee de PVV op de hielen.

Zeker, Almere Poort is een nieuwbouwwijk en 

daar moet de sociale samenhang groeien.9 

Maar de huidige ontwikkelingen wijzen eerder 

op het tegenovergestelde. Een voor de hand 

liggende verklaring is dat de meeste bewo-

ners gewoonweg hard moeten werken om 

hun Hollandse droom ‘op schelpworp afstand 

van Amsterdam’ in stand te houden, en vaak 

te moe zijn om te investeren in sociale struc-

turen. Maar er speelt nog iets: steeds meer 

bewoners van het eerste uur zijn inmiddels 

vertrokken uit Poort. Als je kijkt naar het per-

centage bewoners dat in 2020 naar een 

andere buurt of stad verhuisde, dan staan de 

buurten van Poort alle vier in de top tien van 

Almere.. Het Homeruskwartier, de zelfbouw-

buurt van Poort, staat op de zesde plaats 

van de in totaal 47 Almeerse buurten.10 En dat 

is opvallend, want waarom zou je je op maat 

gebouwde huis dat aan al je wensen voldoet, 

en vaak ook levensloopbestendig is ontworp-

en, na een paar jaar verlaten? 

Ronduit verontrustend vond ik de opmer-

king die een bewoonster langs haar neus weg 

maakte: ‘De meeste bewoners zien Poort niet 

als een eindbestemming.’

Geldmachine

Duivesteijn ging ervan uit dat mensen die 

zelf hun woning bouwen vervolgens spon-

taan aan de slag zouden gaan met hun wijk. 

Maar ik zie het omgekeerde: de zelfgebouwde 

woningen blijken eerder een springplank om 

naar elders te verhuizen. De meesten trekken 

naar een andere plek in Almere, zoals Almere 

Buiten of Oosterwold, waar ze een groter huis 

voor hun geld kunnen krijgen.

De oververhitte woningmarkt heeft ook 

Almere Poort in zijn greep. Nadine, die haar 

IBBA-woning in 2014 voor 185 duizend euro 

kon kopen, ziet dat haar buren een soortgelijk 

huis voor 425 duizend hebben verkocht aan 

een Indiaas expat-stel. Maar steeds vaker zijn 

de nieuwe eigenaren particuliere beleggers 

die eengezinswoningen verbouwen tot  

appartementen voor verhuur. Als je erop gaat 

8 Peter is een pseudoniem.
9 Architect en stedenbouwkundige 

Francesca Ranalli (UvA) doet op dit 

moment in Almere Poort promotieon-

derzoek naar bewonersparticipatie en 

sense of community. Ze richt zich op 

de relatie tussen gemeenschapszin 

en de fysieke bouw van de wijk. De 

gemeente Almere ondersteunt dit 

onderzoek financieel, de resultaten 

worden begin 2022 verwacht.
10 Met dank aan Mathijs Tuynman 

van Bureau Onderzoek en Statistiek 

van de gemeente Almere.
11 Dit zou kunnen verklaren dat het 

autobezit per huishouden in Almere 

zo hoog is: met een gemiddelde 

van 3,05 auto per huishouden stond 

Almere in 2020 op de tweede plaats in 

Nederland. Bron: CBS.

ALS JE EROP GAAT 
LETTEN ZIE JE ZE 

VEELVULDIG IN POORT: 
PANDEN MET VIER 
BELLEN AAN EEN 

VOORDEUR.

letten zie je ze veelvuldig in Poort: panden 

met vier bellen aan één voordeur, voor de 

deur auto’s met Oost-Europese kentekens.11 

Ook worden veel zogenaamde woonwerk-

kavels, bedoeld om een praktijk aan huis 

mogelijk te maken, niet als zodanig gebruikt. 

Veel mensen hebben gewoon een apparte-

ment in de achtertuin gebouwd en verhuren 

dat voor duizend tot twaalfhonderd euro. Ook 

goedkopere IBBA-woningen, die bedoeld wa-

ren als instapwoningen, worden veel gebruikt 

als geldmachine door ze te verbouwen tot 

kleinere woonunits. 
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82 Om meer inzicht te krijgen in deze ontwik-

kelingen ga ik op bezoek bij Almerekenner 

Jorien van Santen (60), een ervaren makelaar 

in Poort. Zij beaamt: ‘Zelfbouw is een indivi-

dualistische aangelegenheid en zorgt niet 

automatisch voor gemeenschapsopbouw. 

Eerder het omgekeerde, het creëert een focus 

op de eigen woondroom in plaats van op het 

grotere geheel. 

Ze vertelt hoe zelfbouw leidt tot winst-

maximalisatie bij de bouwers. ‘Er zijn hier 

bijvoorbeeld kavelpaspoorten waar vrijstaand 

kon worden gewoond. De bouwvlakken waren 

behoorlijk groot, het idee was dat je kon kie-

zen waar je je huis op de kavel wilde bouwen. 

Maar wat gingen mensen doen? Ze bouwden 

gewoon het hele bouwvlak vol! Je ziet echt 

bakken van huizen, in feite zijn het twee, drie 

huizen onder één kap.’ 

