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In Almere verrijst de grootste zel!ouwwijk van Nederland. Corine Kooleschreef een boek over het Homeruskwartier, en ging stiekem een beetjehouden van de stad die ze tot dan toe altijd voorbijreed. foto’s R A L P H  K Ä M E N A   

DOMWEG
GELUKKIG

Winnyfred Staneke
‘Dit huis is een beetje als de huizen in Tokio. Smal maar
heel hoog. 4,5 meter breed en 27 meter diep. Ik heb de
hele kavel bebouwd. Geen tuin. Want wat moet ik met een
tuin? Onkruid wieden, snoeien, mijn vingers openhalen?
Mij niet gezien. Waar anderen in deze straat een huis
hebben met een gazon en een schuur, hebben wij eigenlijk
twee huizen, een voor mij en mijn zoon en een voor mijn
dochter. Ik ben gescheiden, ik vind het heerlijk om mijn
kinderen om mij heen te hebben en ze zo iets extra’s te
bieden. Zij wonen hun hele leven al in Almere, dit is ons
vierde huis hier. Mijn werkplek is logisch geïntegreerd
in de rest van het huis. Kijk maar, mijn zoon heeft een
paar dagen vrij en is aan het gamen, ik zit achter de
computer en een paar meter verderop zit mijn dochter in
het achterhuis. Buiten regent het, niemand zit elkaar in
de weg, en toch is iedereen dichtbij. Aanvankelijk pro-
beerde men het mij uit het hoofd te praten, zo’n atypisch
huis. Weet u zeker dat u niet liever 6 meter breed heeft
of 8? Dit is het ideale huis voor dit moment.’
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DE EERSTE KEER DAT IK in Almere
Homeruskwartier kwam, in maart
2013, regende het. De tweede, derde
en vierde keer regende het ook. Zoals
alle arrogante Amsterdammers was ik
gewend langs Almere te rijden, niet er-
heen. En niet zonder reden bleek nu.
Het regende die eerste dag niet alleen,
het waaide ook. Zandstormen zoals ik
die alleen in de Sahara vermoedde,
hadden vrij spel boven de door het
bouwverkeer verwoeste straten.
Gelukkig bood de gemeentelijke
dienstauto beschutting. Naast mij zat
PvdA-wethouder Adri Duivesteijn,
rechtop. Hij had me in zijn laatste
dagen als wethouder voor een rondlei-
ding uitgenodigd en gevraagd een
boek te schrijven. Het Homeruskwar-
tier was aan zijn brein ontsproten.
Voor het eerst was er in Nederland op
zo’n grote schaal een wijk gebouwd
met door de bewoners zelf ontworpen
huizen. Woningbouwcorporaties en
projectontwikkelaars waren buitenspel
gezet. Dat scheelde geld en zorgde
voor meer afwisselende bouw. Het
particulier opdrachtgeverschap, zei
Duivesteijn, legde de zeggenschap over
de woonomgeving daar waar die
hoorde: bij de bewoners. 
Ik stapte uit, keek om me heen, liep
gewillig de straten op en neer, zag
bouwputten, grote vrachtauto’s die op
en neer reden met bouwmaterialen.
Maar Homerus zweeg. Waren dit de
gedroomde woningen? Trapgevels,
boerderettes, cataloguswoningen?
Waarom zou je, als je het zelf voor het
zeggen had, in de polder een trapgevel
willen of een rieten dak? Had het zand
de burgers verblind?
De dienstauto reed "uisterend verder
door de straten. Het regende en
waaide nog altijd. Onherbergzaam, kil.
Ik zag wat Adri bedoelde met diversi-
teit, hij noemde de cataloguswoningen
het cement van de wijk, ze zorgden
voor rust tussen de gedurfde huizen
die er ook stonden. Diversiteit was de
nieuwe stedelijkheid. Maar ik zag hui-
zen die niets met elkaar te maken
leken te hebben. Een dynamische
chaos van traditionele gevels naast
modernistische en postmodernistische

