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In Almere bouwen mensen hun eigen huis. Dat klinkt logisch, maar het is heel anders

Het KlokHUIS wordt een educatief centrum, waar vooral veel informatie over duurzaam-

dan hoe we in Nederland gewend zijn onze steden te maken. Al vanaf 1901 bepalen

heid te vinden zal zijn. Dat sluit goed aan bij de Almere Principles: zeven uitgangspunten

anderen voor ons hoe onze woning eruit komt te zien. We zijn dat vanzelfsprekend gaan

voor een duurzame toekomst van Almere.

vinden. Wij vinden dat het juist andersom zou moeten zijn: dat het heel normaal is om
zélf je huis te ontwerpen en te bouwen.

Het Klokhuis laat zien dat het loont als mensen zelf bouwen. Wanneer we de verschillen
in ideeën, wensen en smaak terug zien in onze straten, wijken, dorpen en steden zullen

In Almere dagen we mensen dan ook uit om zelf vorm te geven aan hun eigen woon- en

die - net als het KlokHUIS - veel kleurrijker, spannender en verrassender zijn.

leefomgeving. We dagen ze uit om dat opnieuw te leren. We dagen ze uit om creatief te
zijn. Dat doen we met de woorden ‘Ik bouw mijn huis in Almere’.

De bouw van het KlokHUIS is dan ook een mooie gelegenheid om de betekenis van de
woorden ‘Ik bouw mijn huis in Almere’ opnieuw onder ieders aandacht te brengen. Het

Deze uitdaging geldt voor alle generaties. Voor oud én jong. We twijfelden dan ook niet

is tenslotte niet zomaar een zin. Nee, het is een uitdaging!

toen de makers van het Klokhuis ons vroegen of in Almere ruimte is voor een écht KlokHUIS, een huis dat helemaal door kinderen is ontworpen. Natuurlijk kan dat in Almere!
Honderden kinderen hebben nagedacht over hoe hun droomhuis eruit zou kunnen zien.
Uit alle ideeën heeft een jury de beste ontwerpen gekozen. Architect Jord den Hollander

Adri Duivesteijn

heeft de winnende tekeningen samengevoegd tot één ontwerp: het KlokHUIS in Almere.

Wethouder in Almere

Zes woorden
‘Ik bouw mijn huis in Almere’. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een
gewone zin, die bestaat uit zes gewone woorden. Maar als je goed leest, zul
je zien dat ieder woord een eigen betekenis heeft, en dat de woorden samen
een heel verhaal vertellen.
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Ik, dat ben jij. Jij, met je eigen wensen, je eigen dromen, je eigen energie. Het woord ‘ik’
maakt meteen duidelijk dat jij het beginpunt bent, als het gaat om het bouwen van een
woning. In Almere wordt geen huis voor jou gebouwd, maar wordt een huis door jou
gebouwd. Op het eerste gezicht lijkt het maar één letter te schelen, maar het werkelijke
verschil is veel en veel groter. Het is het verschil tussen het zélf bedenken van een woning, of het kopen van een huis dat door iemand anders is bedacht.

In Almere vinden we dat de bewoners de hoofdrolspelers moeten zijn bij de bouw van
onze woningen. In Nederland is dat nu niet het geval. Het zijn vaak grote bedrijven - ontwikkelaars, woningbouwcorporaties of aannemers - die bepalen hoe de woningen er uit
komen te zien. Vaak komen bewoners pas aan het einde aan bod, als de woning al is
bedacht, ontworpen en gebouwd. Wij willen dat mensen van begin af aan meer invloed
hebben. Van de eerste tekening tot de laatste spijker.
Anouk Noortman

bouw
‘Bouwen’ staat voor écht iets doen. Voor zelf iets opbouwen. Dat bedoelen we niet per
se letterlijk. Het bouwen van een huis is meer dan het stapelen van stenen of het leggen van dakpannen. Het gaat erom dat je je eigen plek vormgeeft. Eigenlijk willen we
daarmee zeggen dat mensen niet langer woonconsument zijn, maar producent van het
wonen kunnen worden. Wij zien bouwen als een cultuurdaad, als een onderdeel van
ieders leven.

In Nederland kopen de meeste mensen een huis dat iemand anders heeft bedacht.
Nog niet één van de vijf huizen in Nederland is door de bewoners zelf ontworpen, en in
de stad is dat nog niet één van de twintig. We zijn daar aan gewend geraakt, maar als
we kijken naar de landen om ons heen zien we dat het daar juist heel normaal is om je
eigen huis te bouwen.

