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De omslag is een remix van foto’s, waarbij de achtergrond een fragment is uit een luchtfoto van de Gooimeerdijk met een 
montage van de foto van de aanbieding van de sleutel aan Wim Leeman door landdrost dr. ir. W. M. Otto op 1 december 
1975 en een highlighting van het Bivak.

De foto’s in dit boek komen uit het privéarchief van de familie Leeman, tenzij een andere bron wordt vermeld. In dit 
familiearchief zitten foto’s gemaakt door de leden van de familie Leeman, aangeduid met Foto familiearchief, maar ook 
door fotografen voor kranten en tijdschriften, meestal aangeduid met Foto uit familiearchief of Foto familiearchief/naam 
publicatie. 

Dit boek is tot stand gekomen in het kader van het project Levensboek van Humanitas Almere.

© 2021 Wim Leeman
Concept omslag, tekst en illustratieselectie: Jak Boumans
Meeleesteam: Ina van der Vaart en Maarten Otto 
Omslag, lay-out: Chris Driessen
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitaal of 
op welke andere manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de familie Leeman of hun wettelijke 
vertegenwoordiger. 
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Introductie
Op 30 november 1976 kregen Henk en Lia de Clerk als officiële eerste bewoners van Almere de sleutel uitgereikt van hun 
nieuwe, bakstenen huis. Ze zijn Bekende Almeerders (BA) geworden.

Maar wie met Wim Leeman thuis kennismaakt weet binnen vijf minuten dat hij de Allereerste Almeerder (AA) is. En om dat 
te bewijzen troont hij je mee naar de kleinste kamer in zijn huis. Daar heeft hij het kleinste museum van Almere ingericht 
met het straatnaambord Bivak en het huisnummerbordje nr. 2. Maar er hangt ook een luchtfoto van de acht stacaravans. 
Uiteraard is ook de foto te zien van de uitreiking van de sleutel van zijn stacaravan. De pioniersfase op het Bivak duurde 
slechts 2½ jaar, maar de verwondering over de snelle groei van Almere tot achtste gemeente van Nederland bleef hem zo 
verbazen dat hij in 2004 tijdens zijn pensioen terugkeerde naar die stad.

Ik ontmoette Wim Leeman in 2020. Hij was toen 90 jaar. Zijn leven kan opgeknipt worden in twee delen van 45 jaar: 
vóór het Bivak en na het Bivak. Zijn leven vóór het Bivak begon in Utrecht en het tweede deel van zijn leven begon op  
1 december 1975 in het Bivak in Almere, toen hij de sleutel van zijn stacaravan in ontvangst nam. Het Bivak, bestaande uit 
een trailerpark met acht stacaravans gegroepeerd rond een hofje, vormde de baarmoeder waaruit de stad Almere voortkwam. 
Deze stad zou in 45 jaar uitgroeien tot de achtste gemeente van Nederland, die in 2020 bijna 215.000 inwoners telde met 
160 nationaliteiten en 186 culturen.

Het Levensboek van Wim Leeman volgt deze tweedeling. Deel 1 is een overzicht van het leven van Wim. Deel 2 focust op 
de 2½ jaar dat het Bivak heeft bestaan en op de herinneringen eraan. 

Voor de samenstelling van het boek heb ik tien interviews met Wim Leeman gehouden en opgenomen. Die leverden vele 
interessante verhalen en onderhoudende anekdotes op. Toch vielen er ook gaten in het verhaal, met name bij de jaartallen. 
Met hulp van zijn dochter Nicolet is echter de reconstructie gelukt.

Over het Bivak en Wim Leeman is veel documentatie beschikbaar in archieven, zoals het Stadsarchief van de gemeente 
Almere, het Flevolands Archief, het Flevolands Geheugen en Batavialand. Surfen in digitale krantendatabank Delpher.nl 
leverde krantenartikelen op en op YouTube zijn een aantal mooie video’s te zien, inclusief het beruchte televisie-interview 
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met Netty Rosenfeld. Columns, geschreven door Wim Leeman zelf, zijn opgespoord en overgetypt door Mary Driessen. 
Maar ook is er veel over zijn leven en het leven in het Bivak gedocumenteerd door zijn partner Don van der Woude. In zeker 
drie dik gevulde dossiermappen zitten officiële en privéfoto’s, tijdschrift- en krantenartikelen evenals officiële documenten. 
Postuum, grote dank aan Don, want dankzij haar is veel informatie over het Bivak bewaard gebleven.

Meelezer voor dit boek was Ina van der Vaart. Uit onverwachte hoek werd ook medewerking aan dit boek verleend door 
Maarten Otto, de zoon van oud-landdrost dr. ir. W. M. Otto. Uitvoering van de omslag, lay-out en opmaak werd verzorgd 
door Chris Driessen.

Jak Boumans
Almere, januari 2021
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Deel 1: Leven van Wim Leeman
In Deel 1 wordt de levensloop van Wim Leeman behandeld.

30 januari 1930: geboorte Willem Leeman te Utrecht
1936: Lagere school Rietendakschool
1944: Mulo
1945: Ambachtsschool
1948: Eerste baan 
1948: Werkspoor
1958: Rijkspolitie, Verkeersgroep Utrecht
1960: Geboorte dochter Astrid
1964: Geboorte dochter Nicolet
1969: Rijkspolitie, Verkeersgroep Amsterdam, standplaats Lelystad
1975: Rijkspolitie, Verkeersgroep Amsterdam, standplaats Almere
1978: Gemeentepolitie Almere
1978: Rijkspolitie, hoofd Verkeersgroep Utrecht
1981: Rijkspolitie, vervangend groepscommandant Verkeersgroep Amsterdam
1983: Rijkspolitie, groepscommandant Verkeersgroep  Middelburg
1985: Verhuizing naar Vlissingen
1988: Pensioen
1989: Verhuizing naar Buinen (Drenthe)
2004: Terug in Almere Landgoederenbuurt
2016: Overlijden van partner Don van der Woude
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1. UTREG M’N STADSIE
Wim Leeman werd als Willem Leeman geboren in Utrecht op 30 januari 1930. Hij was de enige zoon van Willem Leeman 
en Rika Petronella Veenstra. Zijn ouders woonden in de Cornelis Roobolstraat in Geuzenwijk, grenzend aan de wijk Zuilen. 

Wim Leeman groeide op in de Nicolaas Ruychaverstraat, eveneens in Geuzenwijk. Eerst op nummer 24. Maar omdat het 
gezin geen zon in de tuin had en vader graag wat tuinierde werd verhuisd naar nummer 16 toen die woning vrij kwam. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd er nóg een keer verhuisd in dezelfde straat, maar nu naar nummer 26, omdat de tuin groter 
was en de huur van 5,25 gulden per maand schappelijk. Daar kon zijn vader zich uitleven met tulpen en andere bolsoorten. 

Mijn vader was kleermaker. Hij werkte thuis. Op 
de zaterdag haalde hij op zijn fiets bij Magazijn 
Nederland in Utrecht de broeken op die op maat 
gemaakt moesten worden en die voorzien werden 
van knoopsgaten. Pa deed het grote naaiwerk op 
zijn Singer trapnaaimachine in het kamertje naast 
mijn kamer. Bovendien moesten de broeken geperst 
worden. Ma deed het handwerk met het afbiezen van 
de knoopsgaten en het omzomen van de broeken. 
Ook had mijn vader nog een andere opdrachtgever. 
Nee, bij ons thuis was geen armoede. Ik heb nooit 
ergens gebrek aan gehad.

Wim heeft van zijn ouders de voorkeur voor 
nette kleding meegekregen. Op een foto van de 
aquariumvereniging, waar zijn vader lid van was, 
staat Wim als kleine man in een lange broek met 
haarscherpe vouwen. 

Geboortebewijs (Foto familiearchief)
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Scherpe vouwen bleven belangrijk, zeker toen hij 
tussen 16 en 18 jaar was en naar feestjes ging en 
later toen hij in militaire dienst ging.

Behalve het afbiezen van knoopsgaten deed zijn 
moeder de huishouding. En als alles gedaan was, 
pakte ze haar breiwerkje op. Ter afwisseling van 
het naaiwerk had zijn vader een aantal hobby’s: 
kippen houden, parkieten kweken en vissen in 
een aquarium verzorgen. 
Wim heeft tot in de jaren vijftig, op zijn diensttijd 
na, thuis gewoond.

2. OPLEIDING
Voor de lagere school ging Wim vanaf september 1936 naar de Rietendakschool 
aan de Laan van Chartroise. De school met een rieten dak was in 1923 in een 
landelijke stijl gebouwd. Wim was geen enthousiaste leerling, maar is nooit 
blijven zitten op de lagere school.

De Tweede Wereldoorlog was een spelbreker in het leerproces. Na de lagere 
school is Wim een jaar niet naar school geweest. Maar vanaf september 1944 ging 
hij naar de mulo (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Van leren kwam er door 

Bijeenkomst van de aquariumvereniging (Foto familiearchief)

Rietendakschool 2020 (Foto familiearchief)
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omstandigheden niet veel terecht. Na de bevrijding probeerde Wim de mulo nog wel, maar ging uiteindelijk van die school 
af. In september 1945 ging hij naar de ambachtsschool, aangezien hij handiger was met zijn handjes, en koos voor het vak 
metaalbewerking.

3. DE OORLOG
De eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog verliepen rustig voor Wim. Hij groeide op, haalde kattenkwaad uit en deed wat 
jongens van 14 jaar toen deden: een eerste sigaret roken.

Ja, mijn eerste sigaret was een gebeurtenis. Ik was samen met een paar vriendjes en wij zouden een sigaret proberen. Wij 
hadden al de sigaretten aangestoken en iedereen liep te paffen. Toen hoorden we een vliegtuig aankomen, dat vrij laag 
overkwam. En ik zat helemaal in elkaar gedoken met mijn sigaretje. En een kleine 100 meter bij ons vandaan, liet dat 
vliegtuig een bom vallen in een kanaal. We zagen het water opspatten, maar ook modder die tegen een huis aankwam. Ik 
ben later nog wel eens langs dat huis gefietst en zag er toen nog de moddervlekken zitten. 

Maar vanaf het najaar 1944 begon het moeilijk te worden, met name door een tekort aan aardappelen. 

Het werd steeds moeilijker om aan eten te komen. Voor de meeste dingen moest je lang in de rij staan. Ik was 14 jaar en ik 
denk dat ik daar een trauma aan heb overgehouden. Ik sta niet graag ergens voor in de rij en ze moeten zeker niet proberen 
om voor te kruipen. 
We hadden gehoord dat in Hollandse Rading aardappels mochten worden na gerooid. Hollande Rading ligt op 12 kilometer 
ten noorden van Utrecht. We hadden alleen een jongensfiets, zonder banden. Mijn vader had daar het volgende op gevonden. 
Hij had een divankleed heel stijf opgerold en dat met touw om de velgen gebonden. Het zag er heel niet zo gek uit. Voor 
zichzelf leende mijn vader een fiets van de buurvrouw. Dus op naar Hollandse Rading. 
Wij waren niet de eersten. We begonnen op goed geluk een beetje te graven, maar de oogst viel bar tegen. Aan het einde van 
de middag hadden we ongeveer vijf kilo en een zere rug. We gingen de weg terug langs Maartensdijk naar Fort Blauwkapel. 

Maar bij het tolhuis van Maartensdijk (waar tot 1953 tolgeld betaald moest worden - JB) stopten we, omdat we twee vliegtuigen 
vrij laag zagen vliegen. Ik hoor mij nog zeggen: “Pa, hij laat wat vallen.” “Rennen Wim, dat zijn bommen.” Mijn vader 
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gooide zijn fiets tegen het tolhuis en rende 
naar een paar dikke bomen. Ik rende met 
mijn fiets (en de aardappelen) een stukje 
door en kroop in een schuttersputje. Het 
huis en de fiets van de buurvrouw kregen 
een voltreffer en ik zag mijn vader om 
een dikke boom staan te springen. Plots, 
herrie door de boomkruin. Gelukkig een 
staartstuk van de bom. Het tolhuis en de 
fiets waren vernield. 
Dus lopend naar huis. Mijn vader met 
het zadel en stuur van de fiets. Gelukkig 
was de buurvrouw niet boos en zei dat ze 
blij was dat wij het er goed afgebracht 
hadden. Lief hè. We hebben haar wel de 
helft van de aardappelen gegeven. 
Een paar jaar geleden las ik in de 
krant dat bij werkzaamheden aan de 
spoorwegovergang in Maartensdijk, ter 
hoogte van het voormalige tolhuis, een 
onontplofte bom was gevonden. Dat gaf 
me wel te denken.

Eind 1944 ging het echt mis. De vader van Wim werd bij een razzia opgepakt voor de Arbeidsinzet en met een goederentrein 
naar Zevenaar getransporteerd om gevechtsgrachten te gaan graven. 

Toen mijn vader weg was hadden mijn moeder en ik absoluut helemaal niks te eten. Nu waren er een aantal vrouwen uit de 
buurt, die op een fiets hun mannen achterna waren gegaan. Mijn vader had een van die vrouwen gesproken en een briefje 
voor mijn moeder meegegeven met de boodschap: ‘Als je kans ziet om naar Zevenaar te komen, doe dat dan, want hier is 

Tolakkerweg met het tolhuis omstreeks 1925 (Foto Het Utrechts Archief)
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nog wel eten.’ En dat deed mijn moeder ook. Ik had zo’n wagentje met een veilingkist op een onderstel van een kinderwagen 
en daarvoor heeft mijn moeder spullen ingepakt. Mijn moeder ging nog naar de buurvrouw van de overkant om te vertellen: 
“Wij gaan weg. Wil jij op ons huis passen.” En ze gaf de buurvrouw haar onze huissleutel. Een vriendje van mij, Anton, 
wilde mee en mijn moeder zei: “Haal maar wat spullen.” En hij ging mee. We hebben er, geloof ik, drie tot vier dagen over 
gelopen via Driebergen. Onderweg ging mijn moeder naar boerderijen en vroeg om een boterham. En die kreeg ze dan ook 
nog. Ik stond met grote ogen te kijken dat mijn moeder dat durfde, want inwendig geneerde ik me wel. 

Aangekomen in Zevenaar nam mijn vader mijn moeder en mij mee naar het noodhospitaal, dat was gevestigd op het 
landgoed Huis Sevenaer van de familie Van Nispen tot Sevenaer. In dat kasteeltje zat, zo bleek later, nog een lid van die 
familie ondergedoken, die vanwege zijn leeftijd opgepakt zou kunnen worden door de Duitsers voor de Arbeidsinzet. Mijn 
vader kwam vaker in het noodhospitaal omdat hij een karbonkel had, een negenoog, een soort steenpuist. Daar kwamen 
wij een dominee tegen en mijn vader vroeg hem, of hij onderdak voor ons wist. Nee, dat wist hij niet. Hij zat te eten en had 
zo’n pens. ”Hier,” zei hij, “ik kan je een zakje aardappelen meegeven en laat je vrouw en zoon in godsnaam naar Utrecht 
terug gaan.”

Maar gelukkig liep in het noodhospitaal ook een blotevoetenpater van de orde der Kapucijnen rond. Gesinus heette die, 
geloof ik. Die praatte met al die mannen die waren opgepakt. Toen die mijn vader zag, zei hij: “Wat kijk je chagrijnig. Je 
hebt je vrouw en je zoon hier.” “Dat klopt” zei mijn vader, “maar ik heb hier geen onderdak voor ze.” Die pater zat even 
na te denken en nam ons toen mee naar een villa. Hij belde aan en toen werd er even gepraat. Wat zij elkaar zeiden weet ik 
niet. Maar wij hadden onderdak in de kelder van de villa, waar ook de bewoners sliepen. Wij betaalden de bewoners met 
klusjes. Zo repareerde mijn vader kleren voor ze en hielp mijn moeder in de huishouding.

In de nacht van 2 op 3 april 1945 werd Zevenaar door de Canadezen bevrijd. Maar wij konden niet direct naar huis, want 
Utrecht was nog niet bevrijd. De eerste tekenen van de lang verwachte bevrijding van Utrecht kwamen pas op 2 mei 1945.
Toen het zover was, zijn we terug gaan lopen. Aangekomen in Driebergen bij de Quatrebras, de kruising Amersfoort, 
Driebergen en Zeist, mochten we niet verder, want er zouden nog Duitsers in de bossen zitten. We hebben toen nog zo’n 14 
dagen met zijn drieën in een hooiberg, achter de koeien, geslapen.
Op een gegeven moment kwamen we dan Utrecht in. Ik zei tegen mijn vader: “Kijk daar staat ie nog, de Domtoren. Hij is 
niet weggebombardeerd.” Wat was ik blij.
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De thuiskomst was geen vrolijke bedoening. De buren dachten dat we niet meer terug zouden komen. Mijn moeder had de 
buren de sleutel gegeven. Ons huis was leeg; er lag alleen nog maar een tafelkleed. En de tulpenbollen uit de tuin van mijn 
vader waren allemaal verdwenen. Ze waren opgegeten. 

4. AAN HET WERK
In 1948 was Wim geslaagd voor de ambachtsschool en klaar om te gaan werken.

Ik moest naar een baas en kwam te werken bij de Handelskamer (HaKa), tegenwoordig 
de Coöp Supermarkten, in Utrecht. Ik kwam daarbinnen en toen vroeg iemand, een 
chef of zo, aan mij: “Ben jij de nieuwe? Kom maar mee naar de hal.” Daar stonden 
wel duizend blikjes met scherpe randen die afgebraamd moesten worden. Ik bekeek 
dat zo eens en nu was ik nogal eens eigenwijs. Dus zei ik: “Heb ik daar twee jaar 
ambachtsschool voor gehad?” “Oh,” zei hij, “heb jij ambachtsschool gehad? Dan 
moet ik jou niet hebben.” Toen bracht hij mij naar de onderhoudsmonteur van de 
afdeling suiker- en chocoladewerken die tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan 
zat en een opvolger nodig had. 
Maar ik was zo’n achttien jaar en ik weet niet of jij het verhaal kent van de meisjes 
van Verkade. Dus wij lopen door het gebouw en lopen om een goederenlift heen 
langs een inpakafdeling. Daar zaten de meisjes chocolade muizen in te pakken. 
Netjes in zilverpapier en dan moesten ze met een stoffertje het zilverpapier bewerken 
zodat dat allemaal mooi in de plooi kwam te zitten. De vaste monteur en ik liepen er 
dus langs en een van die meiden roept: “Hé Piet, heb jij je zoon bij je?” De monteur 
antwoordde: “Nee, nee, dat is mijn zoon niet, maar hij komt mij vervangen.” Tegelijk 
er bovenop vraagt een van die meiden: “Hé jochie, heb je verkering?” Ik had nog 
nooit zoiets meegemaakt en als je dan zo tegenover die meiden komt te staan, die zo 
vrij zijn, dan krijg je een kop als een boei.

Op de ambachtsschool aan de tekentafel 
(Foto familiearchief)



13

Ik ben daar maar kort gebleven. Ik ging op zoek naar een andere baan. De vader van een vriendje werkte bij Werkspoor, de 
fabrikant van de passagiersvoertuigen voor de Nederlandse Spoorwegen, machines en bruggen. Hij was daar werkmeester 
en kon wel een machinebankwerker gebruiken. Ik kon daar zo beginnen en kwam in vaste dienst. Ik heb acht jaar bij 
Werkspoor gezeten. Ik werd daar aftekenaar. Dan moet je goed tekeningen kunnen lezen en dat kon ik. Dat hadden ze snel 
door en toen kwam ik op de tekenkamer terecht. 

Na acht jaar had Wim het wel gezien bij Werkspoor en sloeg een heel andere richting in.

