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De Fantasie bestaat 30 jaar en dat
willen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Dat was het idee van
enkele bewoners van De Fantasie.
In de korte geschiedenis van de
stadsontwikkeling van Almere is
de totstandkoming van De Fantasie
een mijlpaaltje.
Een burgerinitiatief van een stel
betrokken, enthousiaste bewoners
groeide uit tot een spraakmakend
wijkje dat Almere landelijk op de
kaart zette. Het laat zien dat burgerinitiatieven van betrokken bewoners
met lef en enthousiasme realiteit
kunnen worden.
En nu, anno 2013, kijken de jonge
studenten Bouwkunde van Hogeschool Windesheim hun ogen uit in
dit particulier opdrachtgeverschap
wijkje avant la lettre.

Martha Knibbe benaderde voormalig Fantasiebewoonster Francisca
Benthem om na te denken over
het jubileum. Zij opperden het
idee een boekje te maken over
de veelkleurige geschiedenis van
De Fantasie. Stadsarchief Almere
zag onmiddellijk de meerwaarde
van de geschiedschrijving en adopteerde het idee. Dit boek, een feestje
en een kleine tentoonstelling zijn
het resultaat van de samenwerking
tussen bewoners en stadsarchivaris
Ellis Kreuwels en haar team.

In dit boek vertellen organisatoren,
bewoners, buren en overheidswerkers over hun ervaringen met het
bouwen en wonen op De Fantasie.
Het zijn verhalen over onvervalst
pionieren en enthousiasme. Een
fantastisch verhaal, het verhaal van
dertig jaar De Fantasie.
Ik wens u veel plezier met het lezen.
En neem vooral eens een kijkje op
De Fantasie of in een van de vele
andere spraakmakende wijken die
Almere inmiddels rijk is!

1985, 1990 [luchtfoto], 2000
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Een fantastisch verhaal
Connie Franssen

Stel: Een huis bouwen zonder
regels en wetten, niet de grond
en het geld staan centraal maar de
fantasie. Het is begin jaren ’80 en
een groepje Almeerse pioniers
probeert zich voor te stellen hoe
zo’n wijkje er uit zou zien. Een
van die Almeerders, Titia Frieling,
richtte Comité De Fantasie op en
er werd een architectuurprijsvraag
bedacht waar niet alleen iedereen
aan mee kon doen, maar waarbij
de winnende ontwerpen daadwerkelijk gebouwd mochten worden. En
waar kon dat beter dan in Almere,
pionierstad bij uitstek met ook nog
eens volop ruimte?
De prijsvraag richtte zich op twee
groepen: deelnemers die wel een
idee wilden inleveren, maar niet
daadwerkelijk wilden bouwen en
deelnemers met een idee dat ze wél
wilden verwezenlijken. De eerste
opdracht was het verkrijgen van
een stuk grond waar de fantasie
werkelijkheid zou kunnen worden.
Het comité benaderde de Rijksdienst
IJsselmeerpolders, die destijds de
nieuwe polder inrichtte en dus over
veel grond beschikte. De mannen
van de RIJP vonden het een goed
idee, maar de grond was van de
staat: Den Haag ging er over.
Plaatsvervangend RIJP directeur
Van Aalderen sprak de historische
woorden: ‘Ik heb geen fantasie, maar
de heren in Den Haag nog minder.’
Gelukkig waren er een aantal polder-

jubilea in de maak. En hoe kon je die
in Flevoland beter vieren dan met
een prijsvraag over wonen? Bovendien zou een dergelijke prijsvraag
ook landelijk de aandacht trekken
en de polder kon wel wat positieve
aandacht gebruiken.
Daarna ging het hard. Rijksbouwmeester Wim Quist werd voorzitter
van de jury. Er werden sponsoren
gezocht en gevonden. Het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, dat de inrichting van de
gemeente Almere voorbereidde,
werd om steun gevraagd. Het
bestuur vroeg de Adviesraad,
voorloper van de gemeenteraad,
garant te staan. De regels en wetten
werden omzeild door het nieuwe
wijkje een tijdelijk karakter te geven.
Op 2 april 1982 schreef Comité
De Fantasie de prijsvraag ‘Ongewoon
Wonen’ uit. Veel kranten brachten
het nieuws: wie zou er zo’n
ongewoon huis willen bouwen
en er vervolgens ook nog willen
gaan wonen, en dat voor maar vijf
jaar? Veel, zo bleek al snel. Zo’n
460 deelnemers meldden zich en
op 1 september 1982 leverden
140 deelnemers hun tekeningen
en maquettes in bij een leeg kantoorgebouw in aanbouw dat tijdelijk
door het Comité gebruikt mocht
worden. Vervolgens werd er een
tentoonstellingsruimte gezocht en
kon de jury aan de slag..

Op 2 oktober 1982 lag er een uitslag.
Drie ideeën uit Categorie A, de
ideeënprijsvraag, werden beloond
met respectievelijk 3.000, 2.500 en
2.000 gulden. In de Categorie B
werden de tien beste ontwerpen
geselecteerd die ook daadwerkelijk
gebouwd mochten worden.
Op 6 november 1982 was het zover:
de prijzen werden uitgereikt en
de tentoonstelling geopend.
Begin 1983 startten de prijswinnaars
met het bouwen van hun eigen
ontwerpen. Huizen op palen, LATwoningen, kubussen en een heus
circus verrezen in een hoekje aan
het Weerwater, losgezongen van
de rest van het prille Almere dat
toen vooral bestond uit rijtjeswoningen. Nu, dertig jaar later,
staat De Fantasie er nog steeds en
is nog altijd een bezienswaardigheid.
De Fantasie is het bewijs dat het
mogelijk is met weinig geld je eigen
huis te ontwerpen en te bouwen en
wat er gebeurt als je wetten, regels
en bezwaren opzij schuift.
In dit boekje vertellen organisatoren,
bewoners, buren en overheidswerkers over hun ervaringen met
De Fantasie. Van pril begin tot meest
recente bewoner vertellen ze een
verhaal over onvervalst pionieren
en enthousiasme. Een fantastisch
verhaal, het verhaal van dertig jaar
De Fantasie.