Ook zij ziet hoe steeds meer particuliere 

beleggers hun oog laten vallen op Poort, 

zoals bij de vijftien verdiepingen tellende

 flat op de rand van het Europa- en het 

Homeruskwartier. ‘Veruit de meeste vrijko-

mende appartementen in die flat worden 

verkocht aan particuliere beleggers. Kijk, de 

appartementen en woningen in Poort zijn 

nieuw, dus je hebt er nul onderhoud aan, en 

mensen wonen graag in zo’n nieuwe omge-

ving. En de koopprijzen zijn laag ten opzichte 

van de huur die je kan vragen.’

De stijging van het aantal bewoners per 

pand en de afnemende buurtbinding zorgen 

voor overlast, zoals vuil dat zich ophoopt bij 

de afvalcontainers. Maar er zijn ook grotere 

problemen. Manon, een bewoonster die een 

driegeneratiehuis heeft gebouwd: ‘We heb-

ben twee schietpartijen gehad. Verderop in 

de straat had iemand onder zijn huis gewoon 

een kelder uitgegraven en was daar een wiet-

plantage begonnen. Die is opgerold, maar 

het is zijn eigen huis, dus hij woont er gewoon 

nog.’ Ze vindt dat het steeds crimineler wordt: 

‘In het begin liep ik ’s avonds nog wel over 

straat. Dat doe ik nu een stuk minder, ik vind 

die avondklok totaal geen ramp.’

Ook op het gebied van infrastructuur en 

voorzieningen hoor ik veel klachten. Vooral de 

bewoners van het eerste uur klagen over het 

feit dat ze naar Poort zijn gelokt met winkels 

die er uiteindelijk niet kwamen. Zeker, de 

kredietcrisis gooide roet in het eten, maar hoe 

kan het dat een stadsdeel met bijna 17 dui-

zend inwoners nog steeds maar drie super-

markten heeft en geen enkele drogist? 

Deels is dat te verklaren door het wens-

denken van de gemeente: Almere zette aan-

vankelijk in op lokale winkeltjes. Een tijdje zat 

er een kleine lokale drogist in Poort, maar 

die ging failliet: de meeste inwoners in Poort 

geven nou eenmaal de voorkeur aan grote 

ketens. Reikhalzend kijken ze nu uit naar het 

moment dat de eerste Kruidvat, die nu in 

aanbouw is, eindelijk opengaat. 

Wat ook niet bepaald helpt, is dat Almere 

Poort geen kloppend wijkhart heeft, geen 

plek waar bewoners elkaar toevallig kunnen 

ontmoeten. Met de Homerusmarkt, een kleine 

markthal tegenover de Plus, is een poging ge-

daan, op zaterdag wordt hier een weekmarkt 

gehouden. Maar het is te klein en de meeste 

bewoners bestempelen het als ‘net niet’. 

In de oorspronkelijke zelfbouwideeën voor het 

Homeruskwartier klonk het sociaaldemocra-

tische verheffingsideaal door. Maar ondanks 

dit nobele streven groeide de wijk eerder uit

tot de belichaming van het neoliberale tijds-

gewricht. De flexibiliserende arbeidsmarkt 

zorgt dat een grote groep zich een slag in de 

rondte moet werken voor een fatsoenlijk be-

staan, en voor steeds meer kleine beleggers 

die zich toeleggen op de vastgoedmarkt om 

als zzp’er in een pensioen te voorzien. 

Menig eigenhandig en zorgvuldig ontwor-

pen zelfbouwhuis is inmiddels verkocht: al die 

persoonlijke keukens, tuinen en woon-

kamers zijn gesloopt en vervangen door 

andere keukens, tuinen en woonkamers, die 

weer aan nieuwe persoonlijke wensen vol-

doen. Of opgesplitst in compacte woonunits 

voor de verhuur. 

Zelfbouw lijkt van kopers die een kavel 

weten te bemachtigen eerder kleine project-

ontwikkelaars te maken dan betrokken bur-

gers, met dank aan de overspannen woning-

markt. Het roept de vraag op welke lessen 

eruit moeten worden getrokken voor de wijk 

die nu aan de zuidoostkant van Almere wordt 

ontwikkeld, Oosterwold. Hier wordt, volgens 

de website van de gemeente, ‘de volgende 

stap gezet in de zoektocht naar spontane, 

organische groei “van onderop”.’ Niet alleen 

de huizen zijn zelfbouw, ook de straten en 

nutsvoorzieningen moeten door de bewoners 

zelf ter hand worden genomen. Zal dit wel 

leiden tot meer gemeenschapszin? 
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86 De eerste resultaten zijn gemengd. ‘De ge-

meenschappelijkheid gaat verder dan wat in 

een gewone wijk gebruikelijk is,’ concludeert 

een recent onderzoek in opdracht van de 

gemeente Almere.12 Dat is echter niet dankzij 

de plicht om gemeenschappelijke voorzienin-

gen te creëren – dat leidt namelijk eerder tot 

spanningen en stress –, maar doordat er zo-

veel progressieve gelijkgezinden wonen: dit is 

een van de meest ‘witte’ wijken van Almere.13 

Er zijn niet alleen zorgen over de inclusiviteit 

en toegankelijkheid van de wijk, maar ook 

over het ontbreken van enig publiek domein.