5. DIENSTTIJD
Bij Werkspoor werd Wim in 1948, 
net als alle achttienjarigen in die tijd, 
opgeroepen voor militaire dienst. Daar 
ging een gezondheidskeuring aan 
vooraf en daarna volgde de plaatsing.

Wim werd geplaatst bij de Luchtmacht 
op Soesterberg. Hij ontving een 
grijsblauw uniform en er werd hem 
duidelijk gemaakt dat het goed 
onderhouden moest worden, want 
anders zwaaide er wel wat bij de 
dagelijkse inspectie. Het uniform 
bleek een uitdaging voor zijn vader als 
kleermaker.

Zo had ik een windjack bij het uniform, 
waarin op de rug een soort hotelraam 
geperst was. Dat was voor mijn vader Wim middelste op de eerste rij (Foto familiearchief)
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een uitdaging om ook het windjack van zijn zoon te kunnen persen. Na een paar weken had hij door hoe hij de vorm van 
het hotelraam met rijggaren in de jas kon krijgen en dan met een warme strijkbout het vochtige jack kon persen, zodat het 
hotelraam er goed in zat. Natuurlijk moest ook de broek geperst worden. En als ik weer thuiskwam voor het weekend vroeg 
mijn vader altijd of de vaandrig of de commandant nog iets gezegd had over de haarscherpe vouwen.

Wim werd ingedeeld als bewapeningsmonteur bij het 322ste Squadron Spitfires, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog het 
Nederlandse onderdeel van de Britse Royal Air Force was.

Kapitein van het squadron was een zekere 
Eden, familie van de schaatser Jaap Eden. 
Kapitein Eden vloog ook in de Spitfires. Een 
keer ging hij de lucht in voor een oefening. 
Vooraf was hij dan bezig met allerlei knopjes 
en draaiknopjes. De stuurknuppel had een 
verdikking onder het stuurgedeelte, ook met 
knopjes. Als hij dan klaar was ging hij de 
lucht in en dan begon de oefening. Uiteraard 
moest dan op knopjes gedrukt worden en ook 
op de knop van de mitrailleur. En deze keer 
kwamen er kogels uit de mitrailleur. Gelukkig 
dat er geen huizen in het schootsveld 
stonden. Het was een kilometer vrije ruimte. 
De kapitein was vergeten de drukknop van 
de mitrailleur op veilig te zetten. 

Na zijn diensttijd kon Wim weer terugkeren 
bij Werkspoor. Daar heeft hij tot zijn 28ste 
jaar gezeten, laatstelijk op het bedrijfsbureau. 

Nederlandse Spitfire 
(Foto https://www.strijdbewijs.nl/birds/spitfire/dutch3.htm)
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6. RIJKSPOLITIE
In 1958 was ik het bedompte bedrijfsbureau bij Werkspoor zat. Ik wilde 
meer ruimte. Ik ging solliciteren bij de Rijkspolitie. Ik kwam ervoor in 
aanmerking, maar ze zeiden: “Zie maar dat jij je ontslag krijgt.” Terug 
bij Werkspoor vroeg ik officieel mijn ontslag aan. Dat kreeg ik dus niet. 
Maar in datzelfde jaar was er een reorganisatie bij Werkspoor en vielen 
er ontslagen. Ik heb toen weer gesolliciteerd bij de Rijkspolitie en werd 
onder voorbehoud van ontslag aangenomen. Terug bij Werkspoor heb ik 
toen weer mijn ontslagaanvraag ingediend en deze keer werd de aanvraag 
opmerkelijk snel geaccepteerd. 

Aanvankelijk kwam ik bij de Verkeersgroep Utrecht terecht. De opleiding 
was op de opleidingsschool voor de Rijkspolitie, in 1958 gevestigd in het 
voormalige klooster Sacré Coeur aan de Velperweg te Arnhem. We kregen 
een uniform met zo’n pofbroek en laarzen.

Het werk bestond uit het controleren van het verkeer op de snelwegen en het 
onderzoeken van ongelukken. Meestal zaten we buiten de stad. Wij hadden 
bovenop een busje een platform, waarop we konden staan, zodat we van 
bovenaf ongelukken beter konden bekijken, remsporen waarnemen en foto’s 
maken.

Eind 1969 is Wim naar de Landgroep in Amsterdam gegaan. Daarvoor 
werd hij geplaatst in Flevoland. Het bureau van de commandant was toen in 
Dronten. In september 1970 verhuisde hij met dochters naar Lelystad naar 
een eengezinswoning aan de Baai en in 1974 naar het wooncomplex Rode 
Klif. Lelystad telde toen zo’n 3.000 inwoners. Voorbeeld van de krantenvacatures bij de Rijkspolitie in 

1958 (Delpher.nl).
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Vanaf 1973 werd de taak van de Rijkspolitie voor Zuidelijk Flevoland gedefinieerd: het enorme poldergebied vanaf de 
Knardijk tot de Hollandse Brug, 43.000 hectare groot, als politiemannen in de gaten houden. Wim werd rayoncommandant 
van Zuidelijk Flevoland, gestationeerd in Lelystad. Hij kreeg de zware taak op zijn schouders om het gigantische in 

1968 drooggelegde gebied te beheren, dat afwisselend een 
zandwoestijn en de andere keer een blubberparadijs was. 
Maar hij genoot wel van de ruimte, de ruigheid en het water.

In 1975 verhuisde Wim naar Almere met twee collega’s om 
daar toezicht te houden op de stad in ontwikkeling en de rest 
van het drooggelegde gebied. Hij en twee collega’s werden 
gehuisvest in luxueuze stacaravans in het Bivak, een groep 
van acht stacaravans. Het was een tijdelijk verblijf en na 2½ 
jaar moest hij verhuizen naar een woning aan de Rozenwerf 
in afwachting van de voltooiing van zijn bungalow aan de 
Hofmark. 

In 1978 stapte Wim over van de Rijkspolitie naar de 
gemeente politie. Hij werd brigadier. Maar het boterde niet 
tussen de commissaris en de brigadier. Deze gaf hem geen 
garantie dat hij in Almere zou kunnen blijven wonen. De 
commissaris wilde hem namelijk ook in Lelystad in kunnen 
zetten als dat nodig mocht zijn. Dat gaf Wim een gevoel van 
onzekerheid. Maar aangezien hij de beschikking had over 
de gebruikelijke bedenktijd van een jaar, kon hij terug naar 
de Rijkspolitie. Leemans besluit stond snel vast. Na vijf 
maanden als brigadier van de gemeentepolitie te hebben 
gewerkt, besloot hij terug te gaan naar zijn oude stek. 

Centrum Lelystad 1970 (Foto familiearchief)

Het Bivak met de acht stacaravans. (Foto J.U. Potuyt, collectie RIJP)
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Op 1 augustus 1978 werd Wim hoofd van de Verkeersgroep van de Rijkspolitie in Utrecht. Vanaf 
1 november 1981 was hij werkzaam op bureau Sarphatistraat als vervangend groepscommandant 
van de Verkeersgroep van de Rijkspolitie in Amsterdam in de functie van adjudant. Daar werd 
zijn commandant ziek en Wim dacht, die kan ik mooi opvolgen. Gelukkig voor de commandant 
werd die weer beter.
Maar aangezien Wim nog graag commandant wilde worden voor zijn pensioen solliciteerde 
hij in 1983 in Dordrecht en Middelburg. Hij kon kiezen en heeft uiteindelijk gekozen voor 
Middelburg om daar als groepscommandant aan te treden. 

Met die benoeming was niet iedereen gelukkig. Het personeel was het helemaal niet eens met de 
aanstelling, maar Wim werd gewoon benoemd op basis van de ranglijst. Daar waren de jongens 
die direct onder hem zaten en dezelfde papieren hadden, niet zo blij mee. 

Wim heeft in Middelburg in 1988, na 30 jaar dienst, afscheid genomen van de Rijkspolitie en is 
toen met vervroegd pensioen gegaan. 

7. FAMILIELEVEN
Uit zijn eerste huwelijk kreeg Wim twee dochters. In 1960 werd Astrid geboren en in 1964 Nicolet. De relatie liep uit op 
een scheiding. 

Wim verhuisde in 1970 met zijn dochters naar Lelystad. In 1975 begon hij na de scheiding aan Het Rode Klif een nieuw 
leven. 

Zoals hij eerder in zijn vorige woonplaatsen De Bilt en Zeist al had gedaan, sloot hij zich aan bij de Lelystadse toneelvereniging 
Isolemento, opgericht in de jaren vijftig door de toenmalige (tijdelijke) bewoners/dijkwerkers van het werkeiland Lelystad 
Haven. Bij de toneelvereniging trof Wim Don van der Woude (doopnamen: Madelon Maria Louise, roepnaam Madelon, 
en later Don), geboren in 1943 in Amsterdam. Don werkte als secretaresse voor de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP). 

Wim in 1976 
(Foto familiearchief)
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Op 1 december 1975 betrokken Don en Wim een stacaravan in het Bivak in Almere Haven. Wat 
gepland was als tijdelijke woning voor één jaar, werd een stek voor 2½ jaar.

In het zicht van de opheffing van het Bivak in juli 1978, lieten Wim en Don een huis bouwen aan 
de Hofmark. Maar aangezien de woning nog niet klaar was in juli 1978, kregen zij een tijdelijke 
huurwoning aan de Rozenwerf toegewezen. Dat werd kamperen op beton.
Terwijl Wim in 1978 wisselde van de gemeentepolitie naar de Rijkspolitie, begaf Don zich 
namens de Partij van de Arbeid op het politieke pad in Almere. 

In 1983 ging Wim werken in Middelburg. Dat betekende voorlopig pendelen tussen Almere en 
Middelburg. Snel verhuizen was niet mogelijk aangezien de huizenmarkt was ingestort en het 
verkopen van huizen lang kon duren. Om voor een pendelvergoeding in aanmerking te komen, 
moest men getrouwd zijn. Wim vroeg een gemeenteambtenaar, hoe snel deze Don en hem kon 
trouwen. Ze zijn dus in 1983 getrouwd. 

In het weekend kwam Wim thuis bij Don en Nicolet, zijn jongste dochter; doordeweeks was hij in de kost in Vlissingen. Dit 
pendelen duurde tot 1985, toen eindelijk na 2½ jaar het huis aan de Hofmark in Almere werd verkocht. Don en Wim zijn 
toen naar Vlissingen verhuisd. Nicolet (21 jaar intussen) bleef achter in Almere, want zij wilde niet mee naar Vlissingen. 
Gelukkig kreeg zij heel snel een flat aan het Binnenhof in Almere Haven. 

8. PENSIOEN
In Middelburg kon Wim, 58½ jaar oud, in 1988 met pensioen gaan. Eigenlijk was dat een soort prepensioen, ook wel 
Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) genoemd. Niet langer gebonden aan een standplaats keken Wim en Don uit naar een 
rustige plek en een landelijke sfeer. En die vonden ze in Drenthe. 

We wilden weg uit de stad. We wilden weer ruimte om ons heen. Op een dag gingen wij op bezoek bij een oud-collega 
in Drenthe. Toen wij daar in de buurt rondreden, zagen wij een bord Te Koop. Wij waren allebei onder de indruk van de 
rust en de landelijke sfeer. Rond het huis liepen scharrelkippen en honden los. Ter plekke beslisten wij naar Buinen te 

Don van der Woude 1980 
(Foto familiearchief)
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gaan verhuizen met de honden. Uiteindelijk 
hebben we zo’n 16 jaar in Drenthe gewoond. 
Weliswaar in een minder comfortabel huis, 
maar het stond op een prachtig plekje.

Bij het huis hoorde een mooie lap grond 
met een paar fruitbomen. Er was genoeg 
ruimte voor dieren, maar ook voor een 
moestuin en een kas. Er liepen kippen en 
schapen rond en een ezel. De laatste was 
een bezienswaardigheid in het dorp. Want 
langs de tuin lag een pad voor wandelaars 
en fietsers die vaak met kleine kinderen naar 
de ezel kwamen kijken. 

In 2004 verlieten Wim en Don het landelijke 
Buinen om zich weer te vestigen in Almere 
in de Landgoederenbuurt, een boomrijke 
buurt. In een interview in Almere Vandaag 
vertelden Wim en Don over hun terugkeer.

En nu zijn we weer terug in Almere. Om gezondheidsredenen en vanwege de leeftijd. Onze jongste dochter woont hier, 
we kennen hier nog veel mensen. Maar toch was het spannend om terug te komen. Dit huis in de Landgoederenbuurt 
was liefde op het eerste gezicht. Nauwelijks tuin, wat in deze fase prima bevalt! En we moeten zeggen dat het fijn is om 
terug te zijn.

In 2011 verwondert Wim zich in Almere Vandaag erover dat de noten die van de boom in zijn straat gevallen zijn, niet 
worden opgegeten. Dat is ook niet zo makkelijk, want de noot is lastig te kraken. Maar wel lekker!

Het huis in Buinen (Foto familiearchief)
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Maar behalve met de geneugten van de vegetatie in de buurt kregen Don en Wim echter ook te maken met een van de 
grootstedelijke problemen: inbraak. In de nacht van 4 juli 2006 was het raak.

Op een nacht hoorde ik rond vier uur gerommel. Ik liep 
naar de kleine slaapkamer en door het op een kier staand 
raam keek ik recht in het gezicht van een inbreker. 
Ik schrok, maar hij ook. Hij klom via de regenpijp 
snel naar beneden en liep weg. Ik belde de politie die 
met loeiende sirene kwam. Na enig zoeken bleek hij 
om de hoek gelopen te zijn en was daar bij de buren 
weer naar boven geklommen, helemaal tot op het dak. 
Intussen stonden er buiten mensen te kijken. De politie 
sommeerde de inbreker van het dak af te komen, hetgeen 
hij weigerde. “Kom me maar halen,” riep hij. Toen werd 
de brandweer opgeroepen, die met een ladderwagen 
de inbreker van het dak haalde. Uit de toegestroomde 
toeschouwers klonk een luid applaus op.

De inbreker wordt van het dak gehaald (Foto familiearchief/Almere Deze Week)

“Ik ben al een paar jaar verbaasd over het grote aantal vruchten dat deze boom geeft,” schrijft Leeman naar de 
redactie. “Deze vruchten zijn iets kleiner dan een tennisbal. In deze vrucht zit een noot die iets kleiner is dan een 
walnoot.”
De boom blijkt tot de familie van de okkernoten te horen. Leeman: “De boom staat bekend als de zwarte walnoot, 
oftewel Juglans nigra. Ik heb uiteraard geprobeerd deze noot te kraken. Dit is mij tot op heden niet gelukt. Onze 
notenkraker liet het afweten. Ik heb geen bankschroef ter beschikking en mijn gebit durf ik daar niet aan te wagen! 
Toch blijkt uit documentatie dat er landen zijn waar deze vrucht in voedsel wordt verwerkt. Hij heeft het predicaat ‘goed 
eetbaar’ gekregen. Maar omdat deze noot steeds blijft liggen, is aan te nemen dat niemand weet dat hij eetbaar is. 
Misschien dat er na publicatie van dit bericht verandering in komt.”

Deze foto is online niet zichtbaar.  
Het boek De Allereerste Almeerder  

ligt ter inzage in Stadsarchief Almere.
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In 2016 overleed Don aan een slopende ziekte. Kort voor haar overlijden gaven Wim en Don samen een interview voor RTV 
Flevoland over het Bivak in het kader van de televisieserie Blik op Toen. 

De verwondering over de stad Almere is bij beiden gebleven.
Don: Het is wel heel bijzonder hoor. Hier door de stad te lopen, te zien wat er van geworden is. Als je nu over de dijk rijdt, 
die New York-achtige skyline, en nog maar dertig jaar geleden was het leeg. 
Wim: Het is heel interessant om rond te rijden. Dan denk ik: Goh, wij waren de eersten.

Don en Wim samen op een foto voor het boek 30 Wereldverbeteraars (Foto: Mona Alikhah)
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Deel 2: Het Bivak

In dit deel wordt de aandacht gericht op de periode van het Bivak in Almere

1964: Bouw barakken op Werkeiland 5 
1967: Opening Gemaal De Blocq van Kuffeler Almere
1968: Droogmaking Zuidelijk Flevoland gereed
1974: Graansilo Hagevoort in werking
30 september 1975: Eerste paal voor vaste bebouwing Almere Haven
1 december 1975: Uitreiking sleutels voor de (tijdelijke) snelle woningen, stacaravans in het Bivak Almere
1976 Han Lammers landdrost van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
30 november 1976: Sleuteluitreiking voor de bewoners van de eerste stenen huizen in Almere Haven
1978: Uitreiking Bonifatiusspeld aan Wim
Juli 1978: Opheffing van het Bivak
1982: Uitreiking Bonifatiusspeld aan Don
1984: Almere officieel gemeente
1984-1986: Han Lammers, eerste burgemeester van Almere
2006: Het Bivak in het Geheugen van Almere
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9. HET NIEUWE LAND
In 1970 reed Wim Leeman de Hollandse Brug over, die op 4 juni 1969 was opgeleverd en de vaste verbinding vormde tussen 
het vasteland en de nieuwe polder, op weg naar Lelystad. Op de Oostvaardersdijk zag hij aan zijn linkerhand water en aan 
zijn rechterhand een eindeloze vlakte met het in 1968 drooggevallen land. Wim wist het: hij zag de eindeloze ruimte, het 
nieuwe land en hij reed een nieuwe, ongewisse, maar uitdagende toekomst tegemoet.
Na zo’n 15 kilometer rees een gebouw op, het gemaal Blocq van Kuffeler, dat op 18 oktober 1967 door koningin Juliana 
in werking gezet was om de Zuidelijke IJsselmeerpolders van zo’n 43.000 hectaren droog te malen. Negen maanden later, 
op 29 mei 1968, was de polder Zuidelijk Flevoland drooggevallen en kwam er een onafzienbare moddervlakte met grote 
ondiepe plassen tevoorschijn.

Vóór het gemaal was een verbreed stuk in de dijk met een werkhaven en Werkeiland 5, de plaats vanwaar aan de dijken en aan 
het gemaal was gewerkt. Op het werkeiland, dat op 22 april 1964 in gebruik was genomen, stonden loodsen, pensionbarakken 
en er waren kantoren en een kantine voor dijkwerkers en ander personeel van de Dienst der Zuiderzeewerken. Ook was op het 
complex veel ruimte voor de opslag van bouwmaterialen. In de loods met de naam De Toekomst is nu het bezoekerscentrum 
De Trekvogel van de Stichting Flevolandschap gevestigd. 

Voor Wim was de volgende verandering in het landschap de Knardijk, de binnendijkse scheiding tussen Oostelijke 
IJsselmeerpolder en de Zuidelijke IJsselmeerpolder. Aangekomen in Lelystad Haven bij het gemaal Wortman en de 
Noordersluis uit 1956 dook de weg de polder in en zag Wim de nieuwe stad oprijzen. Wim had zijn nieuwe standplaats en 
nieuwe woning aan de Baai bereikt. 

10. GEEN PROVINCIE, GEEN GEMEENTE
Oostelijk Flevoland werd ontwikkeld door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Die viel onder de minister van 
Verkeer en Waterstaat. Er waren vier woonkernen gepland: Lelystad, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Het gebied 
werd bestuurd door het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP).

Lelystad werd aangewezen als stedelijk gebied in Oostelijk Flevoland. Hoewel dit gedeelte reeds in 1957 was drooggevallen, 
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werden de eerste woningen pas tien jaar later opgeleverd. Die vertraging was te wijten aan het feit dat het oorspronkelijke 
ontwerp-Lelystad van de stedenbouwkundige Cornelis Van Eesteren, waaraan deze een aantal jaren had gewerkt, uiteindelijk 
werd verworpen door de regering. Daarna kwam de RIJP met nieuwe ontwerpen die wel werden gerealiseerd. Op 28 
september 1967, betrokken de eerste bewoners hun woningen. In 1970, toen Wim in Lelystad arriveerde, telde de nieuwe 
stad zo’n 3.000 inwoners.

Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland, waarin Almere en Zeewolde waren gepland, waren nog niet provinciaal 
ingedeeld. Ook waren er nog geen gemeenten ingesteld. Gemeentezaken werden in de eerste plaats behandeld door 
het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Maar het Openbaar Lichaam had, anders dan gemeenten, geen 

bevoegdheden ten aanzien van bestemmingsplannen. In gemeenten stelt de gemeenteraad 
bestemmingsplannen en uitbreidingsplannen vast. Maar in Flevoland werden ze 
vastgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat, op voorstel van de directeur van de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Ook de bevordering van industrievestiging 
en de meeste werkzaamheden die in gemeenten door de Dienst Publieke Werken werden 
verricht, werden verzorgd door de RIJP, en dus niet door het Openbaar Lichaam. Op 
de andere beleidsterreinen had het ZIJP wel dezelfde bevoegdheden als een gemeente; 
bijvoorbeeld ten aanzien van het onderwijs, de gezondheidszorg, het verstrekken van 
bouwvergunningen, en Hinderwetvergunningen.
Aan het hoofd van het Openbaar Lichaam stond een landdrost. 

Die functie werd van 1963 tot 1976 vervuld door dr. ir. W. M. Otto. Hij was tevens 
directeur van de RIJP. De landdrost oefende de taken en bevoegdheden uit van de 
gemeenteraad, het College van burgemeester en wethouders, en de burgemeester 
tezamen. Hij werd bijgestaan door een Commissie van Advies (ofwel Adviesraad) die 
hij verplicht om advies moest vragen bij de besluitvorming. De Adviesraad was de 
voorloper van de gemeenteraad. Deze raad werd in de eerste jaren benoemd door de 
minister van Binnenlandse Zaken. Later kon de bevolking van Lelystad de leden van de 
adviesraad kiezen, net zoals bij gemeenteraadsverkiezingen. Overigens nam Otto bijna 
altijd de adviezen van de Adviesraad over. De adviesraad koos leden van het Dagelijks 

W.M. Otto achter zijn bureau; 
daarachter een kaart van Flevoland.  
8 april 1963. (Foto J.L. Potuyt, RIJP)
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Adviescollege; de functie van die leden was vergelijkbaar met die van wethouders. Zij vormden samen met de landdrost het 
Dagelijks Adviescollege, dus de voorloper van het College van burgemeester en wethouders.

Toezicht en veiligheid waren toegewezen aan de Rijkspolitie. Wim illustreerde zijn taak als volgt:

We hobbelden met de Landrover over smalle weggetjes vol hoogovenslakken. Baanden ons een weg door het riet. Hielden 
stropers in de gaten. Oefenden controle uit op de naleving van de visserijwet, enfin, de dagelijkse gang van zaken.
Uiteraard was het op de Oostvaardersdijk vaak raak. Er zijn in die begintijd heel wat voertuigen met pendelaars de dijk 
afgewaaid.

11. PLANNEN VOOR ALMERE
De Hollandse Brug was niet alleen bedoeld als toegangspoort tot de toekomstige, jongste stad van Nederland, maar ook 
tot een nieuwe, meerkernige stad met een centrum van 100.000 inwoners en kleine kernen er omheen. In documenten 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) werd de werknaam Zuidweststad voor de stad gehanteerd, maar eind 
1970 werd op suggestie van de directeur van de RIJP en landdrost van het ZIJP, gekozen voor de naam Almere. Voor het 
plannen van deze stad was in Lelystad een Projektburo (spelling van de jaren zeventig - JB) opgericht met een groep jonge 
stedenbouwkundigen, planologen, sociologen en architecten. Deze mensen worden ook wel de peetvaders van Almere 
genoemd.

Terwijl het Projektburo ontwerpen maakte voor de nieuwe stad, moest de drooggevallen poldergrond geschikt gemaakt 
worden voor het bouwen van huizen en voor landbouw. 
Wim zag dit allemaal gebeuren tijdens de verkeerscontroles die de politie uitvoerde, zoals het begeleiden van zwaar vracht- 
en bouwverkeer over de dijk, visserijcontrole en de jacht op stropers. Daar waar Almere zou worden gebouwd bestond 
slechts een grote verlaten opgespoten zandvlakte, 330 ha groot.

Maar hij zag ook de verandering in het landschap. Want na de drooglegging werd door het grootlandbouwbedrijf van de 
RIJP riet gezaaid om spontane groei van planten, zoals moerasandijvie, lisdodde en zeebies tegen te gaan. Een voordeel van 
riet was dat het veel water aan de bodem onttrok.
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De aankondiging van de bouw van de eerste woonkern in Almere Haven (Foto J.U. Potuyt, collectie RIJP)
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Toen na één of twee jaar de grond droog genoeg was, werd het riet afgebrand en konden machines greppels, tochten en 
kavelsloten graven voor de verdere afwatering naar de Hoge Vaart en de Lage Vaart. Na een machinale bewerking werd het 
eerste gewas gezaaid. Dat was in het eerste jaar koolzaad en in het tweede, derde en vierde jaar volgden granen. De greppels 
werden vervangen door een drainagestelsel en er werden waar nodig grondverbeteringen toegepast. Zo ging de kleur van het 
land van de bruine bodemkleur naar groene gewassen. Een keer per jaar wanneer het koolzaad bloeide, was de hele polder 
fel geel gekleurd. Dan was het echt het nieuwe land. Zo hoorde Wim eens bezoekers, die langs de dijk stonden te kijken naar 
deze fel gele vlakte, tegen elkaar zeggen: ‘Hier wil ik wonen’. 

Het zaad en later graan moest echter ook opgeslagen worden. In de lege polder werd een geschikte plaats voor opslagsilo’s 
gevonden langs de Hoge Vaart en dicht bij het gemaal en de sluis. Wim zag dat daar vanaf juli 1973 een graanverwerkingsbedrijf 
werd opgetrokken. Op 21 augustus 1974 werd dit derde graanbedrijf van Flevoland in gebruik genomen. Via het complex 
met graansilo’s, kafscheider en jakobsladder werd het afgewerkte graan in de aangemeerde schepen geladen.

Over de naamgeving van het nieuwe graancomplex 
bestaat een anekdote. Er waren reeds twee graan-
verwerkingsbedrijven in bedrijf in de IJsselmeerpolders. 
Deze hadden de namen gekregen van de vaart waaraan 
ze lagen. De naam Hoge Vaart werd al gebruikt voor een 
silobedrijf, dat dieper in de polder lag. Een dubbele naam 
zou tot verwarring leiden bij binnenvaartschippers. Deze 
zouden zich 50 kilometer verderop aan de verkeerde loswal 
kunnen melden. Een vergadering bij de RIJP over de naam 
bood geen uitkomst, maar er werd wel een handgeschreven 
notitie van de vergadering gemaakt. Hierin schreef de 
ambtenaar Hoge Vaart in zo’n belabberd handschrift, dat 
een secretaresse – een rol toegeschreven aan de latere 
wethouder van Volkshuisvesting en echtgenote van Wim 
– het las en uittypte als Hage Voort, waarna de naam voor 
het complex vaststond. 

Graancomplex Hagevoort (Foto Stadsarchief Almere/Friedländer)
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Naast de graansilo Hagevoort aan de Hoge Vaart werd in 1975 een dubbelwoning gebouwd. Vanaf 1976 bewoonde Jaap 
Boon en zijn gezin een van de woningen. In 2002 is op de plek van de graansilo het appartementencomplex ‘Landgoed 
Hagevoort’ gerealiseerd. De kafscheider en de jakobsladder van het graancomplex zijn behouden als industrieel erfgoed.

De eerste paal 
Vanaf 1973 vond de eerste opspuiting plaats voor de eerste woonkern Almere Haven. Toen de bouwplannen voor Almere 
vastere vorm kregen, stelde de landdrost in Lelystad als eis, dat er politie ter plekke vertegenwoordigd moest zijn, als de 
eerste paal in september 1975 de grond in zou gaan. Dat leidde tot regelmatige controles van de bouwputten door de politie. 

Zo weet mevrouw Muntoni-Struik, één van 
de eerste honderd bewoners, zich haar eerste 
ontmoeting met Wim nog te herinneren: 

Elk weekend zaten we met onze drie kinderen 
in Almere, toen nog één zandvlakte met wat 
losse buizen, het allereerste begin… Op een 
dag kwam Leeman langs en wilde ons een 
bekeuring geven. Want eigenlijk mochten we 
daar niet komen. Gelukkig had ik een kaartje 
bij me waarop stond dat wij uitgenodigd 
waren om de eerste paal te slaan met minister 
Terpstra. Toen was het goed. 

Deze eerste paalslag voor de bouw van de 
eerste woningen in Almere Haven vond plaats 
op 30 september 1975 en werd verricht door 
de minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk 
Westerterp. Oplevering van deze woningen 
stond gepland voor het najaar van 1976. De eerste paalslag door minister Tjerk Westerterp. Tweede van links staat Wim (Foto Anefo)
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Plan Almere-Haven 1975 (Correspondentie Bivak 26 november 1975)
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12. HET BIVAK
Onderhandelingen over woongelegenheid voor de politiemensen werden toen opgestart. Wim zag het wonen wel zitten, al 
was het maar voor tijdelijk. Tegen een journaliste van het Nieuws van de Dag zei hij in december:

Dit gebied trok mij geweldig aan. Die ruimte, dat uitzicht... en ik ben 
een groot liefhebber van alles wat zich op natuurgebied in de polder 
afspeelt. In Almere Haven kan ik nog meer dan in de vijfenhalf jaar, dat 
ik in Lelystad woonde, mijn hart ophalen aan de tientallen vogelsoorten 
die de hele dag rond het huis vliegen. 

Maar de onderhandelingen tussen de RIJP en Wim verliepen nogal stroef. 
Intussen was er wel sprake van acht tijdelijke woningen. 

In eerste instantie werd mij gevraagd door de Rijksdienst IJsselmeer 
Polders (RIJP) of ik op een woonark wilde wonen. Maar daar voelde ik 
weinig voor. Toen kwam het plan om een gebouw neer te zetten, dat in 
een later stadium als dorpshuis zou kunnen gaan fungeren. Maar dat werd 
geschrapt. Finse bungalows bleken te duur, woninkjes van Flevobeton 
werden eveneens geschrapt, tot men met caravans van 11 meter lang 
en 6 meter breed plus een berging op de proppen kwam. Daar werd 
overeenstemming over bereikt. 

De caravans zouden in het verdere verloop van de tijd verschillende 
aanduidingen krijgen zoals noodwoningen, chalets, mobiele bungalows en 
stacaravans.

Tekening van het Bivak met aan de overkant (rechts) 
tijdelijke kantoren (Tekening RIJP/familiearchief)
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De plaats van de riante dubbele 
chalets werd gesitueerd aan de 
tijdelijke ontsluitingsweg. Aan de 
overkant daarvan stonden reeds 
barakken met kantoorruimte voor 
de mensen van de RIJP, maar ook 
het politiebureau en de dokterspost 
voor de GGD-broeders en de 
huisarts. Tevens was er een kantine. 
In een memo van de RIJP van 15 
oktober 1975 is er overeenstemming 
voor plaatsing van acht ‘snelle’ 
woningen en wordt een plan 
voor bestrating en afwerking van 
het terrein geleverd. Ook werd 
gevraagd: “Heeft U suggesties 
voor de naam van het hofje?” Het 
antwoord van Wim liet niet lang op 
zich wachten: Als ik de omgeving 
en de huisjes bekijk en de tekening 
bestudeer, dan lijkt het hofje op 
een bivak, een soort kampement 
zoals in militaire dienst. De naam 
werd aanvaard door de RIJP. Het 
hofje zou Bivak gaan heten. Op 6 
november 1975 bericht Het Parool 
over de naamgeving: Het eerste 
straatje in Almere Haven gaat Bivak 
heten. 

Luchtfoto van 1976 van de Gooimeerdijk met de afrit van de tijdelijke ontsluitingsweg en aan de 
linkerkant de barakken van De Haak en rechts de stacaravans van het Bivak. Achter het Bivak de 
Stadsgracht (Foto uit familiearchief)
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Samenstelling Bivakbewoners
Intussen was de samenstelling van de bewoners van de ‘snelle’ woningen ook bekend: drie politiemensen, twee GGD’ers, een 
monteur van het energiebedrijf, een PTT-monteur en een beheerder van de kantoorbarakken van de RIJP. Via opgevouwen 
briefjes konden de toekomstige bewoners hun voorkeur voor een caravan aangegeven. Hoewel Wim (natuurlijk) ingeschreven 
had op huisnummer 1, kreeg hij huisnummer 2 toegewezen.

De woning bestond in feite uit twee aan elkaar gemonteerde caravans op wielen. De binnenruimte van de woning was 11 x 
6 meter. In de daaraan gebouwde schuur van 6 x 3 meter was ruimte voor een vrieskist en eventueel overtollig meubilair. De 
grote woonkamer bevatte een open keuken, voorzien van afzuigkap (een innovatie in die tijd – JB). Behalve de woonkamer 
was er een ouderslaapkamer en een extra slaapkamer voor de kinderen of gasten met een stapelbed en een gewoon bed, maar 
ook een ultramoderne badkamer compleet met ligbad.

Huisnr. Naam Werkzaam bij

1 Van Limbeek Rijkspolitie

2 Leeman Rijkspolitie

3 Stormbroek PGEM

4 Marcusse GGD

5 Kool PTT

6 Van den Bos GGD

7 Van Wakeren Rijkspolitie

8 Willemsen RIJP

De huur van deze riante woning met vrij uitzicht ‘was een schijntje’ volgens de bewoners. De huurprijs, inclusief gas 
en licht, bedroeg 140 gulden (ca. 70 euro) per maand; wel werd één maand kale huur van 75 gulden als borg gevraagd. 
Politieman Leeman zag de hoogte van de maandhuur anders: 

➊

➋➌

➍

➎

➏

➐

➑
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De huur is een stukje compensatie voor het verblijf in de rimboe. Wat winkelen betreft moeten we ons nog even concentreren. 
Je kunt natuurlijk niet iedere dag een heel eind rijden voor een brood of een liter melk. Maar we zullen wel brood en melk 
kunnen bestellen in de kantine van de kantoren van de RIJP.

Sleuteluitreiking
Op 1 december 1975 was er een plechtigheid georganiseerd, die uit twee delen bestond: het ondertekenen van het 
huurcontract en de sleuteluitreiking. Bij de tekening van het huurcontract, memoreerde dr. ir. W.M. Otto, directeur van de 
RIJP en landdrost van het ZIJP: 

Dit gebied is nog geen 10 jaar oud en U 
hebt zich allemaal vrijwillig beschikbaar 
gesteld om Uw comfortabele omgeving 
te ruilen voor een tijdelijk verblijf in deze 
onbeschutte wildernis. Ik vind het moedig 
dat U, 13 volwassenen en 9 kinderen, in 
een isolement gaat wonen, van waaruit U 
pas met de komst van de eerste bewoners 
van de stenen huizen verlost wordt.

Na de ondertekening van de huurcontracten 
vertrok het gezelschap naar de eerste 
straat in het mini-buurtje met de riante, 
chaletachtige bungalows, waar de 
landdrost aan de eerste kwartiermakers 
van Nederlands nieuwste stad de sleutel 
van hun tijdelijk onderkomen persoonlijk 
uitreikte. Daarmee volbracht Otto een van 
zijn laatste officiële daden de landdrost. 
Immers, in februari 1976 beëindigde hij Ondertekening van de huurovereenkomst voor de stacaravan (Foto J.U. Potuyt, collectie RIJP)
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zijn baan als landdrost van het ZIJP en directeur van de RIJP, waarna hij een baan aanvaardde op het ministerie van 
Landbouw. 
Wel liet hij nog in de tijdelijke woningen een fraai gebreide bivakmuts achter en werden de dames verrast met een 
bloemstukje, terwijl de kinderen een spelletje ontvingen voor de lange winteravonden.
Het openen van de voordeur van stacaravan nummer 2 verliep stroef en Don was wegens de kou maar vast het onderkomen 
binnen gegaan via de achterdeur. Een half uur later arriveerde Joop van Limbeek en in de loop van de tijd kwamen ook de 
families Stormbroek, Marcusse, Willemse en Van Wakeren. In januari kwam het echtpaar Bos erbij en in februari het pas 
getrouwde stel Gerrit en Elly Kool. 

In de televisieserie Blik op Toen van 
RTV Flevoland keken Don en Wim in 
2016 terug op de dag van de sleutel-
uitreiking.

Don: Het was een sombere dag. Het 
was de enige dag, waarop wij nog een 
verhuiswagen met verhuizers konden 
huren. ’s Morgens kregen wij de sleutel 
en een paar uur later arriveerde de 
verhuiswagen. En die verhuizers 
kwamen alle spullen naar binnen 
brengen door die modderzooi, terwijl 
in de caravan al vloerbedekking lag. 
Het was een beetje afzien. Toen later 
de vrieskist bezorgd werd door Van 
Gend en Loos, stond op de bon als 
afleveradres: langs de dijk waar ze aan 
het bouwen zijn.

Opening van het Bivak (Foto J.U. Potuyt, collectie RIJP)
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Wim: Dit is een tijdelijke behuizing, maar ik richt het in 
met de instelling dat ik er 10 jaar moet wonen, dan doe 
je tenminste iets om je te settelen. Overigens is bij het 
Rijk niets zo permanent als ‘tijdelijk’.

De kwartiermakers ontvingen ook spontane blijken van 
medeleven. Op 2 december 1975 zette de directie van 
een bank onder het motto Almere Betekent nog Niks de 
bewoners en hun gezinnen in de bloemen en geschenken 
met een boek over Amsterdam (!) en een doos Weesper 
moppen. En er volgden nog vele andere bezoekers. Zo 
stond pastoor Dirk Visser, de eerste zielenherder van 
Almere, voor de pioniers klaar. Als welkomstgeschenk 
gaf hij de allereerste Almeerders een cactus. “Omdat die 
plant zo goed past bij de woestijn, waarin U minstens 
een jaar gaat doorbrengen”, aldus de pastoor.

Politieman Leeman zag het echter niet zo somber in: 
Ondanks alle nukken die Almere ons nog ongetwijfeld 
zal bieden heb ik er echt zin in om hier in dit modderbad 
te gaan pionieren. 

Publiciteit. Het ZIJP had rond de sleuteluitreiking grote 
publiciteit bij redacties van kranten, radio en televisie 
gemaakt. Tot maart 1976 verschenen er artikelen in 
landelijke dagbladen zoals Het Parool, De Telegraaf/
Nieuws van de Dag, De Volkskrant en Het Vrije Volk, 
in regionale kranten zoals het Lelystadsblad en in 
tijdschriften zoals Panorama. De redactie van dat blad 

De helft van de openingsfoto in de Panorama  
(Foto familiearchief/Spaarne-stad)

Deze foto is online niet zichtbaar.  
Het boek De Allereerste Almeerder  

ligt ter inzage in Stadsarchief Almere.
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dacht kennelijk: een nieuwe stad, een nieuw jaar; en pakte in de eerste week van 1976 uit met een rijkelijk geïllustreerd 
artikel. Het Bivak ging zelfs de landsgrens over toen een boeiend achtergrondartikel over het doen en laten van het achttal 
gezinnen in de kale polder verscheen in het Vlaamse blad De Post. Zelfs het seksblad Dummie publiceerde een foto van Van 
Wakeren en Van Limbeek (wel gekleed) leunend op de motorkap van de Landrover van de Rijkspolitie.