1990, 2005

1995, 2010

2009
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Tijdelijkheid maakt vrij
Titia Frieling, initiatiefnemer De Fantasie

Almere begin jaren ’80 was een
kleine gemeenschap waar iedereen
elkaar kende. De lijnen waren kort,
bewoners kwamen elkaar tegen
bij activiteiten en in besturen. Het
verenigingsleven bloeide: veel
pioniers van het eerste uur waren
zich bewust van het feit dat een
stad behoefte heeft aan méér dan
stenen alleen. Titia Frieling was een
van die pioniers.
Stedenbouwkundige Dirk Frieling
werkte voor de Rijksdienst IJsselmeerpolders aan de nieuwe stad.
Zijn vrouw Titia Frieling had Rietveld
gedaan, verhuisde met frisse tegenzin mee naar de polder en was
op zoek naar een baan bij een
architectenbureau. In de crisisjaren
’80 was een baan echter niet te
vinden. Dat gaf Titia Frieling voldoende tijd zich bezig te houden
met het op andere manieren
bouwen aan de stad.
Bouwen zonder regels,
wat levert dat op?
Titia: ‘Ik kende Frits Huis, Willem
Duijff en Thijs Gerretsen al. We zaten
middenin die bouw van de stad en
zagen dat er vooral rijtjeshuizen
gebouwd werden. We vroegen ons
af wat er zou gebeuren als mensen
hun bouwfantasie de vrije loop
konden laten. Bouwen zonder
regels, wat levert dat op? Hoe zou
zo’n wijkje er uitzien? Zo ontstond
het idee voor de prijsvraag. Het

jubileumjaar van de IJsselmeerpolders in 1982 was een mooie aanleiding het ook daadwerkelijk te
gaan doen.’ En zo geschiedde. Er
werd een comité opgericht waarin
behalve Titia Frieling ook Frits Huis,
Willem Duijff, Paul Santman en
Thijs Gerretsen zitting namen.
‘Vanaf het begin af aan ging het als
een trein’, weet Titia nog. ‘Iedereen
had zijn eigen rol, er was nooit
kinnesinne. Ook de omgeving vond
het een goed idee, dus we hadden
alle medewerking. De prijsvraag was
ook een vorm van cultuur versnellen,
een manier om andere mensen naar
Almere te krijgen. Er was nog geen
gemeenteraad, maar er was wel alle
medewerking, van de Dienst Bouw
en Woningtoezicht bijvoorbeeld. Zo
werd de grond voor een symbolisch
bedrag voor vijf jaar beschikbaar
gesteld. We kregen een perfecte
locatie aan het Weerwater, grenzend
aan Stedenwijk. We kregen die
locatie omdat er een electriciteitsmast stond, de gemeente mocht er
niet bouwen.’
Bouwkeetbesluit
‘Waar we mee zaten was dat bouwen
aan allerlei regels gebonden is.
Veiligheidsregels natuurlijk, maar
ook regels dat een toilet bijvoorbeeld altijd in een halletje moet zijn.
Ik geloof dat Thijs op het idee kwam
ons te beroepen op het “Bouwkeetbesluit”. Daardoor konden we de

welstandscommissie en allerlei regels
ontwijken. Gevolg was wel dat er
maar voor vijf jaar gebouwd mocht
worden, de maximale tijd waarop je
een keet mocht laten staan. Architect
René van Zuuk zei later dat die termijn van vijf jaar essentieel was, het
maakte mensen vrij te ontwerpen
wat ze wilden: het was toch niet voor
de eeuwigheid. Die tijdelijkheid
maakte vrij.’
Van droom naar daad
Deelnemers aan de prijsvraag
dienden hun plan anoniem in voor
twee categorieën. In categorie A
werden winnende ideeën beloond
met een geldbedrag van 3.000,
2.500 of 2.000 gulden. Daar was wel
prijzengeld voor nodig. Titia: ‘Ik heb
alle bouwers in Almere gebeld om
ze om geld te vragen. We dachten
dat 2.500 gulden een bedrag was dat
een directeur wel aan de telefoon
kon toezeggen en dat bleek te
kloppen. Ook verschillende fondsen
stelden geld beschikbaar en deelnemers moesten 25 gulden betalen
om mee te kunnen doen.’ De inzenders voor categorie B maakten kans
op het verwezenlijken van hun
bouwdroom. De anonimiteit van de
inzenders sloot vriendjespolitiek
en voorkeursbehandeling uit. ‘We
hadden een lege ruimte in Almere
Stad boven de Chinees, waar alle
inzendingen binnenkwamen. Er
kwamen stapels binnen, de ruimte
bleek al snel te klein. De bloemen-
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man heeft vervolgens alles met zijn
kar verhuisd naar het Patiogebouw
in Almere Haven. Daar hebben we
de tentoonstelling ingericht.’
Taart met electriciteitsmast
‘Alle inzendingen werden op één
dag gejureerd door een deskundige
jury. Rijksbouwmeester Wim Quist
was voorzitter, een hele serieuze
man. De jury kon fiches neerleggen
bij het werk van zijn of haar keuze
en moest die keuze ook verdedigen.
De prijsuitreiking was fantastisch;
we hadden schilderijen gemaakt
van de bankbriefjes van het prijzengeld voor de A-categorie, want
geld op je bankrekening is zo saai.
We hoorden later dat die schilderijen
thuis of op kantoor werden opgehangen. Als iemand dan uit eten
ging of zo, werd het schilderij aangesproken. De winnaars uit de
B-categorie kregen een stukje taart
dat de grond symboliseerde, met
daarop een door Thijs geknutselde
electriciteitsmast.’
Meedoen aan een prijsvraag is
één ding, maar ook werkelijk gaan
bouwen is iets heel anders. ‘De tien
winnaars moesten de grond accepteren en het zou best kunnen dat ze
dat niet zouden redden, daarom
hadden we reserves. De uitgifte
moest serieus gebeuren door de
Rijksdienst. Op de dag zelf bleek
Peter Loerakker niet aanwezig.
Toen we naar ‘zijn’ kavel liepen,