Nick Dikkers

mij n
Het woord ‘mijn’ gaat over bezit en eigendom. Het betekent dat jouw huis echt van jou
is, en van niemand anders. Niet alleen omdat je het hebt gekocht, maar vooral omdat je
het naar je eigen wensen en je eigen smaak vorm hebt kunnen geven. Het maakt dat je
je thuis voelt; ‘mijn’ staat voor vertrouwdheid en geborgenheid. A place to call my own
zeggen de Engelsen, en dat is mooi verwoord. Een plaats waarvan je kunt zeggen dat
die, als geen andere plek in de wereld, van jou is.

Naomi en Zita Swagten

s
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hu
Met ‘huis’ stellen we de échte waarde van het wonen aan de orde, en dat is waardigheid. Het gaat niet zozeer om de prijs van een woning. Veel belangrijker is of je ergens
woont waar je je prettig voelt en wat letterlijk je thuisbasis is. Als je zo’n plek hebt, is dat
eigenlijk onbetaalbaar.

Het woord ‘huis’ is onlosmakelijk verbonden met het woord ‘wonen’. Over wonen is veel
gezegd en geschreven. Waar iedereen het over eens is, is dat wonen méér is dan een
dak boven je hoofd. Als je wonen in het Engels vertaalt, zul je zien dat ‘to live’ niet alleen
wonen, maar ook leven betekent. Het is een goed voorbeeld van de diepere betekenis
van het wonen. Ook in het Nederlands is wonen een werkwoord. Dit betekent dat het je
niet zomaar overkomt, maar dat je het echt moet doen.
Naomi en Zita Swagten

in
‘In’ betekent dat het nooit om één enkel huis gaat. Niemand leeft volledig afgesloten van
de buitenwereld. Je huis staat in een straat, in een buurt, in een wijk, in een stad. Je
woont in een huis, of zelfs in een kamer of in één enkele stoel, en tegelijkertijd woon je
in de wereld. Het woordje ‘in’ verbindt jouw eigen leefwereld met de veel grotere wereld
daaromheen.

Thijs van den Berg

Almere
‘Almere’ staat voor iedere stad, ieder dorp, iedere wijk, buurt of straat. Almere staat
eigenlijk symbool voor het feit dat het maken van steden mensenwerk is. Al onze steden
zijn in de loop van de geschiedenis gemaakt door mensen in zeer verschillende posities.
Door koningen en keizers, door kerkleiders, door militairen en ingenieurs, door kooplieden en idealisten maar vooral: door duizenden - nee, miljoenen - gewone mannen en
vrouwen. En ook al zijn veel van de namen van deze mensen verloren gegaan, met hun
levensverhalen en dromen hebben ze hun stempel op onze steden gedrukt.

In Almere geven wij iedereen de kans om ook hun stempel op de stad te drukken, om
mede-maker van de stad te worden. En zoals gezegd: we hopen dat het niet bij Almere
zal blijven, maar dat mensen overal in Nederland de mogelijkheid krijgen om, met al hun
creativiteit en energie, de stad te maken.

Niels Visser

Ik bouw mij n (Klok)  huis in  Almere
In Almere kiezen we voor een andere manier om aan de stad te bouwen. We doen een
beroep op de krachtbron en ideeën van duizenden en later zelfs tienduizenden mensen.
De bewoners krijgen de hoofdrol en zijn de motor achter de bouw van onze woningen.
Zo wordt Almere een andere stad: spannender, eigenwijzer en gevarieerder.

Het KlokHUIS bewijst dat het mogelijk is om je eigen huis te bouwen. Het staat symbool
voor het feit dat het heel normaal is als mensen dat willen. Het KlokHUIS laat zien dat het
echt kan. Misschien is het KlokHUIS zelfs een blijvende inspiratiebron voor iedereen die
zelf zijn woning wil maken. Daarom zien wij het ook als een eerbetoon aan iedereen die
creatief durft te zijn. ‘KlokHUIS’ staat dan ook voor het heft in eigen hand nemen. Voor
het zélf vormgeven van de wereld om je heen.
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Deze publicatie is uitgegeven in het kader van de start bouw van het KlokHUIS,
11 november 2010, Almere Poort.
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