De Telegraaf had meer dan gebruikelijke redactionele aandacht voor de toekomstige stad. Het krantenconcern zag een 
nieuw afzetgebied van meer dan 100.000 toekomstige lezers en stelde Frits Huis, de latere wethouder van Almere, aan 
als verslaggever van de nieuwe krant. In maart 1976 liet het Telegraafconcern de eerste uitgave van de maandelijkse 
abonnementskrant De Almare verschijnen.

Maar het Lelystadsblad had op 27 november 1975 de primeur met een eerste interview met een toekomstige Bivakbewoner.

Onderstaande krantenartikelen met gele ondergrond worden hierna qua tekst zo veel mogelijk volledig gereproduceerd 
zoals zij verschenen in het Lelystadsblad. De tekst kan in artikelen wisselen van vet naar mager, van links naar rechts 
uitlijnen en van (voorkeur)spelling zoals elektriciteit en electriciteit, naar ‘toegeleverde’ spellingen zoals ‘waierig’ en 
‘luxueuze’ en misspellingen zoals Almere-Haven en Almere haven.
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Almere – Een kleine honderd graafmachines vreten in de 
woestenij achter het bordje Almere-Haven in Zuidelijk 
Flevoland in de vette klei.

Volgend jaar zal het er hier allemaal al heel anders uitzien, 
verzekeren de bouwers. In ieder geval heeft de eerste wijk 
van de nieuwe, grote stad in het polderland al enig aanzien 
gekregen door de bouw van het wijkcentrum en de acht 
houten behuizingen voor de eerste bewoners.

De heer H.J. Willemsen is de eerste van hen. Hij wordt beheerder van het wijkgebouw en derhalve nu al 
regelmatig tussen de bouwers te vinden. Op maandag 1 december krijgt Willemsen zijn eerste ‘klanten’ voor het 
wijkgebouw, want dan nemen drie wachtmeesters van de Rijkspolitie, 2 mensen van de GGD en ‘n monteur van de 
elektriciteitsmaatschappij met hun gezinnen hun intrek in de houten huisjes.

Voorlopig wonen ze dan nog in een kaal en in deze tijd erg koud land, waar de bulldozers, de graafmachines en de 
waterpompen constant ronken en de vele hei-installaties de grond doen dreunen. Voor je plezier hoef je er nu nog 
niet te gaan wonen. De eerste bewoners hebben er dan ook allemaal een functie. Willemsen in het wijkcentrum, de 
politiemensen bewaken de bouwplaatsen (‘er wordt hier nu al ontzettend veel gestolen’) en doen verder als onderdeel 
van de groep Flevoland van de Rijkspolitie dienst in de zuidelijke polder. De GGD-mensen zijn in Almere-Haven 
gestationeerd met het oog op eventuele ongevallen die natuurlijk niet uitgesloten zijn bij zoveel bouwactiviteit en 
behalve de monteur van het electriciteitsbedrijf komt er binnenkort ook een monteur van de gasmaatschappij naar 
Almere-Haven, want een storing aan de centrale verwarming is deze winter in dit toch al gure land niet zo leuk.
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Tot februari 1976 was het Lelystadsblad de enige wekelijkse regiokrant voor de Bivakkers. Het weekblad kreeg op 5 
februari concurrentie van Almere Post dat werd uitgegeven door Gooipers BV. Deze wekelijkse krant werd geïntroduceerd 
door directeur N.J. Wilhelmus tijdens een korte bijeenkomst op het tijdelijke bureau van politie. In de tweede editie werd 
een foto afgedrukt waarop de drie politiemannen en twee andere bewoners van het Bivak, waaronder Don, aandachtig het 
eerste exemplaar bekijken.

‘We zijn’, lacht Willemsen, ‘met drie politiemensen en twee GGD-ers, in ieder geval wel de best verzorgde 
bevolkingsgroep in ons land.’ 

De provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij heeft met aannemer Van Gelder uit Hattum in sneltempo de kabels 
gelegd om electriciteit te krijgen in deze uithoek. Vorige week werden de eerste aansluitingen voor de noodwoningen 
gekoppeld. De aansluitingen voor gas en water zijn al aangebracht.
‘Noodwoningen’ wil overigens niet zeggen dat het in de huisjes voor de eerste bewoners van Almere-Haven maar 
behelpen zou zijn. Hoewel klein van afmetingen, heeft men ze luxueus ingericht. Ze werden compleet met stoffering 
uitgegeven.

Sinds minister Westerterp op 30 september het heiblok voor de eerste keer liet vallen, wordt er ook hard gewerkt aan 
de 414 woningwetwoningen door het bouwbedrijf Vaneg. Ook worden al percelen uitgegeven voor de vestiging van 
bedrijven. Binnen tien jaar zal Almere-Haven, volgens planning al twintig tot vijfentwintigduizend inwoners kunnen 
huisvesten. In het eerste kwartaal van 1976 komen de eerste woningen gereed. Ze zullen minder dan vijf minuten lopen 
van het openbaar vervoer wonen. De bus krijgt een eigen, vrije baan en er zullen verbindingen onderhouden worden 
met Almere en Amsterdam, Het Gooi en Lelystad. 
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Zou het altijd zo waaien?
Lelystadsblad, 4 december 1975

Nu de deur achter me dicht valt is het ongeveer half tien. Ruim een half uur later rij ik het Bivak op, althans dat 
probeer ik. Mijn weg wordt versperd door een trilmachine. De daarbij behorende stratenmaker schiet op mij 
toe en informeert hoe laat de verhuiswagen komt. Tussen 12 en 1 zeg ik. Het schijnt geen probleem op te leveren. 
Later leggen de stratenmakers toch maar voor alle zekerheid wat metalen platen voor mijn deur.

Ze zijn nog lang niet zover met ons Bivak als ik me had voorgesteld. De wegen zijn erg modderig. Ook de sleutel past 
niet. Later blijkt, dat die wel past, maar dat de deur klemt. Vocht zeker. Binnen valt meer schoon te maken dan was 
verwacht, Water en licht zijn aangesloten. Maar om 11 uur is er geen druppel meer en de verwarming valt uit. Maar 
goed, dat ik al koffie gedronken heb. Een meneer komt zeggen dat de watertoevoer wel tot in de middag gestagneerd 
zal zijn. Het water mag onder geen voorwaarde gedronken worden. Voel ik al iets in mijn maag?

De uitreiking van sleutels is achter de rug. Op de vensterbank staat de cactus die de pastoor ons heeft overhandigd. 
Dat had iets te maken met leven in de woestijn. Gelukkig maar dat ik geoefend heb, voordat ik van mijnheer Otto mijn 

13. HET DAGELIJKSE LEVEN IN HET BIVAK
Van de eerste twee maanden in het Bivak bestaan een zestal columns. Slim als de redactie van Lelystadsblad was, wisten 
ze Wim te strikken om columns te schrijven en uit eerste hand te vertellen over de ervaringen in het Bivak. Onder kop van 
Notities van een pionier in Almere leverde Wim zes columns aan het Lelystadsblad. 
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huissleutel kreeg. Staat zo stuntelig als die fotografen je moeten hebben. Een journalist wilde persé een foto van mij 
voor bij zijn interview.

Voor alle zekerheid neem ik vanuit het Almere-kantoortje tien liter water mee, want je weet maar nooit. Om drie uur 
blijkt er weer druk op de leiding te staan, maar nog steeds mag er niet vanuit de kraan gedronken worden. Ik krijg schik 
van mijn tien liter. Weer thuis word ik verrast met een bivakmuts, hetgeen diverse leuke plaatjes voor de pers oplevert. 
Gelukkig vragen ze mij niet om hem op te zetten.

Een manspersoon komt me vriendelijk vertellen, dat de druk ‘er weer af gaat’. Dat wordt dus kou lijden vannacht. 
Gelukkig vindt een technisch hoofdopzichter zulks wel bezwaarlijk, dus de druk wordt er weer opgezet, maar we 
mogen nog steeds niet drinken.

Even later belt er iemand op. ‘Beslist niet te veel water gebruiken’ heet het: de riolering is nog niet helemaal 
aangesloten. Twee man zijn tot diep in de nacht bezig met de televisiemast van het centraal antenne systeem. De eerste 
nacht in het nieuwe huis. Het waait erg hard. Het huis kraakt, zeker nieuwigheid, net als met schoenen. Ik probeer de 
geluiden te herkennen, maar dat lukt niet. Van slapen komt niet veel. Zou het altijd zo waaien?

‘s Morgens op het nieuws hoor ik dat het zwaar gestormd heeft en dat de schepen in moeilijkheden zijn geraakt. Ik 
controleer het huis. Het dak zit er nog op. Geen lekkages.

Even boodschappen doen in Lelystad 84 kilometer heen en terug. Op de markt koop ik wat ruige matten, die heb je hier 
wel nodig. Om half elf terug in het Bivak aangekomen, wacht een fotograaf voor de landelijke nieuwsbladen me op. 
Hij wil een foto en ik moet er ‘waierig’ uitzien. Dat is geen probleem. 

Om kwart over twaalf valt de stroom uit. Benieuwd hoe lang de koelkast het houdt. Gelukkig is er een uur later weer 
geen vuiltje aan de lucht. In de loop van de middag komt een delegatie van een bankinstelling ons een boek en een 
bloemetje aan bieden en even later komt er weer een fotograaf. Voor een kiekje in de tuin.

In de huiskamer wordt het langzamerhand al wat gezelliger. In drie andere huisjes brandt nu ook licht.

Almere-Haven wordt groot.
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Tanden poetsen met koude thee
Lelystadsblad, 9 december 1975

In de namiddag van de tweede dag steekt een PTT-man zijn hoofd om de deur. ‘U bent telefonisch niet meer te 
bereiken. U kunt wel naar buiten bellen’. Wat dit precies betekent merk ik een uurtje later als een collega komt 
vragen of hij even mag ‘bellen’. Hij pakt de hoorn van het toestel en heeft direct verbinding met een kennis die gelijk 
mededeelt dat zij de hele avond al probeert mij te bereiken. Met een verwarde blik krijg ik de hoorn in mijn handen 
gedrukt en leg de zaak uit.
In de loop van de middag komt een duo van de Telegraaf om een verhaaltje en een foto. De fotograaf vraagt of hij een 
foto mag maken van het maanlandschap waar ik op uitkijk. Tijdens het ‘instellen’ komt een rupsvoertuig aanschuifelen 
en lijkt te poseren. De fotograaf is enthousiast. Ik vind het plaatje niet terug in de krant, zeker mislukt.
‘s Avonds komen twee kennissen uit Lelystad en onder een gezellige babbel en wat daarbij hoort wordt het zeer laat.
Na een vrijwel windstille nacht wordt het luxueuse bad geprobeerd, maar als de kraan allen maar lauw water 
produceert is het enthousiasme gauw bekoeld.
Na dit waarschijnlijk verfrissende bad wordt weer aangevangen met het leegmaken van veel dozen. Na een uur is het 
weer net zo’n puinhoop als de eerste dag.
In de loop van de dag vind ik mijn stofblik terug. Vreemd dat zij een blik van plastik maken tegenwoordig. Koppig 
zoek ik door naar de stoffer.

***
De waterleiding-man komt vertellen dat het water weer gedronken mag worden. Chloor maakt dit water veilig. Als het 
‘puur’ gedronken wordt is het te proeven, maar dat komt zelden voor. Een verzekerings-meneer is de volgende gast. De 
premie voor een brandverzekering van een houten huis blijkt aanmerkelijk hoger dan van een stenen huis. Ook dat de 
brandweer in Almere Haven nog ver te zoeken is schijnt voor het vaststellen van de premie belangrijk.

***
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Die avond leggen we de eerste visite af. Je weet wel, gezellig Almere 
Havenaren onder mekaar. De vorderingen worden bewonderd en besproken. Tijden de excursie stelt de gastheer een 
‘spuiter’ aan de verwarming in de slaapkamer vast. De gevaarlopende stukken huisraad worden in veiligheid gesteld. 
Een moer van een koppeling blijkt handvast te zijn gedraaid. Een derde kennis verlaat achteloos het pand met een grote 
baco en komt even later gerustgesteld terug.
Ik hoor nu, dat eerder op de dag een vulslang van de verwarming geknapt is. Voordat ik die avond naar bed ga 
controleer ik nog even alle koppelingen van de vulslang.

***
De volgende morgen word ik wakker van de shovel in mijn tuin. Ongeveer 35 cm zand is weggegraven en wordt nu 
vervangen door vette klei. Volgens de shovelman is er geen betere tuingrond als hier de vorst door en over geweest is. 
Het stelt me niet gerust. De andere man zegt dat ik beter één jaar kan wachten met de ‘ontginning’. Wat moet ik dan 
met die 100 gulden bollen?

***
Als we weg willen voor boodschappen en in de auto stappen komt een timmerman vertellen dat hij iets moet timmeren 
in de logeerkamer. De kamer wordt dus eerst ontruimd. Hierna naar mijn nieuwe kruidenier. Als ik de rekening krijg 
voor 14 dagen boodschappen schrik ik toch wel een beetje. Bij terugkomst vind ik één man in de schuur, één in de 
logeerkamer en de closetpot in de tuin.,

***
De volgende ochtend op 5 december, zitten we on 8.35 uur zonder water en de tanden worden gepoetst met koude thee. 
Om 10.30 uur is er weer druk en vlug wordt de vaat gewassen en koffie gezet. Ik hamster ook voor alle zekerheid weer 
10 liter. Vandaag heb ik ook ontdekt wat het betekent als je hier vergeet. Als ik na een paar kleine, toch nog vergeten 
boodschappen de beurs trek, staar ik in een gapende afgrond. Ik vraag de kassa-man de boodschappen even apart te 
zetten. Hij vertrouwt het maar half. Na een minuut of 40 geef ik de man het vertrouwen in de mensheid weer terug.
De volgende morgen laat de watertoevoer om 7.45 uur al verstek gaan. En er zijn in de morgen toch diverse dingen waar 
water bij te pas komt, als u begrijpt wat ik bedoel. Sommige van die dingen laten zich niet oplossen met een pot kouwe 
thee.
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***
Ik kom toe aan een klus waar ik mij eigenlijk niet toe in staat acht. Het aansluiten van de wasmachine. Het lijkt allemaal 
vrij simpel. De montering en de kleuren van de bedrading heb ik voor alle zekerheid bij de demontering op papier gezet. 
Het lijkt een koud kunstje te worden. Na een 45 minuten zwoegen ziet alles er zeker en solide uit. Kraan open stroom 
aan en alles schijnt normaal te werken. Schijn bedriegt echter want 8 seconden later stroomt een prachtig sopje onder de 
wasmachine over de betonvloer. Even is het stil in de schuur dan wordt het snel donker. Het betonnen vloertje was wel 
mooi schoon, dat wel!!!

Zondag in Almere: tot de dijk en terug
Lelystadsblad, 18 december 1975

Zondag in Almere Haven. Veel nieuwsgierigen nemen kennelijk het plaatsje dat zo in de belangstelling staat even mee 
op hun zondagse ritje. Een inwoner wordt benaderd door een vrouw met een onvervalst Amsterdams accent. ‘Waar kan 
ik soon huissie hure?’ Het antwoord stelt haar kennelijk teleur. ‘Wanneer zijn de andere huize klaar?’ Het antwoord 
hierop vrolijkt haar niet op. Als haar bovendien wordt medegedeeld dat de eerste honderd huizen al zijn uitgegeven, 
verdwijnt zij mopperend in de richting Amsterdam.

***
Een bord ‘Verboden toegang voor onbevoegden’ maakt aanvankelijk niet veel indruk. Als er echter een politieauto 
verschijnt, worden veel nieuwsgierigen duidelijk voorzichtiger. Niemand waagt zich meer dan 5 meter voorbij het 
bord. Ze weten vermoedelijk niet dat 50% van de huisjes wordt bewoond door politie!

Er zijn zelfs mensen die met verrekijkers de nederzetting begluren. ‘Veel Almere Havenaren krijgen visite. Het bord 
‘Verboden toegang voor onbevoegden” is op hen niet van toepassing. Triomfantelijk rijden zij, na een kort onderhoud 
met de politiemensen de nederzetting binnen. Maandagmorgen zit een geweldige bulldozer met manshoge wielen 
hopeloos verzakt in de modder. Alle pogingen om zichzelf uit de brei te bevrijden mislukken. Het voertuig beweegt 
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zich als een dier in doodsangst. Een grote vrachtauto brengt in eerste instantie geen uitkomst. Verandering in taktiek 
brengt de kolos tenslotte op het droge.
Twee man zijn konstant bezig om de omgeving van de woninkjes te voorzien van een bruikbare tuingrond. Ook de 
vette klei die in de tuin van de eerste woning was gedeponeerd wordt verwijderd en vervangen door een aantrekkelijker 
uitziende substantie. De grond is echter vrij nat en men kan geen enkele zekerheid geven of er in deze grond iets zal 
groeien het eerste jaar.

***
De waterleidingmensen zijn nog steeds actief. Het water is nog steeds niet helemaal zuiver. Te lage druk is de oorzaak 
dat de geyser niet goed werkt. ‘Heb jij warm water?’ Een wijd open kraan produceert een klein straaltje koud water. 
Misschien is het morgen beter.
Het leven in Almere Haven neemt zijn gewone gang. De kinderen worden met een prachtige taxi naar school gebracht 
en gehaald. Zij zullen wel benijd worden door hun klasgenootjes. Moeders gaan ook al wandelen met de kleinsten, veel 
keus is er nog niet. Tot de dijk en weer terug.

***
Door de lage druk van het water is de centrale verwarming ook moeilijk op druk te brengen of te houden. Bij één van 
de bewoners valt de verwarming helemaal uit. Een noodkreet is voldoende om de zaak snel te herstellen. Bezoekers in 
een VW-busje scharrelen voorzichtig langs een ‘standpijp’ van de waterleiding. Het kan net niet. Het linker achterwiel 
komt net buiten de rijplaat. In een wanhopige poging om er nog uit te komen zakt de bus tot de bumper in de natte 
grond. De trekkracht van een personenauto is niet voldoende om de auto weer op het droge te brengen. De achterwielen 
krijgen geen grip op de rijplaat. De hulpvaardigheid van haast alle mannelijke bewoners van Almere Haven brengt de 
bus tenslotte op het droge.

***
Almere Haven is voorzien van een Centraal antennesysteem. Alleen voor Nederland l en ll. Tot de grote verbazing van 
de bewoners blijkt België Vlaams vrij goed te ontvangen te zijn.
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Een fotograaf die voor Panorama reportages maakte in Chili, Amerika en pas uit Schotland kwam, is nu in Almere 
Haven voor het maken van een fotoreportage. Alle bewoners van nu komen op de ‘volgens deze fotograaf’ Historische 
foto. Met zeer dure en ingewikkelde apparatuur is de man zeker een half uur half uur bezig met de gehele bevolking 
van Almere Haven. Er werden foto’s gemaakt op zeker honderd meter afstand. Alle bewoners zijn benieuwd naar het 
resultaat.

Sinds enige dagen is 
Almere Haven een 
brievenbus rijk. Het is 
een exemplaar met twee 
gleuven, waarvan er één 
bestemd is voor plaatselijke 
post! Voorheen werd de 
post meegenomen door 
de brievenbesteller. Voor 
de PTT was dit kennelijk 
ook een mijlpaal want er 
werden van de plaatsing 
uitbundig veel foto’s 
gemaakt.