bleek hij zijn beton al gestort te
hebben; hij was gewoon begonnen!’
Alles kon
‘Het was ontzettend leuk toen het
eenmaal stond’, herinnert Titia zich.
‘Het wijkje ademde vrijheid, was
een soort vrijstaatje. Een van de
projecten was een circus, opgezet
door twee kunstenaars in het hart
van De Fantasie. Er zaten leeuwen,
het hek eromheen had zúlke mazen.
Jij zat hier en de leeuw zat daar,’
(Ze geeft een afstand van ruim een
meter aan.) ‘Mensen in de Stedenwijk klaagden over het gebrul. Het
was een belevenis en het was echt
kunst wat ze daar deden, heel
jammer dat het failliet ging. Het
was natuurlijk geweldig dat zoiets
kon, dat is nu onvoorstelbaar. Het
tekende de sfeer van toen: alles kon.’
Reclame voor de stad
Toen de voorgeschreven vijf jaar
om waren, lag er de vraag voor de
Fantasiebewoners: blijven of gaan?
Het comité was actief betrokken
bij die vraag. ‘De bewoners wilden
blijven. Maar de wethouders zagen
de waarde van die plek helemaal
niet zo. Bewoners Jan Benthem en
Peter Loerakker zijn met een grote
stapel tijdschriften – nationaal en
internationaal – waar met grote
letters ALMERE op stond, naar de
wethouders gegaan. De Fantasie
had naam verworven en dat was
gratis reclame voor de stad. De wet-

houder die er over ging, vond het
allemaal maar elitair gedoe. Toch
is De Fantasie gebleven. Misschien
wel mede dankzij het feit dat er nog
geen gemeente was. Dat maakte
het allemaal een stuk makkelijker.
De hele sfeer werd gekenmerkt door
lichtheid en gemak en dat straalde
af op De Fantasie.’

Ne Nohi No Tana

Bewoners

Jurgen van Staaden
1985-1995
Nieuwbouw

Van Staaden Maquettebouw

Jurgen van Staaden

1990-1995
Van Staaden Architecten

Oppervlakte
80 m2

1997-2001
Martha Knibbe
Jurgen van Staaden

Sloop en nieuwbouw

(Jochem)

2001

2002-heden

150 m

2

Peter Wilders
Martha Knibbe
(Tess)
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1986 Ruth Bouman, Martha Knibbe

1986

Martha Knibbe
De Fantasie en de Afsluitdijk

Jurgen van Staaden
De nieuwbouw van het huis

Over De Fantasie is veel geschreven
en gepubliceerd. Telkens staat in
boekjes, publicaties en artikelen
vermeld dat De Fantasie is ontstaan
vanwege ‘een jubileumjaar IJsselmeerpolders 1982’.
jubileumjaar… Maar waar ging het
dan over?
Deze vraag draag ik zo’n 25 jaar met
mij mee. Geen belangrijke vraag,
maar als bewoner van De Fantasie,
ook nog de oudste, hoor ik dit
natuurlijk wel te weten. Vooral
omdat ik af en toe rondleidingen
geef en studenten te woord sta.
In augustus 2012 zijn Francisca
Benthem en ik op bezoek bij het
Stadsarchief van Almere. We
organiseren samen het jubileum
van De Fantasie en zijn op zoek
naar interessante informatie. Het
Stadsarchief weet van onze komst
en men heeft een aantal grote
bruine dozen met het archief van
De Fantasie voor ons klaargezet.
De beschrijving van de inhoud
van deze dozen is in een zogenaamde inventaris opgenomen
in de database (http://digitaalerfgoed.almere.nl).

Francisca en ik werken ons door de
dozen heen, op zoek naar bruikbare
informatie voor het boekje over
De Fantasie. Want die bestaat
30 jaar, een jubileum.
En ja hoor, ineens is daar een brief
over het jubileumjaar. Dat is nou
leuk, daar staat het genoemd: ‘Het
jubileumjaar van de IJsselmeerpolders in 1982’ betrof het 50-jarig
bestaan van de Afsluitdijk! In 1932
werd het laatste sluitgat van de
afsluitdijk gesloten.
Vanwege dit 50-jarig jubileum
werd een prijsvraag uitgeschreven
voor De Fantasie, die nu zelf alweer
30 jaar bestaat! We hebben veel
informatie gevonden over De
Fantasie, maar dit was toch wel
de vondst van de dag.

Na Jaap Kleyn en Ruth Bouman
was het niemand gelukt de middenkavel te bebouwen. Bij de verkoop
van de kavels aan de bewoners kwam
de vraag op wat er moest gebeuren
met de middenkavel. Voor ons sloot
het stuk grond mooi aan op ons
terrein en bij de liefde van Martha:
tuinieren.
Het verder verbouwen van het
oorspronkelijke huis zou tot een
rommelige opzet leiden zonder een
vanzelfsprekende aansluiting op de
nieuwe tuin. Er volgde veel over en
weer geredeneer over de kamer in
de tuin, het uitzicht op het weerwater, zelfstandig inwonen, de haag
om de tuin en de mogelijkheden
van hout, staal, glas en steen.

Een opzet met een laag gastenverblijf aan de zuidkant en een
hogere woning aan de noordkant
paste goed. Beneden konden de
binnenruimten in de tuin overlopen,
boven kon je uitkijken over de grote
plas. Het beschutte op het zuiden
gerichte plaatsje tussen de gebouwen zou al vroeg in het jaar behaaglijk zijn. Dat plaatsje met naar het
oosten de kavel van het Abstract
Circus als grastuin en naar het westen
de schaduwtuin onder het dak van
de kastanje. In een hoekje dat overbleef van de oude kavel, tussen de
schuur van Peter Loerakker en de
straat, paste de voordeur.
In de bouwgeschiedenis op De
Fantasie is geheel spontaan een
traditie van twee volumes op een
kavel ontstaan. Bij de behandeling
van het plan op het stadhuis
merkte Evert Croonen, voorzitter
van de welstandscommissie dan
ook op: ‘op de Fantasie gaat het
goed in tweeën’.