gevaartes compleet met oprijlaan ge-
"ankeerd door buxushagen. Almere
Homerus, door veel bewoners uitge-
sproken met de klemtoon op Ho,
waardoor het klinkt als hommeles,
noemde Duijvestein een ‘staalkaart
van particulier opdrachtgeverschap’. 
Een paar weken later begaf ik me met
een bevriende architect opnieuw naar
de wijk. ‘Wilt u een vleeskroket of een
runderkroket’, vroeg de man van de
snackbar. De ingrediënten van de run-
derkroket in Homerus hadden kenne-
lijk net zo weinig met vlees te maken
als de huizen met architectuur, dach-
ten wij. Pas toen ik de keren erop met
de bewoners sprak, veranderde dat
beeld. 
Het eerste stel dat we spraken, was
jong. Hij werkte als monteur in een ga-
rage, zij was verkoopster bij de Trek-
pleister. Tot voor kort woonden ze op
een kleine zolderverdieping in het
Gooi. In Homerus hadden ze voor
180 duizend euro een huis gebouwd,
met een balkon, twee tuinen en vier
kamers – de broer van de garagist was
al komen logeren en had zich verbaasd
over de kikkers voor de deur. Naast de
deur zat een houder voor een vlaggen-
mast geschroefd, de barcode er nog op.
Ik stelde me voor hoe het echtpaar op
de eerstvolgende Koningsdag de vlag
tevoorschijn haalt en die in de houder
prikt, en hoe het huis dan af is, een
echt huis is een huis met een vlag. Ze
vertelden me hoe ze na hun werk alle-
bei verlangend naar huis de snelweg
afdraaien, hoe ze voor het eerst de
afwas een nacht kunnen laten staan
zonder dat het meteen een puinhoop
in de keuken wordt. 
Alle bewoners verwoordden hetzelfde
enthousiasme als Duivesteijn. Ik was
bij Winnyfred Staneke die haar hele
kavel had bebouwd. Een tuin daar had
ze toch geen tijd voor, liever zat ze met
alle kinderen in de jacuzzi op het dak-
terras. 
Een paar honder meter verderop had
Marianne van der Horst het tegendeel
gebouwd: een piepklein huis zonder
verdiepingen met rondom alleen maar
groen. Martijn Frie bouwde een villa
van hout en stookte ’s avonds met zijn

buren een #kkie van houten pallets.
Gemeenteambtenaar Aslan Bulduk uit
Amsterdam Osdorp bouwde voor zijn
gezin een paleis met veel natuursteen. 
Ik dacht aan het huis dat ik al jaren wil
hebben: een klein houten huis op
palen met een veranda en uitzicht over
het water, hoe ik dat hier in de Al-
meerse duinen zou kunnen maken. 
Tijdens avonden met vrienden begon
ik de voordelen van Almeres Homerus
op te sommen en mijn eigen vooroor-
delen te ontmantelen. Hoe geweldig is
het om in een omgeving te leven die
niet af is, die elke dag verandert en
waarin je zelf bepaalt hoe je wilt
wonen. 
Wat gee$ het dat de buren kiezen voor
trapgevels, als je zelf bijvoorbeeld je
eigen huis op palen kunt bouwen? Of:
wat gee$ het dat je buren kiezen voor
een metalen doos gebouwd door een
beroemde architect als je zelf in je
boerderette kunt wonen? Was het niet
kleingeestig van mij om ervan uit te
gaan dat iedereen zich hoogstaande ar-
chitectuur moet wensen? Was ultieme
vrijheid niet het kunnen kiezen voor
traditie en een puntdak? Mijn vrien-
den keken me aan, een ongelovig
lachje om de lippen. Want als iets ons
elitaire Amsterdammers verbonden
hield, was het wel het dedain waarmee
we over Almere spraken.
Het boek over Almere Homerus is af.
Regelmatig rijd ik langs Almere, op
weg naar het noorden en weer terug.
Net als vroeger. Maar waar ik jaren-
lang het asfalt van de A6 beschouwde
als enige zoom van Almere, ken ik nu
ook de andere zomen. Die van de zwa-
luwmuur, het water, het bos, de duinen
in aanbouw. Ik weet van de vrachtwa-
gens, het verwachtingsvolle van de on-
a%e huizen, ik weet van de vrolijkheid,
de trots van de bewoners, de pioniers
van Almere Homerus en ik weet dat ik
moeiteloos het zelfgenoegzame oude
Amsterdam achter me zou kunnen
laten om in Homerus eindelijk mijn
huis op palen te gaan bewonen.
Op 8 maart verschijnt De democratie van
het zand – Zelf bouwen in het Homerus-
kwartier van Almere geschreven door Co-
rine Koole, fotografie Ralph Kämena.
Uitgeverij Prometheus, ! 22,50.