De kwartiermakers van het eerste uur met kinderen; achter hen de stacaravans en rechts de kantoorbarakken. 
(Foto familiearchief/Panorama)

Deze foto is online niet zichtbaar. 
Het boek De Allereerste Almeerder

ligt ter inzage in Stadsarchief Almere.
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Bivak bestaat niet in Almelo
Lelystadsblad, 8 januari 1976

Kerstmis en nieuwjaar zijn aan de bewoners van Almere Haven rustig voorbij gegaan. In 
de woningen pronkten de naar ieders smaak verschillend versierde kerstbomen. ‘s Avonds 
straalt de ontstoken kerstboomverlichting gezelligheid uit naar buiten. Ook de boom 
op de binnenplaats van het Bivak is versierd met door de kinderen gemaakte ballen en 
klokken, terwijl de verlichting in de boom het plein een gezellige sfeer geeft. 

Op 1ste kerstdag verschijnt een man op de 
binnenplaats, gewapend met een professioneel 
uitziende filmcamera. Een groot houten statief wordt 
in stelling gebracht en nadat de filmer door een door 
zijn vingers gevormd gaatje het juiste motief heeft 
gezocht worden enige opnamen gemaakt. Een juist 
vertrekkende politieauto wordt gretig gevolgd door 
de camera. Ook de kerstboom op het plein wordt 
niet vergeten. De filmer, nieuwsgierig begluurd door 
bewoners, bekijkt de nederzetting vanuit verschillende standpunten.
Een fraai versierde kerstboom in een der huisjes trekt zijn aandacht. De bewoner 
wordt benaderd. ‘Het zou zo leuk zijn om van binnenuit een opname te maken van 
de kerstboom buiten en dan via de kerstboom binnen.

Bezorgd kijkt de bewoner de bemodderde kleding en laarzen van de bezoeker. Hij 
haast zich te zeggen dat hij natuurlijk zijn smerige laarzen en kleding uit zal trekken. 
Een kwartier later maakt hij het begeerde stukje film en verklaart het waarom van 
deze film aan de bewoners, onder het genot van een dampend kopje koffie.

De eerste brievenbus in Almere 
Haven (Foto familiearchief)

Illustratie niet in krantenartikel 
(Foto familiearchief)



47

Tweede kerstdag komen er vrij veel nieuwsgierigen. Velen met camera. Het Bivak wordt vanuit vele hoeken op 
gevoelige plaat vastgelegd. Een van de fotografen neemt de kortste weg en loopt door een van de ‘tuinen’. Prompt 
zakt hij tot over zijn enkels in de modder. Met leedvermaak wordt hij gade geslagen door de betreffende bewoner. 
Schaapachtig kijkend zoekt de fotograaf naar iets om zijn besmeurd schoeisel te reinigen. Hij vindt niets. Stampend 
verdwijnt hij richting dijk.

Bij enkele families is in de loop van de week de kerst- en Nieuwjaarsvisite gearriveerd. Een van hen wacht nog steeds 
op een brief en een telegram uit het buitenland waarin de aankomsttijd van de familie zou staan. Maar deze komt aan 
met de vermelding: ‘Dit adres in Almelo niet bekend, retour afzender’. Tussen kerst en nieuwjaar blijft het vreemd stil 
op de bouwplaats. Er worden vermoedelijk alleen noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd.

‘s Avond brandt er maar in een paar huisjes licht. Een paar families wachten op het nieuwe jaar in het oude land. Om 
twaalf uur wordt er maar weinig vuurwerk afgestoken. Het zal op weinig plaatsen in Nederland zo rustig zijn geweest 
als hier. Na twaalf uur verzamelen alle bewoners met visite zich in één woning, waar tot de vroege ochtend de geboorte 
van het nieuwe jaar wordt gevierd.
De volgende avond wordt dat nog eens dunnetjes in een andere woning. Een bewoner die tijdens de jaarwisseling niet 
in Almere-Haven was, nodigde alle bewoners op een borreltje. Weer blijkt dat er een gezellige, vriendschappelijke sfeer 
heerst en ook nu slaat de klok weinig als de bewoners huiswaarts keren. De storm heeft in Almere-Haven betrekkelijk 
weinig schade aangericht. Van de woningen raakten wat daktegels los en een ruit van een windscherm sneuvelde. Van 
het dak van het politiebureau en de GGD werd een stuk van enkele vierkante meters dakleer losgerukt en dit kwam op 
de binnenplaats terecht.

Bij de graansilo Hagevoort was wat meer schade. Hier zijn van de bijgebouwde loods diverse golfplaten gerukt en de 
deur vloog uit zijn posten. De gestelde kozijnen en deurposten van de bij de silo in aanbouw zijnde woningen werden 
volledig en de hierbij geplaatste bouwkeet was als een kaartenhuisje in elkaar gezakt. 
Op het Gooimeer en in de polder schijnen twee zandzuigers te zijn gezonken.
Dit alles zonder persoonlijke ongelukken.
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Witter kan het niet
Lelystadsblad, 15 januari 1976

Een heel nieuwe ervaring in het uitvallen van de electriciteit. De electrische wekker laat het midden in de nacht 
afweten. Met een zaklantaarn wordt de meterkast gecontroleerd, maar alle stoppen zijn in orde. Vreemd is het wel dat 
het licht in de schuur (de plaats waar de meterkast staat) wel brandt.
Tegen beter weten in worden de stoppen uitgedraaid, aandachtig bekeken even geschut en weer ingedraaid. Als het 
in de woning, ondanks dit vakkundig ingrijpen donker blijft, is er geen verbazing. Kaarsen van Kerstmis brengen 
uitkomst. Het licht van één kaars blijkt voldoende om een potje thee bij te zetten.

Een helder ogenblik is nodig om een gesprek met een van de mede bewoners in herinnering te brengen. De aardlek-
schakelaar zou de schuldige kunnen zijn. Aardschakelaar? Nooit van gehoord. Overigens blijkt er wel zo’n ding in 
de meterkast te zitten en hij blijkt op 0 te staan. Vol vertrouwen doch zeer voorzichtig wordt de schakelaar op stand 
1 gezet en de woning baadt in een zee van licht. De techniek heeft weer eens gezegevierd. Als een paar dagen later 
een nieuwe bewoner ook zonder stroom zit, terwijl alle stoppen nog in orde zijn, wordt achteloos gezegd, ‘Oh, dat is 
natuurlijk de aardschakelaar.’
Als de nieuwe bewoner ook nooit van een dergelijke schakelaar heeft gehoord, wordt deze schakelaar onder diens 
toezicht in de stand 1 gezet. Als de lamp en de radio direct hun taak hervatten, is er bewondering voor zoveel 
technische kennis.

Witte muizen
Bij diverse woningen hebben de muizen bezit genomen van de schuren. Volgens kenners zijn het maar veldmuisjes. 
Daar zij desondanks toch in de woningen proberen binnen te dringen is aan hen de oorlog verklaard.
Maandag 5 januari zijn de bewoners van Brink 6 gearriveerd. Broeder Van de Bos met zijn gezin hebben hun stenen 
huis in Dronten verruild voor hun kleinere maar toch wel comfortabele houten woning in Almere-Haven. Zij treffen het 
niet want het regent als de verhuiswagen voorrijdt. Overigens kennen zij de andere bewoners reeds, want zij hebben 
alle voorbereidingen ook meegemaakt. Familie Van de Bos welkom in Almere-haven.
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Bezorgd
De vrouwen in Almere-haven zijn bezorgd. De vraag die hun bezig houdt is: ‘Hoe moet het nu met de fijne was en 
de tere weefsels’. Op veel wasmiddelen staat als garantie voor het betere wasgoed, dat ze geen bleekmiddel bevatten. 
Het drinkwater in Almere-Haven bevatte de laatste dagen zoveel chloor dat het nagenoeg niet te drinken was. Bij het 
geringste gebruik kwam een sterke chloorlucht vrij. Er schijnen nog steeds problemen te zijn met de levering van goed 
drinkwater. De afname van water door de zeven woningen schijnt te gering te zijn voor de leidingen met hun grote 
capaciteit. Het water wordt nu ‘veilig’ gemaakt door toevoeging van chloor. Overigens schijnt het maar heel weinig te 
zijn. De bewoners halen hun water voor thee en koffie nu wel elders.
Ik hoorde eens iemand zeggen als je 10 Nederlanders bij elkaar zet, stichten ze binnen korte tijd tenminste 5 
politieke partijen en 5 vakbonden. Wel is het wel nog niet officieel maar Almere-haven heeft sinds kort een soort 
ontspanningsvereniging. Er wordt namelijk deelneming aan sjoelen, kaarten, darts (pijltjes gooien) en schieten 
mogelijk gemaakt. Verder zijn nog een paar andere spelen in voorbereiding. Men heeft de beschikking over de cantine 
van de tijdelijke kantoorgebouwen te Almere-Haven. Tijdens de officiële ondertekening van de huurcontracten is 
toegezegd dat zij ook in de toekomst filmvoorstellingen tegemoet kunnen zien. De Almere-Havenaren wachten 
nieuwsgierig af. 
Maandagmorgen werd een gesprek afgeluisterd tussen twee vrouwen uit Almere-Haven. ‘Wat zit er een chloor in het 
water hé’? ‘Nou joh, ik had toch zo’n mooi lichtblauw overhemd voor Jan gekocht met Kerstmis. Ik heb het nu één 
keer gewassen, Joh witter kan het niet!!’

Het wordt dringen bij bushalte
Lelystadsblad, 22 januari 1976

Via het wegenwachtstation kwam er een mededeling dat er op de Oostvaardersdijk een hond aan een bermplank stond 
vastgebonden. Dierenvrienden als Almeerders nu eenmaal zijn werd snel naar het opgegeven punt gereden, maar daar 
aangekomen bekoelde het enthousiasme toch wel iets. Het was wel een erge grote. Een volwassen herdershond stond 
daar verkleumd aan een bermplank te rillen. Toch wel voorzichtig werd de stakker benaderd. Door de enthousiaste 
kwispelreactie van de hond werd de voorzichtigheid al gauw over boord gezet en de liefkozingen werden door het dier 
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dankbaar ondergaan. Nadat hij, het 
bleek een reu te zijn, was losgemaakt 
rende hij al vol verwachting naar 
de auto en sprong alsof hij nooit 
anders gedaan had op de achterbank. 
Op de rit terug werd de auto en 
de bestuurder nog eens uitbundig 
besnuffeld en na aankomst op het 
Bivak rende hij uitbundig door de 
modder en deed tegen de inmiddels 
scheefgezakte kerstboom wat de 
meeste honden tegen bomen doen. 
Omdat hij nogal modderig was 
geworden, werd besloten hem 
tijdelijk onderdak in de schuur te 
verschaffen.
Hondlief was het hier duidelijk 
niet mee eens en was vlugger dan 
verwacht werd. Hij zat dus als eerste 
in de woonkamer. Ook hier weer een uitgebreide snuffeltocht. Nadat het dier uitvoerig was bekeken werd vastgesteld 
dat het een mooie grote herdershond was. De volgende vraag was echter wat nu?
Hondlief hielp zelf mee deze vraag op te lossen Op zijn snuffeltocht door de kamer werd hij nog even aangehaald door 
zijn redder. Dit werd door ‘hondlief’ beloond met een flinke knauw in de heup en vervolgens werd een winkelhaak 
gebeten in een suède jack. Een toeschietende huisgenote werd in haar pols gebeten. Een man van de wegenwacht die 
ook in de kamer was kwam met de schrik vrij.
Koek en worst van zeer goede kwaliteit konden de hond niet bewegen de kamer te verlaten. Gerammel aan een 
autodeur had wel het gewenste gevolg en de hond sprong vrolijk naar buiten. De buurman zelf eigenaar van een grote 
herder snelde te hulp en liep een paar rondjes met de hond. Doch om onbegrijpelijke reden en voor ons weten zonder 

Illustratie niet uit het krantenarchief. Bivak met witte Volkswagen van Wim Leeman 
(Foto J.U. Potuyt, collectie RIJP)
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aanleiding werd tegen buurman ook een paar maal behoorlijk gegromd, maar daar bleef het bij. De hond is dezelfde 
avond nog overgebracht naar het dierenhotel te Lelystad. Dit vreemde gedrag van de hond zal vermoedelijk wel het 
gevolg zijn van een verkeerde opvoeding maar als je zo’n hond dan ‘verpest’ hebt laat je hem toch niet achter aan een 
paal.
Pas nu is bekend geworden wie Bivak 5 gaat bewonen. Binnenkort zal de achtste woning op het Bivak betrokken 
worden door een monteur van de PTT. Dolgelukkig werd afgelopen zondag de woning getoond aan een stel 
familieleden.
Op de binnenplaats van het Bivak is de laatste dagen druk gewerkt. De speelplaats werd betegeld en er werd een heel 
aparte zandbak geplaatst. Enkele weken stond er ‘s morgens 1 passagier bij de bushalte Hollandsbrug. Het wordt 
nu dringen want sinds enkele dagen staat er ‘s morgens een tweede passagier. Terwijl dit geschreven wordt deelt de 
nieuwsdienst mede dat er weer zware storm verwacht werd, wel dan gaan we weer een onrustige nacht tegemoet. De 
pannen van het dak staan nu al recht overeind.

Nagekomen bericht Lelystadsblad, 10 februari 1976
Een verhaal apart is de herder waarover wij enkele weken geleden schreven, de herder die via Almere haven in 
Lelystad terecht kwam en waarvan de herkomst nog niet is vastgesteld. Zoals gemeld werd het dier vast gebonden 
aangetroffen en leverde de overbrenging al de nodige problemen omdat bedoeld hondenbeest veel overeenkomst 
vertoonde met de kat die niet zonder handschoenen is aan te pakken.

Eind januari 1976 werd de rubriek Notities in het Lelystadsblad abrupt opgeheven. De groepscommandant van Flevoland 
vroeg Wim om te stoppen met de verslagen uit eerste hand. Waarom is hem nooit duidelijk gemaakt. 
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Het dagelijks leven
Rondom de stacaravans was het een verschrikkelijke bende. Modder, zand, kuilen en draglines die rakelings langs de ramen 
schoven. Desondanks was er al het nodige geregeld. De telefoon deed het, de postbode kwam per auto uit Lelystad, en de krant 
gleed dagelijks in de bus. De kinderen gingen tot het nieuwe leerjaar in 1976 met een taxi naar school in Muiden. Huisarts Van 
Duin uit Muiden heeft toegezegd nieuwe patiënten van Almere te willen ontvangen. Verder woonden er twee GGD broeders 
op het Bivak, die voor ernstige gevallen een ambulance ter beschikking hadden. En drie Rijkspolitiemannen voor een gebied 
van 43.000 hectare. Nog nooit werd in Nederland zo’n groot gebied beschermd door zo weinig politiemensen. Verder was het 
er zo stil dat er voorlopig meer wild in de tuinen zat dan in de pan, zegt een van de politiemensen tegen Het Parool. 

Don ging op werkdagen met de bus naar haar werk bij de RIJP in Lelystad. Ook gingen er schoolkinderen met de bus naar 
Lelystad, maar ook naar het Gooi. Midden op de Hollandse Brug stond voor de bewoners van het Bivak een geïmproviseerde 
bushalte. De meeste Flevoland buschauffeurs waren echter niet van op de hoogte van het bestaan van deze halte en misten 
regelmatig de halte. Dat leidde voor de politiemannen al snel tot de taak om ’s morgens eerst bij de bushalte langs te gaan 
om te zien of er nog iemand stond te wachten op de bus. In dat geval moesten zij met de politieauto de bus inhalen. Dit 
werd op een gegeven moment zo’n routine voor de politie dat zij op de rotonde de bussen al opwachtten. Met de opmerking: 
 “U bent iemand vergeten mee te nemen” werden de chauffeurs gedwongen weer terug te gaan. 

Maar het leven in het Bivak werd vroeg in het nieuwe jaar danig op de proef gesteld door televisiepresentator Netty Rosenfeld 
die voor het programma Landgenoten van de VPRO kwam kijken hoe de pioniers in Almere in een kleine gemeenschap 
samenleefden. Het werd een geruchtmakend interview met een paar bewoners die uit verschillende windstreken kwamen. 
Een van de bewoners verklaarde in het interview, dat je alleen van Friezen op aan kunt: ”Als een Fries ‘ja’ zegt, is het 
‘ja’, maar bij een Hollander moet je nog maar afwachten.” Dit incident leidde tot de eerste Almeerse limerick in het 
Lelystadsblad van 3 februari 1976:

Wist u dat ze in Almere 
Hollanders discrimineren?
’t Was op de buis
Dus is het niet pluis
En Mokum lacht zich de kolere.
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Maar ook Netty Rosenfeld maakte het bont in deze televisiereportage, toen zij zich afvroeg of de bewoners in deze 
wildernis niet bang waren voor huwelijksmoeilijkheden, weggelopen mannen, gebruik van pep- en kalmeringsmiddelen en 
sherrykransjes als troost.
De sfeer op het Bivak werd verschillend ervaren: van gezellig, maar niet elke dag bij elkaar op de koffie tot soms benauwend. 
Toch beschouwde men elkaar als goede buren. Medebewoner mevrouw Kool keek er met voldoening op terug in een tv 
reportage Blik op Toen: 

Er is eigenlijk nooit iets gebeurd, waarbij je zegt: ik heb mot met die of ik maak ruzie met die. Al die tijd is het perfect 
gegaan. Als je elkaar nodig hebt dan ben je er voor elkaar. 
Maar in datzelfde interview zeggen Don en Wim: 
Alle verjaardagen werden tweemaal gevierd: een keer voor familie en vrienden en een keer voor Bivakbewoners. Als we 
elkaar overdag niet zagen, zagen we elkaar ’s avonds wel. Soms was dat wel benauwend. We waren blij dat er na een jaar 
andere mensen kwamen en andere activiteiten, zodat het wat opener werd.
Gelukkig waren de bewoners ook aangesloten op een Centraal Antennesysteem met niet alleen Nederland 1 en 2, maar ook 
een Vlaamse zender. 

Noord Hollands Dagblad 
Zaterdag 6 maart 1976

Dagelijks komt de bouw van de stad tot leven als een schilderij van de Delta-werken, schreef het. Een perpetuum 
mobile aan de horizon van kranen, dragline en tractoren. Het geluid van hun zwoegen aan de einder van deze woestijn 
van zand en blubber, komt vermengd met straffe wind sterk verdund aan bij de eerste betonnen staketsels, op enkele 
honderden meters van het kamp der pioniers. De val van het heiblok is niet meer dan een reeks doffe knallen, ver weg 
– de eerste zwakke hartslag van Almere… Hier is ’n nieuw land, ’n nieuwe toekomst. Straks ’n nieuwe lente, wat wil je 
nog meer? En met een beetje geluk wordt het eerste blok woningen voor het einde van dit jaar opgeleverd. Nog even en 
de tweede exodus uit de randstad (de eerste was naar Lelystad - JB) kan beginnen.

De nieuwe lente liet Wim niet zomaar aan zich voorbij gaan. De polder was kaal, maar Wim herinnert zich: 
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Vanaf het begin wilde ik naast een bollenpakket een Japanse wonderboom planten, die schijnt een meter per jaar te groeien, 
zodat de kaalheid wat verdwijnt. We woonden weliswaar in luxe wooncaravans met alles erop en eraan; maar wat ontbrak, 
dat waren bomen. En zo werd de berk in het Bivak de eerste private, door een inwoner van Almere geplante boom.