1982-1983

1984, 1985, 1984

1986

1987

2012, 2013

2012
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Tot monument verklaren
Brans Stassen, stedenbouwkundige

Brans Stassen is stedenbouwkundige
en was begin jaren ’80 werkzaam bij
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Daar werkte hij mee aan het
ontwerp van Stedenwijk, de wijk
waar De Fantasie aan grenst. Almere
was nog geen gemeente en Han
Lammers, die later burgemeester
werd, was er nog landdrost.
‘De winnaars van de competitie
kregen een kavel van 20 x 20 meter
en voor ons was de vraag: waar doen
we dat?’, weet Brans Stassen zich te
herinneren. ‘We vonden een verloren
plekje achter de hoogspanning waar
je geen huizen mocht bouwen: een
mooi gelegen driehoek aan het
Weerwater. We hebben een heel
simpel plannetje gemaakt voor in
totaal tien kavels. In de jury zaten
goede mensen. Dat was ook wel
nodig, want er zaten allerlei plannen
bij, rijp en groen door elkaar. Twee
kunstenaars startten er een circus
met echte tijgers en leeuwen, dat
was natuurlijk heel bijzonder. Je
kon wilde dieren gaan bekijken op
De Fantasie in Almere.’
Droom bouwen
Almere heeft zich in haar jonge
geschiedenis altijd gekenmerkt door
durf als het gaat om woningbouw:
de verschillende BouwRaitentoonstellingen, het Wilde Wonen, particulier opdrachtgeverschap en de prijsvragen De Realiteit en De Eenvoud.
In 1982 was De Fantasie een voor-

bode van wat er later allemaal zou
gebeuren, particulier opdrachtgeverschap avant la lettre. ‘Het was het
eerste wilde wonen,’ zegt Brans.
‘Bouwen en wonen zat in die tijd
opgesloten in reglementen, voorschriften en woningbouwcorporaties. Op De Fantasie kon iedereen
zijn eigen droom bouwen, los van
regels. Er was nog geen ambtelijke
of democratische macht. De Rijksdienst stelde de grond ter beschikking en bemoeide zich er verder
niet mee, iets wat een gemeente
nooit zou doen. Bouwtoezicht kneep
een oogje dicht: je moest bij brand
kunnen vluchten en de boel mocht
bij storm niet in elkaar storten, maar
verder werd alles toegelaten.’
Doorzettingsvermogen
‘Ik vond het heel mooi dat het zo
kon maar je zag ook duidelijk de
beperkingen; hoeveel wilskracht
en doorzettingsvermogen er nodig
was om het gerealiseerd te krijgen.
De banken waren niet makkelijk
in het verstrekken van een lening
voor huizen die verre van standaard
waren en bovendien tijdelijk.
Mensen moesten dus sponsors
zoeken. Het is ook niet allemaal
gelukt, uiteindelijk bleven er drie
kavels leeg. Daarvoor is later
opnieuw een prijsvraag uitgeschreven, waarbij René van Zuuk in de
prijzen viel en mocht bouwen. Een
ander winnend ontwerp, een huis
in de vorm van een koe, is ook toen

weer niet van de grond gekomen.
Er is dus in verschillende generaties
gebouwd. Nu zou zoiets niet meer
kunnen. De gemeente is een stroef
lichaam geworden, waar elke stap
exploitatief moet worden verantwoord. Je zag dat bij de derde competitie die De Fantasie organiseerde,
De Eenvoud. Dat verliep veel moeizamer, ook omdat voor de grond de
volle prijs betaald moest worden.’
Monument
Oorspronkelijk was de prijsvraag
slechts een leuk burgerinitiatief.
De waarde werd later pas duidelijk,
vindt Brans. ‘Er zijn maar weinig
dingen in Almere die buiten de stad
bekend zijn en waar je bezoekers
altijd mee naar toe neemt, zoals
De Fantasie en De Realiteit. Het zijn
kwalitatief bijzondere experimenten
en in die zin belangrijk voor de stad.
Bovendien geeft het ook een beeld
van de tijdgeest. Als stad moet je
het van dat soort dingen hebben.
Dit zijn achten of negens boven veel
middelmaat in de stad, de krenten
in de pap. Almere zou daar zuinig
op mogen zijn. Destijds hebben
we De Fantasie en De Realiteit, om
het niveau ook voor de toekomst
veilig te stellen, rechtstreeks onder
toezicht gesteld van de Rijksbouwmeester, waaraan elke verandering
moest worden voorgelegd. Ik weet
niet of dat nog zo is. Eigenlijk zou je
De Fantasie tot monument moeten
verklaren.’
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Tijdelijkheid is de sleutel
Thijs Gerretsen, architect

Architect Thijs Gerretsen zat dertig
jaar geleden in comité De Fantasie
en keek met blijde verbazing naar
de talloze inzendingen die binnenkwamen. Van een huis in de vorm
van een koe tot een circus, alles
kwam langs en alles kon. Losgezongen van wetten en bezwaren
konden dromen gerealiseerd
worden. Die vrijheid had alles te
maken met de tijdelijkheid. Van
Thijs had die tijdelijkheid wel mogen
blijven. Tijdelijkheid werkt bevrijdend, tijdelijkheid maakt los: de
regels, de creativiteit, de fantasie.
‘Ik was verbonden aan het Projektburo dat door de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders in het leven
was geroepen met als taak een ontwerp voor de nieuwe stad Almere
te maken’, zegt Thijs. ‘Ik werkte aan
de programmering van Almere. In
die tijd was het ook crisis in de bouw,
in Almere werd voor het overgrote
deel sociale woningbouw gebouwd.
De bouwopgave moest aansluiten bij
de wens om Amsterdam te saneren.
Wij streefden met het Projektburo
naar een algemeen Nederlands
gemiddelde, waren helemaal niet
bezig met vraagstukken rond sociale
gelaagdheid. Als je kijkt naar
arbeiderswijken in Amsterdam die
goed en consciëntieus gebouwd
zijn; dat zijn nu de mooiste plekken
van de stad, met een idealistisch
gebouwd gemiddelde is niets mis.
De geschiedenis leert dat ontwikke-