Spagaat

Ondertussen is Poort zelf ook nog niet klaar, 

overal zie je hijskranen boven de woningen

uitsteken. Tussen de laagbouw verrijzen

appartementencomplexen, zoals de 

Homerustoren die circa 90 luxe huurapparte-

menten moet gaan bevatten. Deze verdich-

ting is tegen het zere been van de zittende 

bewoners: zij raken hun groene uitzicht kwijt. 

Ook aan de bosrand gaat, tot onvrede van 

bewoners, gebouwd worden. Zelfs van het 

Cascadepark, dat het Homerus- en het 

Columbuskwartier van elkaar scheidt, worden 

de randen afgesnoept voor nieuwbouw: ‘Het 

mag geen park meer heten, het is een gras-

veldje geworden.’ 

De wijk Duin wordt uitgebreid en aan de 

andere kant van het spoor komen in totaal 

4 duizend nieuwe woningen, verdeeld over 

Almere zit in een spagaat. Van de ene kant 

is er de enorme bouwopgave van 60 dui-

zend woningen die is overeengekomen met 

Rijk, provincie en regio.15 Aan de andere kant 

streeft Almere nadrukkelijk naar een ‘gezon-

de groei’.16 Er moet dus aandacht zijn voor de 

bouw van nieuwe wijken én voor de door-

ontwikkeling van bestaande wijken. Maar dat 

laatste komt er steeds bekaaid af. 

Makelaar Jorien van Santen: ‘Een van de 

grootste ergernissen van Almeerders is dat 

de aandacht altijd maar uitgaat naar die 

nieuwe wijken. Ik bedoel, jij komt nog met mij 

over Almere Poort praten en over de zelfbouw, 

nou ik kan je zeggen, niemand heeft het 

meer over die zelfbouw. De mensen hebben 

het nu over Oosterwold, dat is the next big 

thing. En niemand kijkt terug naar wat er van 

bijvoorbeeld Poort terecht is gekomen. Wat 

hebben we er nou eigenlijk van geleerd? Nee, 

de machine gaat verder, óp naar het nieuwe 

experiment, daar gaat heel veel ambtelijke 

capaciteit naar uit, en heel veel geld. En de 

bestaande stad, die het restant is van de 

vorige ideeën? Daar is geen aandacht voor, 

daar is geen politieke eer mee te behalen.’

Ook cultuurhistorica Marinke Steenhuis 

wees onlangs tijdens een lezing op uitnodi-

ging van Almere op de ‘snelle doorlooptijd 

van plannen’ en ‘de aversie tegen de vorige 

plannen en planmakers en onwil om vast te 

houden aan eerdere visies’.17  Veelzeggend 

vond ik het door Steenhuis aangehaalde 

12 Wonen tussen gelijkgestemden. 

Community-vorming in Oosterwold, 

Ivan Nio, november 2020.
13  In Oosterwold is 81% van de 

bewoners ‘van Nederlandse afkomst’, 

in Almere als geheel is dat 56% en in 

Poort 44%.
14  New Brooklyn heet officieel 

Europakwartier Oost 1, de andere twee 

buurten zijn Olympiakwartier Oost en 

Europakwartier Oost 2. Samen vormen 

de drie buurten Stadstuinen Poort 

Oost, de afronding van Almere Poort.
15 Rijksstructuurvisie Amsterdam-

Almere-Markermeer (RRAAM), Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, 2013. 
16 Programma Almere 2.0 (online).
17  'De geleefde stad: de eigen-

schappen van Almere', lezing van 

Marinke Steenhuis op 11 maart 2021.

drie buurten. Voor New Brooklyn, de eerste 

van de drie, is de eerste paal inmiddels gesla-

gen.14 De 1.400 woningen waren in een mum 

van tijd verkocht. Ze zijn geïnspireerd op de 

New Yorkse wijk, ook de prijzen zijn ernaar: 

een eengezinswoning kost gemiddeld ruim 

vijf ton. Voor de bewoners met een midden-

inkomen zal hier dus minder plek zijn. 

De IBBA-starterslening, die het mensen

met een kleinere portemonnee mogelijk 

maakte een woning te kopen, is vanwege de 

gestegen huizenprijzen in de ijskast gestopt. 

Dat is een zorgelijke ontwikkeling want het zit 

in het DNA van Almere om een toevluchts-

oord te zijn voor de Amsterdamse midden-

inkomens. Kan Almere die rol wel blijven 

vervullen?

citaat van een bewoner: ‘We moeten de ge-

meenschap in de stenen krijgen.’

Voor een gezonde groei van Almere is het 

essentieel dat niet alleen moeite en geld 

wordt gestoken in de branding van nieuwe 

wijken als Duin en New Brooklyn, maar dat er 

met minstens zo veel energie wordt gewerkt 

aan het creëren van cohesie en betrokken-

heid in de bestaande wijken.