Bruiloftsfeest
Vanaf de eerste sleuteluitreiking in het Bivak waren zeven stacaravans bewoond. Tot 20 februari, toen het pasgetrouwde 
stel Gerrit en Elly Kool hun stacaravan op Bivak nummer 5 kwam opeisen. Het paar was ’s morgens in Utrecht getrouwd 
en verscheen ’s avonds tegen elf uur in Almere Haven. Daar werd het paar opgewacht door een auto van de Rijkspolitie en 
een ambulance, beide met blauwe zwaailichten en gillende sirenes om de laatste kilometer af te leggen naar de woning in 
het Bivak. Uiteraard werd het bruiloftsfeest nog eens dunnetjes tot in de kleine uurtjes overgedaan. Maar de Bivakbewoners 
hadden ook een aardigheidje bedacht voor het pasgetrouwde stel, zoals de Almere Post van 26 februari 1976 in geuren en 
kleuren vertelt:

Onder de woning ter hoogte van de slaapvertrekken, 
had men een luidspreker gemonteerd en zodra de laatste 
lichten van Bivak nummer 5 gedoofd waren daverde het 
huis van luchtige carnavalsmuziek. Dat sloeg in, want 
binnen een paar seconden was het licht weer aan. Zonder 
resultaat werd naar de luidspreker gezocht, waarbij 
het de nieuwe bewoners wat vreemd voorkwam dat de 
muziek begon zodra het licht uitging. Pas vroeg in de 
ochtend werd het weer rustig in de polder. 

Bouwvak
De bouwactiviteiten vielen tijdens de bouwvakvakantie 
geheel stil. Tegen de achtergrond van betonnen geraamten 
van huizenblokken stonden de bouwmachines, vrachtwagens 
en tractoren stil en bij elkaar opgesteld.

De werkpaarden van de bouw staan tijdens de bouwvak vakantie netjes 
opgelijnd. (Foto familiearchief)
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Voor de Bivakbewoners was het ongebruikelijk: een grote afwezigheid van bouwverkeer en bouwgeluiden. Maar na de 
vakantie van de bouwvak werd er weer luidruchtig verder gebouwd aan de huizen, die voor oplevering in november in de 
planning stonden.

Koninklijk bezoek
Op 26 oktober was er koninklijk bezoek voor Almere. De Zweedse 
koning Carl Gustav en koningin Sylvia, vergezeld door koningin 
Juliana, kwamen de bouw van de nieuwe stad Almere bekijken. 
Ze werden welkom geheten bij het informatiekantoor De Kern, 
waar de zusjes Stormbroek bloemen aan de twee koninginnen 
aanboden. De internationale pers was in groten getale aanwezig 
evenals de hoge en minder hoge polderfunctionarissen zoals 
landdrost Han Lammers en de minister van Verkeer en Waterstaat 
Tjerk Westerterp. In het informatiekantoor werd het project 
Almere Haven toegelicht door prof. dr. ir. R. H.A. van Duin. 
Daarna begaf het gezelschap zich in hofauto’s naar Almere 
Haven om de eerste gebouwen te bekijken. Tussen De Kern en 
Almere Haven stonden plukjes zwaaiende mensen opgesteld. 
Voor het politiekorps van Almere Haven, dat bestond uit drie 
personen, was dit een eerste krachtproef. Ze hadden assistentie van de Lelystad-politie om het bezoek in goede banen te 
leiden. Zo moest onder andere de Gooimeerdijk afgesloten worden voor het koninklijk bezoek.

1 december
Na het koninklijk bezoek en het welkom van de nieuwe bewoners was het tijd om weer even aandacht te besteden aan 
de kinderen van het Bivak. Don had al vroeg een uitnodiging verspreid met als waarschijnlijke tijd: woensdagmiddag  
1 december en als plaats: de kantine. Maar dat zou Sinterklaas nog wel laten weten. De datum 1 december was natuurlijk 
niet lukraak gekozen. Het was het eenjarig verblijf op het Bivak. Bovendien konden de Bivakkers dan in het weekend 
Sinterklaas vieren met familie en vrienden. Tijdens het bezoek van de Sint, die aankwam met een boot van de Rijkspolitie 
te Water, kon hulpsinterklaas Wim Leeman terugvallen op de profielen van de kinderen. Voor elk kind was een gedicht 

Bloemen worden aangeboden aan Koningin Juliana en de Zweedse 
koningin Sylvia door de zusjes Stormbroek (Foto Anefo)
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gemaakt en er waren cadeautjes. Na afloop van het uitreiken van de cadeautjes 
aan de kinderen werd door de volwassenen ook het eenjarig bestaan van het Bivak 
herdacht met een “rijsttafel met 10 verschillende bijgerechten, waaronder een 
halve kip per persoon.” 

Voor de kinderen was het een vroege Sinterklaas, maar voor de volwassenen 
was het feest tevens de herdenking van de start van het Bivak. De acht gezinnen 
woonden nu één jaar met elkaar op het Bivak.
Vanaf 1 december 1976 zette in feite een ander tijdperk in. Almere werd nu bevolkt 
door de eerste 100 nieuwe bewoners uit verschillende windrichtingen, met gezinnen 
en met ongetwijfeld ideeën over de dagelijkse gang van zaken in de nieuwe stad. 
Het leven werd ook gemakkelijker, want er waren nu basisvoorzieningen aanwezig 
zoals een supermarkt en andere winkels. 

Nieuwe bewoner op het Bivak
Tussen Kerst en Oud en 
Nieuw kwam dochter 
Nicolet, 12 jaar oud, op 
29 december 1976 bij 
Wim en Don op het Bivak 
wonen. Haar zus Astrid 
bleef in Lelystad wonen. 
Nicolet had het in het Bivak wel naar haar zin: 

Ik had een eigen kamer met een gewoon bed en een stapelbed voor 
logees. Maar, omdat er ook al andere mensen woonden, heb ik het 
‘echte’ pionieren niet ervaren. Wel de enorme vlakten achter het 
Bivak waar je met de honden kon wandelen en in strenge winters 
kon schaatsen op de bevroren slootjes.

Ingang van het Bivak; rond het Bivak was een afzetting met gaas 
(Foto J.U. Potuyt, collectie RIJP)

Vlag uit voor 1-jarig bestaan van het Bivak
(Foto familiearchief)
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Ze zat inmiddels op de middelbare school, de Scholen Gemeenschap Lelystad 
(SGL), in de brugklas. Ze ging met de bus naar Lelystad met nog twee andere 
meisjes van haar leeftijd, maar die woonden in de pas gebouwde woningen op 
de Schoolwerf. In de bus leerde Nicolet haar vriendin Carla kennen, die op de 
Schoolwerf woonde. 
De busreis was een toer op zich. Ze moesten eerst naar de Hollandse Brug om 
daar over te stappen op de bus van Amsterdam naar Lelystad. Dat ging niet altijd 
vlekkeloos. De buschauffeurs vergaten regelmatig te stoppen… en dan zaten ze 
daar extra lang te wachten.
Een echt kind van het Bivak werd Nicolet niet. Hoewel er drie kinderen van 
haar leeftijd en ouder op het Bivak woonden, trok zij voornamelijk op met 
leeftijdgenootjes van bewoners aan de Schoolwerf met wie zij een band had 
vanwege de school in Lelystad. 

De pioniers woonden met Oud en Nieuw 1976 een vol jaar in het Bivak, terwijl de 
nieuwe bewoners slechts één volle maand in Almere Haven verbleven. De kinderen 
tot 12 jaar die woonden op de Schoolwerf, maar ook een paar Bivakkinderen, 
kregen nu les op de openbare basisschool De Bijenkorf en de bijzondere lagere 
school, een combinatie van een rooms-katholieke en een protestants-christelijke 
school. Voor de Bivakkers werd het wennen aan de nieuwe bewoners en begon het 
klimaat met de ambtenaren van de RIJP, hun huisbaas, te veranderen. Die spraken 
alweer over het einde van het Bivak.

14. EERSTE BEWONERS
De nieuwe stad
Terwijl de Bivakbewoners begonnen te wennen aan hun stacaravans werd verderop aan de Schoolwerf driftig gebouwd aan 
de eerste woningen. Het Projektburo had jaren gewerkt aan het ontwerpen van de stad. Almere zou een stad met meerdere 
kernen moeten worden: Almere Haven, Centrum en Almere Buiten. De bebouwde kom van de kern Almere Haven besloeg 

Wegwijzers zijn nodig om de voorzieningen en 
buurten aan te geven (Foto familiearchief)
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een oppervlakte van 400 ha. Er waren 7.000 woningen 
gepland, bestemd voor 20.000 tot 25.000 mensen. 

De inspiratiebron voor de bebouwing van Almere 
Haven werd ontleend aan de Zuiderzeestadjes als Edam, 
Harderwijk en Kampen met een marktplein, grachtjes en 
nostalgisch getinte architectuur omringd door woonwijken 
met hofjes. De eerste huizenblokken lagen met hun 
hofjes naar elkaar toegekeerd en kregen al snel de naam 
van bloemkolenarchitectuur. Ze straalden voornamelijk 
geborgenheid uit in de grote zandvlakte. 

De Kern
Bovendien werd het drukker in de polder met bezoekers, 
die opzoek waren naar woongelegenheid. Daartoe werd 
het informatiekantoor De Kern ingericht. Als je van 
de Hollandse brug afreed richting Almere Haven, lag 
direct na de afslag naar rechts het kantoortje aan het 
Zilverstrand. Het was een houten barak met vier kamertjes 
en een zaaltje. Daar informeerde men de geïnteresseerden 
over de bouwplannen. In juni 1974 hadden zich al 1500 belangstellenden gemeld. Journalist Willem Ellerbroek van de 
Volkskrant ging in juni 1976 langs bij de Kern: 

Direct over de brug bij Muiderberg staat het eerste gebouwtje in het nieuwe land, het voorlichtings kantoortje van 
de RIJP. De muren waren behangen met kaarten, foto’s, plattegronden en andere impressies van de vooruitgang. 
Niemand mocht zonder toestemming de nieuwe stad in. De RIJP was begonnen met voor lichtings avonden voor de 
belangstellenden, maar die moesten ze staken wegens een te grote belangstelling. Ook bezoek aan het bouwterrein was 
verboden. De belangstelling voor bouwmateriaal en gereedschap bleek groter dan voor het bouwen zelf. 

Illustratie van de bloemkolenarchitectuur in de Werven, Almere Haven; 1977
(Foto Stadsarchief Almere/RIJP)
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Twee avonden per week werd er in de Kern voorlichting gegeven. Sommige bedrijven, die naar Almere wilden verhuizen, 
organiseerden een bezoek aan de Kern en vervoerden hun personeel per bus. In januari 1976 stonden al 10.000 belangstellenden 
geregistreerd. Deze kwamen voornamelijk uit Amsterdam en in mindere mate uit Het Gooi, terwijl mensen uit Lelystad 
werden uitgesloten. Uit deze groep werden de eerste 100 toekomstige bewoners geselecteerd.

Kennismaking nieuwe bewoners
In juni 1976 werd door de Bivakbewoners in De Kern kennis gemaakt met de eerste 100 toekomstige bewoners van Almere 
Haven. Terugblikkend op deze gelegenheid, vertelde Wim later in De Almare:

Een welkome afleiding was de kennismaking met de eerste 100 bewoners bij het gebouwtje De Kern, vlak bij de 
Hollandse Brug. Ik herinner me nog de vragen van die mensen. ‘Komen er ook bomen om de wind te breken? Als ik 
hier kom te wonen, ben ik dan Amsterdammer af?

In september 1975 was de eerste paal geslagen voor de bouw van de eerste serie van 414 huizen. In de loop van 1976 
zouden deze worden opgeleverd. Ook werd de eerste paal geslagen voor het café-restaurant, De Roef, dat voorlopig ook 
als opvangcentrum en als kerk zou fungeren. Oplevering hiervan gebeurde in de zomer 1976. Een school voor kleuter- en 
basisonderwijs in aanbouw moest klaar zijn zodra de eerste permanente bewoners zouden arriveren. Ook was er een begin 
gemaakt met de bouw van een supermarkt.

Start vaste bewoning
Op 30 november verzamelden zich de eerste bewoners van de gebouwde woningen in de Roef, waarbij de Bivak bewoners 
toeschouwers waren. Minister Tjerk Westerterp sprak de nieuwkomers toe, zoals te horen is in een aflevering van de 
televisieserie Blik op Toen: 

Wie vandaag om zich heen kijkt, zal moeten toegeven dat we er aardig in geslaagd zijn u het leven de eerste tijd niet al te 
gemakkelijk te maken. Ik geef toe: de meest elementaire voorzieningen zijn getroffen. Dit gebouw (De Roef – JB) dat de 
eerste tijd als café en kerk zal dienen is voor de opbouw van de samenleving heel belangrijk. Maar uiteindelijk bent u het 
die deze samenleving moet gaan vormen.
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Het gezin De Clerk, vader, moeder en twee dochters, kreeg als eerste de sleutel uitgereikt van hun gebouwde woning 
door minister Tjerk Westerterp. Voorzieningen zoals winkels bestonden uit Portakabins en er was een supermarkt van Jac. 
Hermans. Daar ging de minister na afloop van de sleuteluitreiking ook nog even winkelen voor de acht gezinnen van het 
Bivak als beloning voor hun jaar pionieren.

De feestelijke start van Almere op 
30 november 1976 was bescheiden: 
vierentwintig woningen, een café-
restaurant, een basisschool, enkele 
winkels, een voetbalveld, een bus-
verbinding op Amsterdam en Bussum en 
een dokter. De eerste inwoners kwamen 
terecht in een rimboe van heistellingen 
en betonskeletten. Het natte koude 
weer van november maakte de nieuwe 
woonplaats er niet aantrekkelijker op. 
Alle aandacht was op de bouw gericht, 
hetgeen het gezegde opleverde: Eerst 
heien, dan praten.

Relatie Bivakkers en nieuwe bewoners
In De Almare van 27 april 1978 betreurde 
Onno van den Bos dat het Bivak nooit een 
werkelijk onderdeel van Almere Haven 
is geworden. Er was naar zijn mening 

altijd een onderlinge afstand gebleven tussen Almere en het Bivak. Oorzaak daarvan was het metalen hek dat in de eerste 
maanden van het Bivak op verzoek van de Bivakkers geplaatst werd om al te opdringerige dagjesmensen en nieuwsgierigen 
van de voordeur te houden en uit de tuintjes te weren.
De meeste Bivakbewoners zonderden zich toch enigszins af van de eerste gezinnen die zich op 30 november 1976 in Almere 

Uitreiking van de sleutel (Foto Anefo)
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Haven vestigden. Karakterverschillen door misschien de verschillende plaatsen van herkomst waren daar de oorzaak van. 
In het Bivak woonde geen enkele Amsterdammer, terwijl de eerste bewoners vrijwel uitsluitend Amsterdammers waren. 
Het Bivak bleef een autonome gemeenschap, die uitsluitend naar buiten trad als de Rijksdienst weer eens een spoedige 
ontruiming aankondigde.
De kinderen in het Bivak ervoeren dit anders. De jongere kinderen maakten contact op de basisschool. De oudere kinderen 
maakten kennis in de bus naar de middelbare school in Lelystad of Bussum.

Wim Leeman ervoer het ook anders, aangezien hij in zijn werk direct te maken had met de eerste bewoners. Maar dat 
veranderde ook toen de eerste koophuizen gereed kwamen. Er ontstond toen een ware volksverhuizing, een verschijnsel dat 
zich later nog een paar keer voltrok bij het opleveren van nieuwe buurten. 

Kerstmis 1976
Was de Kerst in 1975 gevierd met een kerstboom op het 
binnenpleintje van het Bivak, dit jaar zou de Kerst met de 
nieuwe bewoners gevierd worden tijdens een dienst in de 
kerstnacht. Dominee Euft Verbaas en pastoor Dirk Visser 
waren aangesteld voor het zielenheil van de bewoners. 
Aanvankelijk zouden zij een protestantse en een rooms-
katholieke dienst houden, maar de mensen zeiden zelf: laten 
we voorlopig bij elkaar blijven. De geestelijken leidden toen 
een oecumenische dienst om de nieuwe gemeenschap van 
Almere bij elkaar te brengen en zo de start van het kerkelijk 
leven in de nieuwe stad mogelijk maken.
De viering vond plaats in de bovenzaal van De Roef. De 
dienst werd bijgewoond door 40 of 50 Almeerders en andere 
belangstellenden zoals mensen van de RIJP en het ZIJP en 
een paar kerkelijke vertegenwoordigers. Er waren ongeveer 
honderd mensen aanwezig, waaronder de ouders van Wim 
Leeman. 

Vader en moeder Leeman tijdens Kerst 1976 (Foto familiearchief)
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Kerst 1976 (Foto familiearchief/René Steenhorst)

Deze foto is online niet zichtbaar. 
Het boek De Allereerste Almeerder

ligt ter inzage in Stadsarchief Almere.
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Winter 1977 Links de kantoorbarakken van De Haak en rechts de stacaravans van het Bivak (Foto J.L. Potuyt, RIJP)
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Verenigingsleven
Naarmate er meer inwoners bij kwamen, groeide ook het verenigingsleven met kaartclubs, een koor en sportclubs. Aan het 
begin van zijn pioniersleven in Almere Haven zei Wim: Mijn activiteiten voor de Lelystadse toneelvereniging Isolemento 
zal ik wegens de vele kilometers die de repetities vergen, moeten opgeven. Zo gauw als ik de kans krijg richt ik hier 

een toneelclub op, aldus de 
politieman. En hij hield woord, 
want een toneelvereniging kwam 
er in Almere Haven.

Hoewel Almere ver boven de 
rivieren ligt en het toenmalige 
Almere voor namelijk bevolkt 
werd door Amsterdammers, 
werd begin 1977 al druk 
gesproken over carnaval. 
Een paar van oorsprong 
zuiderlingen hadden aangegeven 
waarschijnlijk carnaval te gaan 
vieren in Oeteldonk/Den Bosch, 
maar de nieuwe bewoners van 
Almere Haven waren zelf toe 
aan een feestje en maakten een 
start met de carnavalsvereniging 
De Moddertrappers. Op 19 
februari 1977 werd in de Roef 
een carnavalsavond gehouden 
met Prins Snoer en zo’n 120 
bezoekers.
Een jaar later op donderdag 3 

Politieman Leeman in gevangenispak wordt gedecoreerd door prins Willem de Eerste  
(Foto familiearchief/De Almare)

Deze foto is online niet zichtbaar.  
Het boek De Allereerste Almeerder  

ligt ter inzage in Stadsarchief Almere.
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februari 1978 werd in De Hulk prins Willem de Eerste gekozen. Samen met de Moddertrappers voerde hij in tenue het 
bewind over Almodder. Nadat de landdrost Han Lammers de sleutel van de stad in handen van de prins had gesteld, kon 
het feest beginnen. 
De prins liet, volgens De Almare van 9 februari, een spoor van stunts achter. Zo moest er een dijkje opgeruimd worden 
ter hoogte van het Bivak om de openbare vervoersbaan vrij te maken. Tijdens een open dag georganiseerd door de 
tandartsenpraktijk van Anne Faber en Aad van Luijk, kwam de prins hoogstpersoonlijk een naambord op de deur spijkeren: 
De Bekkentrekkers.
Op dinsdagavond werd een groot feest gegeven in De Roef, waarbij 200 feestgangers waren, vaak uitgedost in de vreemdste 
kostuums. Zo verscheen politieman Wim Leeman verkleed in een gevangenispak.

Er was in 1977 nog geen Oranjevereniging, maar voor Koninginnedag werden wel festiviteiten georganiseerd. Zo was er 
een Lawaaioptocht en werden er Oudhollandse spelen gehouden zoals zaklopen en ballengooien. 