lingen onvoorspelbaar zijn. Een stad
is in aanzet maakbaar, maar je weet
nooit hoe het uitpakt.’
Vrijheid en gemak
Toch was er blijkbaar een gedeeld
verlangen uit de band te springen,
anders was De Fantasie er niet
gekomen. ‘Die wens om een woonwijkje te bouwen zonder voorschriften leefde al bij het Projektburo’,
zegt Thijs. ‘Maar dat kon natuurlijk
niet, want er is een Bouwverordening. In een prijsvraagvorm en als
tijdelijk project konden we onder die
Bouwverordening uitkomen en het
jubileumjaar van de RIJP was een
mooie aanleiding. Het hele project
werd gekenmerkt door vrijheid en
gemak. Binnen het comité liep alles
soepel en met veel plezier, de vergaderingen verliepen eenvoudig en
doelgericht. We stelden ter plekke
een agenda op en maakten aan het
eind van de vergadering een takenlijstje en dat was het. We werkten
met elkaar naar een goede voortgang. Er was geen enkele machtsstrijd, niemand hoefde te scoren.
Titia Frieling had daar een belangrijke rol in. Het vrouwelijk element,
gaan voor saamhorigheid en werken
vanuit sympathie voor elkaar. Het
feit dat er geen gemeente, geen
politiek was, hielp natuurlijk enorm.
We hadden te maken met de Rijksdienst, dat waren mannen die niet
kinderachtig waren, die deden niet
moeilijk. En Han Lammers was

geweldig, een grote bestuurder
die altijd de grote lijn zocht. En hij
was zo slim om bijvoorbeeld Bouwtoezicht ook bij de vergaderingen
te betrekken.’
Van grot tot kasteel
De prijsvraag was open voor iedereen, maar ook het comité en de
jury waren een mix van disciplines.
Mensen konden indienen voor A:
ideeën of B: projecten. Thijs: ‘In die
A-categorie kwamen geweldige
verhalen binnen. Mensen die een
compleet ingerichte grot wilden
bouwen of een gedetailleerd kasteel
met hekken en al. Toch kwamen de
architecten bovendrijven vanwege
de vindingrijkheid, constructie en
materiaalgebruik, een compliment
aan mijn vakgenoten. De dag van
de prijsuitreiking was echt een
happening. Die vond plaats in het
Patiogebouw, een voorloper van
Corrosia. Een kunstenaar had de
ingang versierd met bakstenen, er
was theater, ik had hoogspanningsmasten geknutseld voor op de taart.
De jurering zat heel goed in elkaar,
de juryleden hadden een eigen kleur
fiches en legden die neer bij de ontwerpen van hun keuze. Die keuze
moest ook echt verdedigd worden.
Wij als comité kwamen er niet aan
te pas, hadden geen enkele invloed.
Wij hingen er omheen en luisterden.
Het was een feest om erbij te zijn.’
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Permanent experiment
En toen begon de bouw. Het terrein
werd bouwrijp gemaakt en de toekomstige bewoners gingen aan de
slag. ‘Het was fantastisch die mannen
daar aan het werk te zien tijdens
het bouwen van hun eigen huis.
Toen ik ze daar bezig zag, begon het
bij mij ook behoorlijk te kriebelen. Ik
nam me voor een volgende keer ook
mee te doen. Dat is ook gebeurd, ik
heb gebouwd op De Realiteit. Die
(tweede) prijsvraag is uitgeschreven
voordat die vijf jaar van De Fantasie
om waren, want we moesten het
doen onder het mom van tijdelijkheid. Terwijl wij natuurlijk al zagen
aankomen dat het wel mee zou
vallen met die tijdelijkheid. Voor
mij had het trouwens niet allemaal
hoeven blijven staan. Ik had het wel
leuk gevonden als er steeds iets vervangen zou worden. Maar toen
de gemeente de kavels aan de
bewoners ging verkopen was het
over met de tijdelijkheid.

Ik vind dat nog steeds jammer. Ik
zou willen pleiten voor grond in
bruikleen geven en een permanent
experiment maken, een festivalterrein waar alles kan. Juist die tijdelijkheid is de sleutel tot bijzondere
creativiteit die je niet hebt als je
rekent op de toekomst en op de
financiering door instituten. Het is
te vergelijken met kunst maken, dat
gaat ook over het nu. Het zou een
enorme boost geven aan architectuur, je haalt er architecten en
studenten mee naar de stad en
brengt mensen op ideeën. Dat
zou prachtig zijn.’

A82

Bewoners

Peter Loerakker
Dick Bruyne

1984-1988
Peter Loerakker

Uitbreiding

Henriette Loerakker-Rijntjes

Hans Roothaert

(Ben, Jan)
1988-2004

Oppervlakte

Henriette Loerakker-Rijntjes

156 m2

Joost Verheus

Uitbreiding

2004-heden

(Ben, Jan, Lex, Lejla)
2008

Arie-Willem Bijl

49 m2

Saskia de Man
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1987 Ben, Jan

1998 Lex, Lejla

1998 Lejla, Henriëtte

In het voorjaar werd bij grote Jan
en Francisca dochter Elsje geboren.
Tante Hanny, de hulp van Jan en
Francisca, hielp met al die kleintjes in
haar rode autootje met boodschappen doen. Ben en Arent kletsten op
hun manier, vaak ook met Hestia
Ruben. Jan en Elsje samen in de box,
stille, rustige, kijkende baby’s. Zo lief
en zo gezellig.
Francisca en ik gingen af en toe naar
Amsterdam, even geen moeder,
maar nieuwe kleren, koffie en witte
wijn. Grote Jan en Peter hielden
gesprekken over het werk, vrienden
en samen op vakantie.