Martijn Frie
‘Ik ben een verwoed watersporter en dan kom je al 
snel op Almere uit. Binnen tien minuten ben ik aan het 
kitesurfen op het IJsselmeer. Er heerst in dit deel van de
wijk een aangenaam soort pioniersgevoel. Het is of wonen
hier iets lichts heeft, omdat er geen sprake is van een
vast stramien. Dat heeft niet te maken met het feit dat
iedereen zijn droomhuis maakt en zijn ultieme wens verwe-
zenlijkt, want als je het mij heel eerlijk vraagt, zou ik
een paar honderd meter verderop zo weer een ander huis
kunnen bouwen waar ik net zo gelukkig ben. Een huis is
maar een huis. Nee, de sfeer komt voort uit een soort
lichtheid, een soort nieuwheid die suggereert dat alles
kan. Het idee dat het hier goed wonen is, delen we met de
buren. Ik ken ze goed. We hebben een groeps-WhatsApp
waarop we elkaar op de hoogte houden van bouwkwesties en
verordeningen. Appt een van de buren aan het einde van een
vrijdagmiddag: ‘Vanavond fikkie?’ Dan komt iedereen om
zeven uur aangelopen, met een krat bier of een fles wijn
en wat te eten. Dat gaat soms tot drie uur ’s nachts door.
Ik ben bezig de gemeente te interesseren voor een surf-
steiger bij de kunstmatige duinen verderop, want die plek
met die wind heeft alles in zich om daar kam pioenschappen
kitesurfen te laten plaatsvinden.’
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Aslan Bulduk
‘Mijn vrouw en ik zijn geboren in Turkije. Na ons
trouwen was mijn vrouw bereid om met mij mee te gaan
naar Nederland. Onze ultieme droom was om zelf ons
eigen vrijstaande huis te bouwen. Een landelijk Neder-
lands huis met een zekere luxueuze uitstraling, dat
sprak ons beiden aan. Ik ben enorm blij met deze wo-
ning. De twee woonkamers op de begane grond zijn han-
dig voor als we visite krijgen of als mijn vrouw en ik
ons ’s avonds willen terugtrekken zonder de kinderen.
Dan sluiten we de schuifdeuren en drinken een kop kof-
fie of Turkse thee, en nemen de dag door. Misschien
zou je kunnen zeggen dat ons huis Turkije en Nederland
in zich verenigt. Het biedt zowel privacy als ruimte.
Wij hoeven ons niet aan te passen aan het huis, dit
huis voegt zich naar ons. Het maakt een andere manier
van leven mogelijk: onze manier van leven. We houden
ervan samen met het gezin te eten, te kletsen, barbe-
cuen in de tuin, net als de meeste gezinnen. Het is
bij ons de gewoonte dat de kinderen thuis blijven
wonen tot ze getrouwd zijn. Ook daar konden we bij de
bouw rekening mee houden, oudere kinderen stellen im-
mers andere eisen dan kleine kinderen.’