Het éénjarig jubileum van Almere op 30 november 1977 werd groots gevierd. Er werd een wedstrijd Hofjes versieren 
uitgeschreven en activiteiten voor de kinderen georganiseerd. ’s Avonds was er groot feest met het optreden van zangeres 
Rita Hovink met de meezinger Laat me alleen, maar ook het eigen Almere Cabaret met stadstroubadour Henk Kruit, de 
schrijver van het liedje:

Welkom in Almere

‘k weet nog goed die eerste vrijdagmiddag
Dat ik hier kwam kijken met mijn vrouw
‘k zag het eigenlijk helemaal niet zitten 
Wat een kille, kale, grijze bouw 

Nieuwjaarsdag 1978
Vanuit het provisorisch kerkgebouw in de bovenzaal van de Roef was er een televisie-uitzending van de kerkdienst door de 
NCRV om 11 uur op Nederland 1.
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Bonifatiusspeld
In 1978 werd de Bonifatiusspeld ingesteld als erkenning van verdiensten voor 
Almere. Wim Leeman was de eerste ontvanger van de speld in 1978. Hij kreeg die 
uit handen van Han Lammers voor zijn verdiensten als pionier en eerste politieman 
in Almere. In 1982 kreeg zijn partner Don van der Woude de Bonifatiusspeld voor 
samenlevingsopbouw en de verdiensten als stadsbestuurder. Don en Wim zijn de 
enige echtelieden die allebei afzonderlijk de Bonifatiusspeld hebben ontvangen.

Kneuter
Almere werd in 1984 een gemeente en Han Lammers na afscheid als landdrost 
van het ZIJP en werd de eerste burgemeester van de nieuwe stad. Lammers was 

trots op Almere, maar had ook zijn kritiek op het eerste 
wijkontwerp in Almere Haven.
Hij vond die maar ‘knus’ met intieme woonerven en 
pittoreske grachtjes. Van Lammers mocht Almere zich 
wel ontwikkelen tot een moderne stad met innovatieve 
architectuur, Want de huidige opzet van de eerste wijk was in zijn optiek ‘kneuterig’. Dit vormde voor 
de kunstenaar Cor Kennedy de inspiratie voor het beeldje De Kneuter, dat bij het eenjarig bestaan van 
de gemeente in 1985 aan Han Lammers geschonken werd 

15. POLITIE
Vanaf 1973 werkte de RIJP met o.a. het Projektburo en de politie aan concrete plannen voor Almere. 
Wim werd aangesteld als rayoncommandant van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, werkend vanuit 
Lelystad: 

Als Rijkspolitie surveilleerden wij regelmatig in heel Flevoland en zagen dus wat ons te wachten stond. 
Ze waren wel een beetje aan het baggeren, bezig met bulldozers en ze maakten wat wegen. Wij vroegen 
ons wel af: wat moet dat allemaal worden. Op een gegeven moment zagen wij dat ze gingen heien en 

De Bonifatiusspeld is een ontwerp uit 1978 van 
de Amsterdamse edelsmid Paul Derrez 
(Foto Digitaal Erfgoed Almere)

Een miniatuur van 
De Kneuter 
(Foto familiearchief)



67

dat vonden wij interessant. De landdrost vond het toen tijd om ook in het toekomstige Almere Haven een politiepost in te 
stellen. Met de aanstaande bouw van Almere Haven kwam er natuurlijk ook veel bouwmateriaal en daar moest natuurlijk 
wel toezicht op komen. Toen werden ik samen met twee collega’s aangesteld.

Het werk van de politie veranderde. Behalve hun rondjes rond het gebied van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, die zo’n vier 
uur per keer in beslag namen, kregen de politiemannen te maken met diefstalletjes op bouwplaatsen. Dat gebeurt natuurlijk 
overal, maar in het rayon wel erg vaak, omdat het gebied met 43.000 ha zo uitgestrekt is.
 
Zo kregen we een keer ’s avonds een telefoontje van een beveiliger, dat er een verwarmingsketel was weggehaald. Hij was 
achter de dief aan gegaan, maar die had het uniform van de beveiliger gezien. Die had daarom op een bepaald moment de 
wagen maar stilgezet, het apparaat uit de wagen gehaald en op de weg gezet. De beveiliger was zo trots als een pauw dat 
hij de ketel terug had. Maar hij was vergeten om het kenteken van de auto op te nemen evenals het signalement.

In een nieuwe stad vinden veel eerste dingen plaats. Zo ook in Almere. Bij de eerste lichtingen van nieuwe bewoners zat ook 
een crimineel, Tonny B. Vóór hij naar Almere kwam zat hij al in het criminele milieu in Amsterdam en was een bekende 
van de politie. In Almere begon hij een autosloperij en had af en toe extra klussen die het daglicht niet konden verdragen. 
Op een bepaald moment voelde hij zich bezwaard en sprak erover met zijn huisarts. Deze adviseerde hem om eens te gaan 
praten met Wim Leeman. Gesprekken volgden. Uiteindelijk deed Tonny B. de uitspraak: ‘Goh, die man behandelt je als 
een gewoon mens.’

Maar Wim maakte ook andere dingen mee.
Bij de eerste 100 bewoners was ook veel jeugd, waar ik regelmatig mee optrok. Ik trof ze aan op de bouwplaats. Fikkies 
stokend of aardappels poffend. Zij kenden mij; ik kende hen. Ik herinner me nog dat ik een keer de soos instapte en een knaap 
tegen zijn vriend zei: “Wat moet die agent hier?” De vriend antwoorde op zijn beurt: “Da’s geen agent, da’s Leeman!”. 
Ik praatte met ze, had er goed contact mee. Toen ze een crossveldje wilden hebben kwamen ze naar mij toe. Ik regelde die 
dingen. Juist deze groep jongeren is in die begintijd verwaarloosd.

Ook al was Almere nog geen gemeente, toch werd er reeds in 1978 in Almere gemeentepolitie ingesteld. Met het ZIJP 
was afgesproken, dat bij het bereiken van de grens van 25.000 inwoners een korps gemeentepolitie van start zou gaan en 



68

de groep Flevoland van de Rijkspolitie 
zou worden opgeheven. En zo gebeurde 
dat op 1 januari 1978.

Voor Wim als politieman werd dit 
een drama. Hij ging mee naar de 
gemeentepolitie in Almere, waar hij 
brigadier werd. Maar het boterde niet 
met de commissaris die de korpsen van 
Lelystad en Almere onder zijn beheer 
had. Deze gaf hem geen garantie dat hij 
in Almere zou kunnen blijven wonen. 
De commissaris wilde hem namelijk 
ook in Lelystad in kunnen zetten als 
dat nodig mocht zijn. Dit gaf Wim 
een gevoel van onzekerheid. Maar 
aangezien hij de beschikking had over 
de gebruikelijke bedenktijd van een 
jaar, kon hij terug naar de Rijkspolitie. 
Leemans besluit stond snel vast. Na vijf 

maanden als brigadier bij de gemeentepolitie Almere te hebben gewerkt, besloot hij terug te gaan naar zijn oude stek, de 
Verkeersgroep bij de Rijkspolitie in Utrecht.

16. POLITIEK
Op 2 juni 1976 kregen de bewoners van het Bivak te maken met de lokale politiek. Er kon gestemd worden voor een nieuwe 
Adviesraad van het Openbaar Lichaam Zuidelijke lJsselmeerpolders die voor twee jaar werd gekozen. De nieuwe raad zou 
21 leden in plaats van 15 gaan tellen en uit hun midden zou het Dagelijks Adviescollege (DAC) gekozen worden. Dit college 
zou gaan bestaan uit de landdrost plus vier leden, die fulltime werkten.

Installatie gemeentepolitie in Almere: Wim Leeman (Links) (Foto uit familiearchief)
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Zo’n 20.000 inwoners van Lelystad, 400 agrariërs in het buitengebied, de bewoners van Almere Haven, bestaande uit 
bewoners van het Bivak, het Hagevoort complex en de tijdelijke bewoners van Werkeiland 5 aan de Oostvaardersdijk bij 
gemaal De Blocq van Kuffeler, mochten naar de stembus. Voor de gebieden buiten Lelystad was er een mobiele stembus. In 
Almere Haven bracht mevrouw Marcusse, die in het Bivak woonde, als eerste haar stem uit.

In 1978 was er weer een verkiezing van de Adviesraad voor de 
Zuidelijke IJsselmeerpolders. Intussen vond er partijvorming 
plaats langs nationale partijlijnen of partijen specifiek voor 
Almere. Zeer actief was de Partij van de Arbeid (PvdA). Don 
sloot zich hierbij aan. En dat was te merken. In maart 1978 
kwamen de leden van de PvdA samen om te praten over 
de Provinciale Statenverkiezingen waarvoor Almeerders 
toen niet mochten stemmen. Anders dan de gemeenten, 
viel het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 
niet onder een provincie. In plaats van Gedeputeerde Staten 
hield de minister van Binnenlandse Zaken toezicht op het 
Openbaar Lichaam. Dit was zo bepaald in de Wet op het 
Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, ingesteld 
in 1955. Maar dit betekende wel dat Almeerders de getrapte 
verkiezing voor de samenstelling van de Eerste Kamer niet 
konden beïnvloeden met hun stem. Volkomen onterecht, 
vonden Mia Huntelaar en Don van der Woude. Op 29 maart 1978 overhandigden zij protesthandtekeningen aan de minister 
van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel bij diens bezoek aan Flevoland. 

Op 21 mei 1978 konden de Almeerders wel gaan stemmen, nu voor de eerste Adviesraad van de stad Almere. Niet minder dan 
1182 kiesgerechtigde Almeerders gingen naar één van de twee stembussen. Met een opkomstpercentage van 75,53% bleek 
de betrokkenheid van de Almeerders groot. De PvdA kwam als winnaar uit de bus, met 7 zetels. Verder kregen Algemene 
Partij Almere 3 zetels, het CDA 2 zetels en CPN 1 zetel. De lokale partij van Willem Duyff, die zelfs de verkeersborden 
volgeplakt had met verkiezingsleuzen, redde het niet.

Don van der Woude (Foto Stadsarchief Almere)
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Don werd in 1978 voor de eerste keer gekozen in de 
Adviesraad voor een termijn van 2 jaar. IN deze termijn was 
zij lid van het Dagelijks Advies College als opvolger van R. 
de Boer. Haar functie in het DAC was vergelijkbaar met die 
van wethouder, in dit geval van volkshuisvesting. Na afloop 
van haar eerste termijn werd zij gekozen in de Adviesraad 
voor een tweede termijn van 1980 tot 1982. 

Als blijk van dank voor haar politieke werkzaamheden 
ontving Don ooit van de Raamplan Groep, de denktank 
van de PvdA in Flevoland, een fles Beaujolais met een 
persoonlijk etiket. 

17. EINDE VAN HET BIVAK
Centraal Antenne Systeem (CAS)
Eind 1976 werd al over het einde van het Bivak gesproken. 
Aanleiding was het abonnement voor de Bivakbewoners op 
het CAS. Vanaf de opening van het Bivak was er voor de Bivakbewoners een gratis pakket met de beperkte ontvangst 
van Nederland 1 en Nederland 2, plus een Vlaamse zender. Maar eind 1976 werd duidelijk dat de RIJP het abonnement 
op het CAS niet wilde verlengen met als reden de verhuizing van de bewoners van het Bivak naar vaste woningen. Maar 
aangezien een spoedig vertrek nog niet vaststond wensten de Bivakbewoners dezelfde faciliteiten als de nieuwe bewoners, 
die een uitgebreid pakket hadden. De Bivakkers werden in hun verzoek gesteund door landdrost Han Lammers. Deze was 
van mening dat gezien de weinige uitgaansmogelijkheden, de Bivakbewoners ook recht hadden op een uitgebreid pakket 
zenders met drie Duitse zenders, naast de twee Nederlandse zenders. Bovendien waren de Bivakbewoners bereid om 10 
gulden te betalen voor dit luxe pakket. Wim verklaarde tegenover de Almere Post van 3 februari 1977:

Etiket van de fles Beaujolais (Foto familiearchief) 
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Ik kan bij wijze van spreken de kabel zo pakken, het kan dus niet moeilijk zijn om er een kastje tussen te bouwen ten 
behoeve van de Bivakbewoners. Wij zijn hier vanaf het begin mee bezig geweest en waren al erg blij met het gesprek dat 
wij mochten hebben met de landdrost, waaruit voor ons bleek dat hij niet onwelwillend tegenover onze verlangens stond.
Wij hebben dit ook schriftelijk meegedeeld en het is natuurlijk vanzelfsprekend dat we nu erg blij zijn met de actie van de 
landdrost, zodat wij nu binnen korte tijd ook meer kunnen ontvangen dan alleen maar Nederland 1 en 2.

Maar op de achtergrond van deze kwestie speelde al de ontruiming van het Bivak door de RIJP. Deze dienst had het stuk 
grond, waarop de stacaravans stonden, al in 1972 opgenomen in het structuurplan. Hierop zouden eventueel bouwketen van 
de aannemers van een woningcomplex en eventueel van een kantoorgebouw kunnen komen te staan, volgens de RIJP. In de 
Almere Post van 3 februari 1976 stelde een woordvoerder van de RIJP: 

De bivakhuisjes zijn werkelijk zeer fraaie stacaravans, en het is ook niet zo, dat we de bewoners niet dankbaar zijn, dat 
ze zich in de toen nog kale polder hebben willen vestigen. Het was alleen te voorzien dat de bewoners op een gegeven 
moment de huisjes moesten verlaten, omdat de grond nodig is voor de bouw van woningen. De bewoners hebben altijd 
geweten dat het maar tijdelijk was, hooguit voor twee jaar. Op de plaats van het Bivak is nieuwbouw gepland.

De Bivakbewoners moesten echter uit de krant vernemen dat zij de langste tijd in hun caravan hadden doorgebracht. Tot een 
actie ‘Het Bivak moet blijven’ kwam het niet en het merendeel van de 
Bivakbewoners zou uiteindelijk akkoord zijn gegaan met de aanbieding van een vaste woning in Almere Haven, maar de 
plannen van de RIJP waren niet duidelijk. Bovendien hadden de bewoners van het Bivak geen haast om hun goedkope 
huurcaravans te verlaten.

Monument
Tijdens een bijeenkomst over de ontruiming met Bivakkers suggereerde landdrost Lammers dat het Bivak niet zou misstaan 
als ‘monument’ in Almere. Het Bivak zou een oase kunnen worden tussen de nieuwbouw. Wim was het hier helemaal mee 
eens.
Terugkijkend op het eerste jaar vertelt Wim:
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Officieel moest iedereen na een jaar het Bivak verlaten maar wij wilden helemaal niet. Het was zo heerlijk wonen daar… 
Dat uitzicht, reeën en hazen voor de deur. Dat krijg je nooit meer. 
Don voegde hieraan toe: Wat verder in Almere gebouwd werd trok ons niet erg aan. Die hofjes allemaal. Zo op elkaar, bij 
elkaar naar binnen kijken, dat was echt tot kunst verheven.

Moeizaam
Het was duidelijk dat de Bivakbewoners niet zomaar gingen verhuizen. En de communicatie met huisbaas de RIJP verliep 
moeizaam. De contacten werden onderhouden door de huismeester van de RIJP en mede-Bivakbewoner Willemse. De 
RIJP probeerde om de bewoners te verleiden tot verhuizing en bood verschillende woongelegenheden aan: een woonboot, 
een Finse bungalow, twee woningen bij de silo Hagevoort aan de Tjalkweg, stenen Holbornwoningen (genoemd naar de 
firma die intussen op de fles ging) en 
tenslotte woningwetwoningen. Als de 
Bivakbewoners maar uiterlijk op 1 juli 
1977 het Bivak verlaten hadden.
Dat zou niet gaan lukken, want in mei 
1977 verwachtte het Dagelijks Advies 
College al dat de ontruiming van 
het Bivak enige vertraging zou gaan 
ondervinden. Het DAC pleitte er dan 
ook voor om de Bivakhuisjes aan te 
sluiten op het centrale antennesysteem 
van Almere.

In augustus kregen Wim en Don een 
huurhuis aangeboden op de Rozenwerf 
210. De huurprijs was aanmerkelijk 
hoger dan de stacaravan in het Bivak. 
De specificatie luidde: Aanbod van de huurwoning aan de Rozenwerf tegen een aanmerkelijk hogere huur. Wel stond er een 

korting tegenover ‘in verband met de onvolkomenheid van de samenleving’ (Foto familiearchief)
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Maar op 29 augustus vond er weer een gesprek plaats bij de RIJP over de ontruiming van de stacaravan Bivak 2. Wim 
weigerde voor de tweede maal de aangeboden woning in Almere Haven te aanvaarden. De eerste weigering was vanwege 
het gebrekkige vooroverleg. De tweede weigering hield in dat Wim en Don de stacaravan niet eerder wilden verlaten dan 
nadat ze in Almere Haven huisvesting hadden gevonden die werkelijk volledig naar hun zin was. Bovendien lieten ze 
de RIJP weten, dat zij het plan hadden om een eigen woning te laten bouwen op een bungalowterrein in Almere Haven. 
De huurbaas liet nog wel even fijntjes weten dat de huur en verhuur van de stacaravan niet onder de huurbescherming 
viel, “hetgeen betekent dat de ontruiming na huuropzegging op betrekkelijk eenvoudige wijze te effectueren is.” Wim 
en Don moesten vóór 1 juli 1978 een meest geschikte woning betrekken en de keuze van de woning vóór 15 november 
1977 meedelen aan de RIJP. Op 14 november aanvaardde Opperwachtmeester W. Leeman, vol gens een spoedbericht van 
landdrost Han Lammers, de huurwoning, maar wel met de bedoeling om zelf te gaan bouwen. 

Na dit besluit tot aanvaarding van een vaste woning door Wim en Don, maar ook van de andere Bivakbewoners, liet de RIJP 
aan Het Parool en Almere Post weten dat de stacaravans naar een aantal verenigingen zouden gaan zoals de tuinvereniging 
De Kluitenduikers. Het Parool van 22 november tekent hierbij aan: Al geruime tijd geleden zijn protesten gerezen tegen 
het weghalen van het later historisch te achten dorp. Helaas 
stond de datum voor de afbraak van het Bivak voorlopig vast:  
1 juli 1978. 

Het nieuwe jaar 1978
Het jaar van de ontruiming van het Bivak zette dreigend 
in. De bewoners hebben van de RIJP te horen gekregen dat 
zij uiterlijk 30 juni hun eerste (tijdelijke) woningen moeten 
verlaten. Bij mede-Bivakbewoner C. Marcusse werd zelfs 
een dwangsom geëist wanneer hij op de gestelde datum zijn 
stacaravan niet zou hebben verlaten. Bij overschrijding van 
de datum zou hij een dwangsom van f 100,- per dag moeten 
betalen. Marcusse was bezig met een eigen huis te laten 
bouwen, waar de opleverdatum nog niet van vaststond.
De RIJP had de harde datum gesteld in verband met de Vertrek uit het Bivak (Foto familiearchief)
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geplande bouw van een Rijksscholengemeenschap, die deels 
het terrein van het Bivak zou overlappen. Na vragen in het 
Dagelijks Adviescollege van Almere (ACA) en overleg 
tussen de RIJP en het ZIJP werd de dwangsom ingetrokken.

Eind april begon de leegloop van het Bivak. Het uit vijf leden 
bestaande gezin van GGD-chauffeur/hoofdverpleger Van den 
Bos ruilde de stacaravan in voor een Mastenbroekwoning aan 
de Stadswerf. Zij zouden het Bivak gaan missen vanwege het 
prachtige, ruime uitzicht, de indrukwekkende zandstormen, 
die de lucht roodbruin kleurden, de fazanten, konijnen en 
reeën, die om de stacaravans heen liepen en bovenal de rust 
in het eerste jaar. Het gezin Stormbroek kocht een woning 
aan de Groenhof en kon per 1 juli de woning betrekken. 