Helaas heeft Peter dit door zijn te
vroege dood maar kort mee kunnen
maken. Ik vond het daarna moeilijk
om weer in ons paradijsje te zijn.
Gelukkig werd ik weer verliefd en
werd ons meisje Lejla geboren.
Vanaf een paar maanden ging zij
al met papa Joost in het weerwater
poedelen. Ze zwemt nog steeds
graag in open water.
Maar zoals het gaat in het leven,
met pijn in het hart is het huis op De
Fantasie verkocht. Grotere kinderen,
andere wensen en belangen. Maar
De Fantasie bestaat nog. Gelukkig.
Een prachtplek.

Henriëtte Loerakker-Rijntjes
Buitenkinderen
Ach ja, De Fantasie, wat zijn we daar
gelukkig geweest. In de zomers van
1983 en 1984 hebben we De Fantasie
gebouwd. Hoogzwanger was ik
van Ben toen we verhuisden naar
Almere. Houtkachels en het boek
‘Dokter Spock’ van Jaap en Ruth
hielpen ons de winter door.
Heerlijk om een eigen huis te hebben
met een erf, zeker voor ons hondje
Pabbe, dat de hele Fantasie als zijn
territorium beschouwde. En belangrijk om buren te hebben met goed
gereedschap, buurman Jos Abbo
die de dichtgevroren deuren kwam
helpen sluiten.
Een heerlijk zootje ongeregeld
waren de circusvoorstellingen van
Jaap en Ruth met geiten, leeuwen
en een meneer met hondendressuur,
In de zomer wapperde onze was
in de tuin, kleine baby Ben was
lekker buiten met Arent Benthem
die probeerde hem te leren praten.
Wat voelden we ons rijk. De winter
daarop was nog kouder, alles vroor
vast, we konden alleen nog via het
dak van de keuken naar binnen. In
die winter werd onze tweede zoon
Jan geboren. Zo koud, maar met
warme gebreide hemdjes gingen we
tevreden vroeg naar bed.

Voor de weekenden
Peter kocht een huis aan de Amstel
in Amsterdam en ik wilde graag
meer samen zijn. De Fantasie bleef
voor de weekenden en vakanties.
Daar konden de kinderen fietsen en
voetballen onder de hoogspanningsmasten. Elsje en Lex, onze derde
zoon, bouwden een boomhut en
stookten fikkie in de tuin. En dan de
logeerpartijtjes. Lex ontpopte zich
tot een echt buitenkind, net als Elsje,
en heeft er leren fietsen en assisteren
bij de circusvoorstellingen van Elsje.
Haar éénwieler konden ze daarbij
goed gebruiken.

1984, 1986

2013

1987

1987, 2012

1987, 2013

2012
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Selectie persberichten

1985
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1985

1985
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1984

3
3

Theater/studio/woning

Bewoners

Jaap Kleyn
Ruth Bouman

1984-1989
Jaap Kleyn

Oppervlakte woning

Ruth Bouman

30 m2

(Sitaloe)

Oppervlakte circus
280 m2

Eigenaren
2008-heden

Kavel 3 is als tuin bij kavel 1

Martha Knibbe

getrokken.

Peter Wilders
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0000 Skylines, Ruth Bouman

Martha Knibbe
Tuin

Ruth Bouman

‘Uw naam?’
‘R. Bouman’
‘Adres?’
‘De Fantasie no 3…Abstract Circus…
bij het Oor in Het Spanningsveld’
‘Nu alsjeblieft verder geen grapjes,
maar uw adres graag!’
‘Zo verging het mij tijdens het
opmaken van een proces-verbaal’,
zegt Ruth Bouman over Theater
Studio Woning, prijswinnend ontwerp in de categorie B van Bouwen,
prijsvraag Ongewoon Wonen – De
Fantasie, Almere.
‘In de jaren 1982-1987 speelde,
werkte en woonde ik samen met
Jaap Kleyn, en met mijn dochter
Sitaloe Willemse, destijds negen
jaar jong. Wij hadden de architectuurprijs gewonnen. Het ontwerp
zoals het in de catalogus Ongewoon
Wonen te boek staat, met als
uitgangspunt een hooiberg te
gebruiken in de zomer- of winterstand, is nog altijd prachtig.
Op de kale zandvlakte begonnen
we met het plaatsen van onze
woonwagens. Binnen hadden we
een wekker met twee grote bellen
aan weerszijden. Toen die onverwachts afging terwijl we buiten met
een van onze medeprijswinnaars
stonden te praten, riep Jaap: ‘Oh
daar gaat de telefoon’. Ik hoor nog

2006

de stomverbaasde buurman met
enige verongelijktheid in zijn stem
zeggen: ‘Hebben jullie al telefoon?!’
Omdat het ons aan voldoende
middelen ontbrak, ontstond een
achthoekige steile wand met een
diameter van 20 meter en bijna
4 meter hoog, een gebouw waarvan
de hemel het dak vormde en de
aarde de vloer. Het kreeg de naam
‘Abstract Circus’, tevens de naam van
zesendertig theatervoorstellingen
die er plaatsvonden in juni 1984,
met twintig artiesten en twintig
dieren, waaronder leeuwen en
tijgers. De woonwagens werden na
het circus binnenin geplaatst en er
werd een studio aan de binnenkant
tegen één van de zijden gebouwd.
Onze architectuur vormde de ‘ideale’
plek om te werken, geen geluidshinder, concentratie en ’s nachts
de donkere rand van een soort
planetarium die afstak tegen de
heldere sterrenhemel. Hadden wij
nu een wand om onszelf of om de
rest van de wereld geplaatst?
Precies vijf jaar na uitgave van de
kavels, in het voorjaar van 1987,
verscheen in het Parool, editie
Flevoland, het volgende artikel
waarvan hier de aanhef:
‘Circustent’ op De Fantasie plotseling
verdwenen (van een onzer verslag-

gevers) Almere – Gisteren stond-ie
er nog. Maar nu is-t-ie weg, de circustent van Ruth Bouman en Jaap KleynBrandenburg. Van de ene dag op de
andere is het opvallende woonhuis
van de twee Almeerse kunstenaars
verdwenen van De Fantasie, het
wijkje met experimentele woningen
aan ’t Weerwater…etc.
Met plezier denk ik terug aan
de fijne mensen uit die tijd, mijn
speciale dank gaat uit naar James
Purvis, die op heel charismatische
wijze overal voor te vinden was.
Graag wil ik besluiten met een
toen door Sitaloe en mij verzonnen
versje. We droegen het elkaar met
zwaar aangezet Limburgs accent
voor, het gaat als volgt:
Limburgs Versje
Ben je gek of ben je goed?
Is het eb of is het vloed?
Ben je gekomen of ben je gegaan?
Ga je naar de klote of ga je naar
de maan?