Monique Grant
‘Mijn droom, een betaalbaar huis met vier slaapkamers
en een tuin in een nette buurt, leek in het Homerus-
kwartier te kunnen worden verwezenlijkt. Ik heb daarop
een kavel gekocht waarvan 10 bij 5,80 meter bebouwd
mocht worden. Mijn huis heeft een begane grond en twee
verdiepingen. Ik heb zelfs een eigen werkkamer. Het
heeft wel wat moeite gekost voor ik een aannemer had
gevonden die het wilde bouwen voor niet meer dan
180 duizend euro. Je moet als opdrachtgever op zoek
gaan naar de beste deal want de prijzen van de diverse
aannemers verschillen aanzienlijk van elkaar.
In mijn straat ben ik een van de weinigen die zelf hun
huis hebben bedacht, de meesten kozen voor een catalo-
guswoning. Met dat beetje meer moeite heb ik echt een
huis dat bij me past. Iedere vierkante centimeter heb
ik zelf getekend. Een slaapkamer met een bad was al
jaren mijn ideaal. Ik heb er ruimte voor overgelaten,
en straks ga ik het bouwen. Ik wist precies wat ik
wilde en dit huis is het resultaat. Ik ben kortgeleden
een interieuradviesbedrijf begonnen en mijn huis maakt
deel uit van mijn portfolio.’
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Peter Hermans
‘Die architectuur was precies de reden waarom wij hier
wilden wonen. Het gaat mij niet om Almere, om de rust,
de bossen of het culturele leven hier. Almere heeft
wijken waar ik nooit zou willen zitten. Wij vonden het
gedurfd dat er 35 kavels werden gereserveerd voor wo-
ningen ontworpen door architecten. Daar wilden we
heen. Het huis zonder ramen, zo staat onze woning
bijna landelijk bekend. Het afgelopen halfjaar was het
hier een komen en gaan van architectuurliefhebbers en
andere belangstellenden. En inderdaad, op de slaapver-
dieping ontbreken ramen. Waar heb je ramen voor nodig?
Een mooi uitzicht hebben we niet. En er is licht ge-
noeg, dat valt via de vide naar beneden. ’s Winters
neem je beneden na thuiskomst de dag even door en dan
ga je naar boven tv-kijken en lezen, daar heb je geen
raam voor nodig. En ’s zomers zit je net zo lang bene-
den of buiten te eten en te drinken tot het donker
wordt. Geen ramen, geen deuren en dolgelukkig. Het
bouwbesluit is uiteindelijk speciaal voor ons aange-
past, een unicum. Dit is ons huis, ons stekkie.’

Marion van Leeuwen
‘Dit is mijn werkhuis. Wonen doe ik elders in Almere.
Als ik binnenkom, iedere ochtend om 10 uur, bekruipt
me een gevoel van aangenaam welbehagen. Ik zie mijn
zelfgemaakte schilderijen aan de muren die speciaal
voor deze plek breed en soms hoog zijn gemaakt, ik zie
door de hoge ramen de bomen in de verte, ik zie de
huizen van de buren, ik zie de grote tafel waar we
vaak met grote gezelschappen eten en het trappenhuis
dat licht en vrolijk is door de zon die van alle kan-
ten naar binnen schijnt. Er zijn momenten dat dit huis
me ontroert. Hier ben ik vrij. Ik werk er en ik schil-
der er en ’s avonds rond zessen keer ik weer terug
naar het andere huis in Almere waar ik woon met mijn
man. Deze plek heeft iets magisch. Gebouwd door mijn
zoon, de architect Marc Koehler. Een magie die geens-
zins wordt verstoord door het uitzicht op de jarender-
tigreplica van de buren. Ik houd van modern, daarom
heb ik mijn zoon gevraagd. Mijn overburen hebben een
klassiekere smaak, en hebben evenveel recht op hun
droom. Mijn zoon had de inrichting hier en daar graag
anders gezien. Overal hangen mijn kleurige schilde-
rijen en naast zijn ontwerpen staan er ook meubels van
IKEA. De rijstpapieren lampen waarin ik gaatjes heb
geknipt, vindt hij natuurlijk helemaal niks. Maar het
is toevallig wel mijn droom, niet die van hem.’ 