Op zaterdag 6 juli 1978 verhuisden Wim en Don als laatste 
bewoners van het Bivak naar een huurwoning aan de Rozenwerf, in afwachting van de oplevering van hun bungalow aan 
de Hofmark.
Was Wim teleurgesteld?

Ach nee, het heeft er altijd ingezeten en we doen er niet sentimenteel over. Het ergste in die 2½ jaar was de kou, het 
prettigste de rust en stilte.

Op 3 november 1978 werd de laatste pionierswoning weggesleept uit het Bivak. Beetje voor beetje waren de huisjes 
gedemonteerd en weggevoerd naar een andere bestemming in de polder.  Daarmee verdween een stukje echte Almeerse 
geschiedenis van de allereerste, niet officiële bewoners van Almere. Ook het straatnaambord Bivak verdween en hangt nu 
in het kleinste museum van Almere, de kleinste kamer ten huize van Wim Leeman.

Het Bivak is dood, leve Almere Haven (Foto familiearchief)
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De Almare van 9 november meldde onder de kop Bivak weg: 

Vrijdagmiddag (3 november) is in opdracht van de Rijks dienst voor de IJssel meerpolders de laatste van de acht Bivak-
woningen weggehaald. Daarbij is een pertinent einde gekomen aan deze allereerste pioniers nederzetting van Almere 
Haven.

Een paar dagen na de ontruiming van het Bivak kwam Prins Carnaval Willem de 
Eerste ter voorbereiding van het nieuwe carnavalsseizoen op de 11e van 11e langs 
in zijn oranje automobiel om het lot van het fameuze Bivak te bezegelen. Op de 
plaats van het Bivak stratenbord bracht hij een blauw geschilderd bord aan met 
‘Bivakweg’.

1979 Hofmark
Na het tijdelijk verblijf op de Rozenwerf betrokken Don en Wim hun bungalow 
aan de Hofmark in 1979. Daarmee was het afscheid van het Bivak definitief, op 
de boom na die Wim plantte in het Bivak.

Want pal voor het huis aan de Hofmark kwam de grote berk uit het Bivak te 
staan. Trots noemde Wim de boom ‘de eerste privé boom van Almere’. Tijdens 
de ontruiming van het Bivak werd de berk niet achtergelaten, maar kreeg hij een 
tijdelijke verblijfplaats. Wim en Don hadden besloten dat de berk een levende 
herinnering moest blijven aan het allereerste moment van bewoning van de 
nieuwe stad Almere. 

In 1979 had Don haar politieke werk. En Wim had de gemeentepolitie van Almere 
verlaten en werkte weer bij de Verkeersgroep Utrecht. Vanaf 1 november 1981 
was hij werkzaam op bureau Sarphatistraat in Amsterdam.Grote berk voor de bungalow aan de Hofmark 

(Foto familiearchief)
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In 1983 ging Wim werken in Middelburg. Dat betekende voorlopig pendelen tussen Almere en Middelburg. Snel verhuizen 
was niet mogelijk, aangezien de huizenmarkt was ingestort. Toen in 1985 eindelijk na 2½ jaar het huis aan de Hofmark werd 
verkocht, inclusief de berk, verlieten Wim en Don Almere en verhuisden naar Vlissingen. 

18. DE HERINNERING BLIJFT…
Terugkijkend op het Bivak stelde Wim: Uniek om mee te maken. Jammer dat de situatie zo snel tot het verleden behoort. 
Toch was het moeilijk om het Bivak te vergeten. Tenslotte blijven er de herinneringen en die moeten regelmatig opgehaald 
worden. En dat gebeurde ook. 

1980: Eerste reünie
Op zaterdagavond 29 november 1980 hielden de oud-Bivakkers een reünie ten huize van Wim en Don aan de Hofmark en 
haalden herinneringen op aan die goede oude tijd toen men nog het rijk alleen had. Sinds de ontruiming van het Bivak waren 
sommige bewoners van het Bivak verhuisd naar plaatsen buiten Almere zoals Vinkeveen en Maarssen.
 
1981:
Op 17 november ontvingen de “pioniers” van Almere een brief van de directeur van de RIJP met als onderwerp 
‘herinneringstegel 5 jaar Almere’:

Het bouwen van compleet nieuwe steden in het dichtbevolkte Nederland is iets heel bijzonders! Kan bij het bouwen van 
nieuwe woonwijken in bestaande steden als het ware worden “aangeleund” tegen de aanwezige voorzieningen; in de 
IJsselmeerpolders moet geheel uit het niets worden begonnen.

Waar nog maar betrekkelijk kort geleden water stroomde, is dankzij de moderne techniek, jarenlange ervaring en de 
inspanning van velen, nieuwe bouwgrond geschapen. Bouwgrond waarop 5 jaar geleden de eerste woningen in Almere 
konden worden opgeleverd. Maar woningen alleen waren niet voldoende. Er moesten winkels, fabrieken, kantoren, 
sportvelden, kerken, buurthuizen, parken, bossen en nog veel meer zaken worden gebouwd en aangelegd. Kortom er 
moest een stad tot stand komen die aan de eisen van een moderne samenleving voldoet.
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De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft zich hier met inzet van al zijn kennis 
en kracht voor sterk gemaakt. De Rijksdienst kon dit echter niet alleen, want een 
nieuwe samenleving krijgt pas door mensen vorm en kleur. 

Alle begin is moeilijk. Zo ook in Almere. Vooral in het eerste jaar toen allerlei - ook 
vaak primaire – voorzieningen nog niet gereed waren, moest er in de ware zin van 
het woord worden gepionierd. Nu Almere 5 jaar bestaat, stelt de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders het op prijs u, als pioniers van het eerste jaar in Almere-Haven en 
Almere-Stad een tegeltje aan te bieden als herinnering aan de tijd waarin u en wij 
gezamenlijk veel hebben moeten improviseren.

Tevens wil de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders jegens u dank uiten voor uw 
inzet om alle ongemakken en moeilijkheden in de beginfase te helpen overwinnen. 

Ten slotte wens ik u in Almere nog vele jaren van voorspoed en gezondheid toe en 
hoop dat mede dankzij uw inspanning deze nieuwe stad zal uitgroeien tot een plaats 
waar het voor zeer velen goed leven zal zijn. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

Prof. dr. R.H.A. van Duin

1985: 10 jaar Bivak
De organisatie voor de reünie begon al vroeg in mei 1985. Onno van den Bos stuurde een uitnodiging uit. Met zes 
vertegenwoordigers van de acht gezinnen werd een programma opgezet:

15.00 uur: samenkomst in de kantine van de brandweer. Gebouw “GEMEENTEWERKEN” te Almere-Haven. Bijpraten, iets 
drinken, en de film “Stad uit het water” gemaakt door de Rijksdienst.
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17.00 uur: Dan gaan we eten bij de Chinees “New City”. Na het eten gaan de kleintjes naar bed, en zijn we,
20.00 uur: weer terug in de kantine. Play Backshow door grote en minder grote kinderen (voor beide groepen is een prijsje 
beschikbaar.
21.30 uur: Puzzeltocht te voet door Almere-Haven, uitgezet door Onno en Aukje van den Bos, waaraan ook weer een prijsje 
is verbonden. (ZAKLANTAARN MEE BRENGEN)
22.30 uur: Terug in de kantine, waar dan onder het genot van een drankje en een hapje nog even gepraat en/of gedanst kan 
worden.

De kosten van dit alles zijn begroot op f 75,00 per verdienend koppel, dus ook van de werkende kinderen wordt deze bijdrage 
gevraagd. Tot ziens op zaterdag 30 november. 

20 mei 1988: 12½ JAAR ALMERE
Het feestcomité had een pioniersdag in het centrum van Almere Haven in en om café-restaurant De Roef georganiseerd met 
live optredens van muziekgroepen, een grote rommelmarkt, kermisattracties, een ballonnenwedstrijd en pioniersbal. Dit 
alles onder het motto: Een dag om weer eens iedereen tegen het lijf te lopen. Handenschuddend en zoenend gingen Don en 
Wim door de zaal. Tegen Wim: “Leuk dat jij hier ook bent. Wat doe je tegenwoordig? Goh, wonen jullie nu in Zeeland…?” 
Het werd een staande receptie voor de onophoudelijke stroom bezoekers die na afloop tevreden weer hun nieuwbouwhuis 
opzochten.

1 december 1990: 15 jaar Bivak
Weer een reünie en weer een die begint met een samenkomen in café De Roef in Almere om daar bij te kletsen onder het 
genot van een kop koffie, om vervolgens te worden voortgezet in bowlingbaan De Meent in Lelystad. Er werd gebowld en 
à la carte gegeten in het restaurant van De Meent. Kosten f 65,- per persoon.

1 december 1991: Almeerse pioniers zien terug op 15 jaar Almere
De pioniers van het eerste uur kwamen bijeen in restaurant Bestevaer om herinneringen op te halen en terug te kijken op een 
periode die bestond uit improviseren en zandhappen. De saamhorigheid was heel groot. Als je iets tekort kwam, leende je 
dat van een ander. Alles moest gehaald en gekocht worden op het oude land. En de kinderen gingen elke dag met een taxi 
van firma Stegink naar school in Muiderberg. 
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2006 Almere 30 jaar bewoond
Almere Deze Week was op zoek 
naar leuke verhalen en mooie 
herinneringen van vroege bewoners 
van Almere. Op 4 juli 2006 werd een 
interview gepubliceerd met Wim en 
Don. 

13-21 oktober 2007: Week van de 
Geschiedenis
Het thema van deze week was 
‘Wonen’. Het Stadsarchief en het 
Geheugen van Almere organiseerden 
de tentoonstelling Buitengewoon 
Almere: Van Bivak tot Buitenplaats. 
De tentoonstelling in het Stadhuis 
liet ontwikkelingen op het gebied 
van wonen zien, onder meer in een 
kwartetspel met 11 thema’s. 

Aan het Bivak werd in de expositie aandacht besteed met een foto van een Bivakhuisje met Don en Wim ervoor. De foto van 
het huisje werden genomen bij de volkstuinvereniging De Kluitenduikers op het Spittershoek. 

De expositie bracht een reddingsactie van een bivakhuisje op gang naar aanleiding van de voorgenomen sloop van een 
Bivakhuisje op het terrein van de tuindersvereniging De Kluitenduikers. D66 begon samen met het architectuurcentrum 
CASLa de actie en wilde voorkomen dat het laatste exemplaar van de Bivakhuisjes zou worden gesloopt. D66 vond het 
huisje waardevol voor het culturele en geschiedkundig erfgoed van Almere, dat een mooie plek in Almere zou moeten 
krijgen. De wethouder van cultuur (VVD) voelde er niets voor om het laatste huisje van het Bivak te behouden voor de 
stad. Het was te duur en het had in 2007 helemaal geen historisch waarde meer. Met deze beslissing kwam een einde 

Terug bij de stacaravan, nu op het terrein van de Kluitenduikers (foto Stadsarchief)
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aan een reddingsactie, die ooit door landdrost Han Lammers was begonnen in 
1977, maar ook toen door het RIJP werd genegeerd. Intussen werd een tweede 
Bivakhuisje bij volkstuindersvereniging Water-Land in Haven ontdekt, dat in 
goede staat verkeerde. Volgens de Almere Vandaag van 3 november 2007: “Het 
huisje heet nog steeds Bivak en dient nu als bestuurskamer.”

2016: 40 jaar Almere bewoond
Het hele jaar, tot aan de exacte datum dat Almere veertig jaar bestaat op 30 
november van dit jaar, informeert de Facebookpagina ‘40 jaar Almere’ over 
de rijke historie die Almere heeft. Met prachtige zwart-wit foto’s uit het 
Stadsarchief en verhalen van het Geheugen van Almere. RTV Flevoland 

schonk ruime aandacht aan het ontstaan 
van Almere met de televisieserie Blik 
op Toen. In een van de afleveringen 
werden Wim en Don geïnterviewd 
over het Bivak. Het zou voor Don haar 
laatste optreden zijn. 

Op 24 november 2016 ontmoette Wim koning Willem Alexander in de buurtschuur 
in Nobelhorst tijdens het werkbezoek van de koning aan Almere. Wim was aanwezig 
als vroege pionier van Almere en bewoners van Oosterwold als hedendaagse 
pioniers.

2018: Almere Mijn Thuis
In 2018 was Wim even terug bij zijn geliefde hobby: toneelspelen. De Almeerse 
toneelgroep Suburbia in de Buurt werkte met inwoners van Almere aan Almere Mijn 
Trots. Voor deze voorstelling werkte de toneelgroep met verhalen van mensen die 
geboren zijn in Almere. Hoewel de stad nog niet heel oud is kennen deze geboren 
Almeerders zelf geen wereld zonder Almere. Hoe is het om in deze stad op te 

Ontmoeting van Wim Leeman met koning 
Willem Alexander (Foto familiearchief)
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groeien? En hoe verloopt de zoektocht naar 
je identiteit? Deze en nog vele andere vragen 
vormden de bouwstenen van de voorstelling. 
Wim speelde niet in persoon in het toneelstuk, 
maar was aanwezig met zijn stem. Bovendien 
stond zijn portret op het promotiemateriaal. 

1 december 2020: 45 jaar Bivak 
Het 45-jarig jubileum van het Bivak ging niet 
ongemerkt voorbij voor Wim. Hij kreeg een 
taart aangeboden met de bekende foto van de 
uitreiking van de sleutel in 1975. Bovendien 
werd hem, evenals bij de oorspronkelijke 
uitreiking van de sleutel, een Bivakmuts 
aangeboden. Van deze aanbieding maakte 
Omroep Flevoland een reportage. 

Aanbieding taart en bivakmuts (Foto Mary Driessen)
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Uitreiking van de sleutel door dr. ir. W.M. Otto aan Wim Leeman (Foto J.U. Potuyt, collectie RIJP) 
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Epiloog

De Allereerste Almeerder
Op 1 december 2020 was het 45 jaar geleden dat het Bivak in Almere Haven geopend werd. Het was de allereerste 
bewoning in Almere. In een volkomen onbegaanbaar en woest gedeelte van Zuidelijk Flevoland werden acht stacaravans - 
in ambtelijke taal ‘snelle’ woningen genoemd - in een hofje bij elkaar gezet. De bevolking ervan bestond aanvankelijk uit 13 
personen en 9 kinderen en uiteindelijk uit 15 volwassenen en 10 kinderen. Zij waren de kwartiermakers van de stad Almere. 
Een jaar later, op 30 november 1976, werden de eerste 100 bewoners van gebouwde woningen begroet. Dit was de eerste 
schaalsprong van Almere: van acht snelle woningen naar eerste stenen woningen. Maar wie was nu de eerste Almeerder? 
Officieel worden de gezinsleden De Clerk (ouders en toen twee kinderen) beschouwd als eerste bewoners. Maar waren er 
dan voor de Bivakbewoners geen eerdere bewoners in Almere?

Vanaf 1964 was tussen de Knardijk en de Hollandse Brug een werkeiland met haven ingericht. Dit werkeiland, Werkeiland 5 
genoemd, werd gebruikt als uitvalsbasis voor het aanleggen van dijken, waaronder de Oostvaardersdijk, en voor de bouw van 
het gemaal De Blocq van Kuffeler en de Zuidersluis. Op het complex werden bouwmaterialen en machines ondergebracht 
en boten aangemeerd. Tevens waren er woonbarakken voor dijkwerkers en bouwers van het gemaal (medewerkers van de 
Dienst der Zuiderzeewerken), alsmede kantoorbarakken voor ambtenaren beschikbaar. Na de voltooiing van de dijk, het 
gemaal en de sluis zijn loodsen en barakken achtergelaten. De loods De Toekomst is nu in gebruik als bezoekerscentrum 
De Trekvogel.

In 1974 werd in de drooggemalen polder begonnen met de bouw van een graanverwerkingscomplex aan de Hoge Vaart. 
Bij het optypen van een vergadermemo over de naamgeving van dit complex kwam door een verschrijving de naam Hage 
Voort tevoorschijn. Het gebouw en de silo’s werden opgeleverd in 1975. Toen werd begonnen aan de bouw van een dubbel 
huis naast de graansilo’s, waarvan uiteindelijk een helft in 1976 bewoond ging worden door het gezin van Jaap Boon. In 
2002 is op de plek van de graansilo het appartementencomplex ‘Landgoed Hagevoort’ gerealiseerd. De kafscheider en de 
jakobsladder zijn behouden als industrieel erfgoed.

Wie kunnen zich dan de allereerste Almeerders noemen? De bewoners van het Werkeiland 5 waren uiteindelijk passanten. 
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Toen de bouwwerken gereed waren, vertrokken zij. De bewoners van het huis op het graanverwerkingscomplex zijn ooit 
door Almare columnist Allard Bouwe Veldhuis in zijn column van 24 september 2008 aangeduid als allereerste bewoners. 
Maar het dubbele huis werd pas voltooid in 1976, hetgeen blijkt uit de Notities van een pionier in Almere, gepubliceerd 
in het Lelystadsblad van 8 januari 1976: Een grote storm zorgde ervoor dat de gestelde kozijnen en deurposten van de in 
aanbouw zijnde woningen volledig losgerukt werden. Hieruit blijkt dat deze woningen later dan de stacaravans van het 
Bivak in gebruik zijn genomen. 

De conclusie is dan ook dat de bewoners van het Bivak in Almere Haven uit 1975 aangemerkt kunnen worden als de 
allereerste Almeerders. Degene die na ondertekening van het huurcontract als eerste de sleutel tot zijn stacaravan kreeg 
uit handen van landdrost dr. ir. W. M. Otto, was Wim Leeman, rayoncommandant van de Rijkspolitie voor Zuidelijke 
Flevopolder. Leeman is waarlijk de eerste Almeerder, schreef de correspondent van Het Parool op 2 december 1975. Wim 
Leeman, nu 91 jaar en wonend in Almere, is dan wel niet de officiële eerste Almeerder, maar wel de Allereerste Almeerder.

Almere, 30 januari 2021





In dit Levensboek is Wim Leeman, geboren in 1930 in Utrecht, de hoofdpersoon. 
In 1958 begon hij aan een loopbaan bij de Rijkspolitie en weinig wist hij van de 
avontuurlijke tijd die hem stond te wachten. In september 1970 reed hij over de 
Hollandse Brug naar het Nieuwe Land, de latere provincie Flevoland, op weg 
naar zijn volgende stand- en woonplaats Lelystad, een nieuwe stad met zo’n 3000 
inwoners. In 1973 werd hij benoemd tot rayoncommandant van de Zuidelijke 
IJsselmeerpolders, een gebied van 43.000 ha. In de zuidwest punt hiervan zou de 
nieuwe stad Almere verrijzen. 

Op 1 december 1975 werd het Bivak in Almere Haven geopend. Het was de 
allereerste bewoning in Almere. In een volkomen onbegaanbaar en woest gedeelte 
van Zuidelijk Flevoland werden acht stacaravans - in ambtelijke taal ‘snelle’ 
woningen genoemd - in een hofje bij elkaar gezet. De tijdelijke bewoners waren 
de kwartiermakers van de stad Almere. Een jaar later, op 30 november 1976, 
werden de eerste 100 bewoners van gebouwde woningen begroet. Dit was de eerste 
schaalsprong van Almere: van ‘snelle’ naar stenen woningen. 

Het Bivak duurde uiteindelijk 2½ jaar. In juli 1978 kwam er einde aan het avontuur 
en ging de loopbaan van Wim bij de Rijkspolitie verder tot zijn vervroegd pensioen 
in 1988. Maar de herinnering aan het Bivak blijft evenals de vraag: wie is nu 
eigenlijk de eerste Almeerder?
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