In 1998 was, ondanks de tweede
prijsvraag, de middenkavel op
nummer 3 nog onbebouwd. Na
het vertrek van Ruth Bouman en
Jaap Kleyn werd dit terrein een
verwaarloosd stukje groen. Omdat
dit stuk grond grenst aan onze
kavel wilden we het graag kopen.
Hierdoor konden we een grote tuin
maken.
Het idee werd besproken met de
buren en zij hadden geen bezwaar.
De gemeente wilde de grond
verkopen. Het resultaat was dat
we in 2008 de kavels konden samenvoegen. Geleidelijk aan transformeerde de tuin zoals dat gaat met
tuinieren; een grasveldje, een haag,
een zitje, een border. Boom erbij
en boom weg. Er werd afscheid
genomen van het Olifantengras.
Toch is het Olifantengras niet verdwenen van De Fantasie. Stekken
staan weer bij nummer 2, het is
onuitroeibaar. Eigenlijk heet het
Miscanthus Gianthus Robustus, maar
bezoekers hoorde ik eens zeggen
dat het Olifantengras was. In de tuin
staan drie fruitbomen. Bij de appelboom en onder de waterwilg staat
de wespenorchis.
De plant die het meeste voorkomt
is de geranium, in vele soorten en
kleuren. Ooit zag ik dat deze planten

het goed deden bij Henriette
Loerakker op nummer 2. Deze
bodembedekkende plant heeft
mooie bladeren die met elkaar een
compositie maken. Ook zonder
bloemen zijn ze mooi. Henriette
had ook rozen, die door de nieuwe
bewoners van nummer 2 werden
verwijderd. Door de doornen raakten de voetballen van de kinderen
voortdurend stuk. De rozen heb
ik gered en jarenlang in potten
bewaard. Op zeker moment kregen
ze een plekje bij nummer 7.
Op diverse plaatsen in de heg zijn
openingen gemaakt; op die manier
konden de kinderen van nummer 6
en 7 snel naar de konijnen van
nummer 2. Zo ontstond een soort
kinderpaadje.
Voor de tuin is nooit een plan
gemaakt, het ontstaat beetje bij
beetje. Ik heb maar één regel: geen
gele bloemen en roze bloemen bij
elkaar. De gele bloemen mogen
aan de noordzijde aan de kant van
het Maastrichtkwartier hun gang
gaan.
Op een zondag hadden we een
bord bij de ingang geplaatst met
‘Theetuin’. Het werd een onvergetelijke middag met leuke bezoekers.
Misschien gaan we dat vaker doen!

1984

1983

1987

1984

2012

2006, 2008

2008
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Het juiste moment
Kees Koekhoven, adjunct directeur Almere City Marketing

Kees Koekhoven is adjunct directeur
bij Almere City Marketing. Almere
en imago, al vanaf het prille begin
van de stad staan die twee op
gespannen voet met elkaar. Wat
heeft De Fantasie betekend voor
het imago van Almere?
Kees pakt er een luchtfoto bij:
Almere Stad begin jaren ’80. Van
boven gefotografeerd valt het
extra op. Almere bestaat uit keurige
rijtjes eengezinswoningen midden
in het grote zanderige niets. Hij wijst
naar een van de rijtjes in het zand:
‘Kijk, daar woonden wij.’ Kijkend
naar het verleden dringen zich
twee gedachten op: wat bezielde
mensen om in dat grote niets te
willen wonen. En kijkend naar het
heden: wat is er in ruim dertig jaar
een fantastische prestatie geleverd.
Sociaal maar o zo saai…
‘Als je het hebt over marketingtools
voor Almere, in de jaren ’80 een
volstrekt onbekend begrip, kwam
De Fantasie precies op het juiste
moment. Er was nauwelijks particuliere woningbouw in Almere, de
stad bestond voornamelijk uit rijtjes
sociale, maar o zo saaie woningbouw. Neem Stedenwijk, dat was
een bouwstroom van in één keer
zo’n 900 woningen erbij. Niks architectuur! Goedkoop bouwen, tuintje
erbij en dat was Almere. Toen werd
het crisis. Er werd flink bezuinigd op
sociale woningbouw, net als nu.

Almere had echter de opdracht om
2.400 woningen per jaar te bouwen,
waarvan 80% sociale woningbouw.
Die opdracht kwam in gevaar – en
daarmee de groei van Almere.
Bovendien begon langzaam maar
zeker het besef door te dringen dat
je geen volwaardige stad bouwt
door hoofdzakelijk sociale woningbouw neer te zetten. In een echte
stad moet je een breed publiek
hebben, variatie, gelaagdheid.
Almere had nooit iets aan promotie
hoeven doen, de bewoners werden
bij wijze van spreken op een presenteerblaadje aangedragen. Het stond
bekend als overloopstad voor
Amsterdam. Het Gooi had recht op
een woningcontingent van16% van
de woningen, maar niemand die
daar gebruik van maakte.’
Ander publiek
Toen kwam de prijsvraag, werd
De Fantasie gebouwd en stond
Almere nationaal en internationaal
in de belangstelling. Precies op het
juiste moment. ‘Door de prijsvraag
en de bouw van De Fantasie trok
Almere een ander publiek aan,
konden we architectuur laten zien’,
zegt Kees. ‘We zagen dat we iets bijzonders moesten doen, dat Almere
het anders niet ging redden. Als je
een ander soort mensen de brug over
wil lokken, moet je anders bouwen
en dat ook laten zien. We wilden hier
mensen hebben die bereid waren
te investeren in een woning.’

Almere Woonmarkt
‘Vanuit die gedachte, dat variatie
noodzakelijk was voor een goede
ontwikkeling van de stad, werd
vervolgens de Almere Woonmarkt
opgericht, een samenwerkingsverband tussen de gemeente,
woningbouwcorporaties, makelaars
en de bouwers in de stad. Ik werd
hoofd van de Woonmarkt. Het werd
een groot succes, we kregen 50.000
bezoekers per jaar. Alle plannen
van alle projecten die in de nabije
toekomst gebouwd zouden worden,
werden er tentoongesteld.
De Fantasie en De Realiteit waren
de eerste voorbeelden van Almere
als proeftuin van architectuur. Toen
vervolgens ook de BouwRai drie keer
in Almere plaatsvond, was de naam
van Almere als woon- en architectuurstad gevestigd. De Fantasie is dus
buitengewoon belangrijk geweest
voor de verbetering van het imago
van de stad.
Bij de bouw van De Fantasie en
De Realiteit zei Han Lammers: “Niets
is zo definitief als het tijdelijke.”
Hij heeft gelijk gehad. Het zijn nog
steeds publiekstrekkers.’
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Ik heb bijzondere bagage meegekregen
Jos Abbo, architect

Architect Jos Abbo runt een succesvol architectenbureau in Almere,
maar was net afgestudeerd aan de
Kunstacademie toen hij hoorde van
de prijsvraag. Hij besloot mee te
doen. Tijdens het ontwerpen en
bouwen van zijn huis op De Fantasie
groeide Jos uit tot een volwaardig
architect. Gepokt en gemazeld in
het vak en gedwongen creatieve,
out of the box oplossingen te vinden
om het project te verwezenlijken.
Jos Abbo studeerde in 1979 af
aan de Kunstacademie, waar hij
architectonische vormgeving had
gestudeerd. Er was crisis in de
bouw en Jos zat werkloos thuis.
‘Ik had in de slaapkamer een soort
bureautje gemaakt en tijd zat’,
herinnert hij zich. ‘Ik was destijds
gefascineerd door Buckminster Fuller
met zijn spaceframes, gebouwen
gemaakt met aluminium buizen
en bestaand uit piramides en viervlakken. Inmiddels zat ik in het
eerste jaar van de Academie voor
Bouwkunst. Almere kende ik een
beetje. In 1976 was ik er met de
beroepsvereniging geweest, rond
Sinterklaas. Het was guur, winderig
weer natuurlijk. Ik weet nog dat ik
er heel dubbel over was. ‘Hier moet
het dus allemaal gebeuren, een
nieuwe stad’, dacht ik. Maar het
verbaasde me dat niet alles nieuw
was qua denken. Haven was een
soort imitatie-Amsterdam met
grachtjes.’

Recreatiewoning
Hij besloot mee te doen in de
B-categorie, met projecten die
werkelijk gebouwd zouden kunnen
worden. ‘Het motto van de prijsvraag was “Ongewoon wonen”
en de woning zou tijdelijk zijn,
dat sprak me aan. Vanwege die
tijdelijkheid dacht ik aan een
recreatiewoning. Wij woonden
met kleine kinderen op de Oudezijds
Achterburgwal, een zeer kleurrijke
buurt. We zochten een plek buiten
de stad waar de kinderen in het
weekend de ruimte zouden hebben.
Dat was voor mij de motivatie mee
te doen.’
Isosaëder
Het ontwerp werd een ‘Isosaëder’,
een bolvorm afgeleid uit twintig
gelijkzijdige driehoeken. Binnen die
driehoeken werd een kubusvormige
constructie geplaatst met daarin de
keuken, toilet, eet- en zithoek en
een slaapverdieping. ‘We kregen een
bouwvlak van 20 x 20 meter om het
ontwerp te realiseren, de locatie was
een verrassing. Mijn ontwerp was
een alzijdig ontwerp waar je alle
kanten mee op kon, het was niet
afhankelijk van locatie. Pas toen we
gewonnen hadden, zagen we de
locatie voor het eerst. Ik weet het
nog als de dag van gisteren; we
gingen er op een zondagmiddag
met de bus vanuit Amsterdam
naartoe. In Stedenwijk werden
de Boulevardflats gebouwd. We

stonden daar aan het water en
dachten waar is het? Er was alleen
maar rietland. Toch hadden we
direct het gevoel dat het wel iets kon
worden. Een paar maanden later was
het bouwrijp en begon het echt.’
Sponsoren zoeken
De prijswinnaars kregen een stuk
grond van 20 x 20 meter in bruikleen
en konden aan de slag. Niemand
had enig idee hoe. De woningen
hadden een tijdelijk karakter en
waren ongewoon, dus de banken
zaten niet bepaald te springen om
een hypotheek te verstrekken. ‘We
bedachten dat we sponsors moesten
zoeken. En omdat geld lospeuteren
een probleem zou worden in die
moeilijke tijd bedacht ik dat ik
sponsors om materiaal kon vragen
en dan in ruil daarvoor naamsvermelding bij het project zou aanbieden. Ik had geen werk, dus ik kon
veel tijd besteden aan het benaderen
van sponsoren. Ik ben met het OV
het hele land doorgereisd en heb
beslissers bij bedrijven mijn plan
gepresenteerd; er werd heel goed
op gereageerd, het werd begrepen.
Het was natuurlijk een lastige
periode in de bouw en dit gaf
bedrijven de kans zich te laten zien.
Niet gehinderd door enige kennis en
schroom heb ik vervolgens een hek
van 20 meter waar een grote sponsor
een groot bord kon ophangen en
een kleine sponsor een klein bord.
Ook die borden heb ik zelf gemaakt.’
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Fantastische tijd
De materialen werden uit alle hoeken
van het land naar Almere gereden.
Daarna begon de bouw. ‘We hebben
het casco in drie dagen gebouwd. Ik
had al heel veel voorbereid, prefab
gemaakt. Houtskeletbouw en de
aannemers in Almere hebben die
manier van bouwen later heel vaak
herhaald. Ik was een van de eersten
die de prefabconstructie bedacht.
Peter Loerakker en ik zijn begonnen
met onze huizen, daarna volgde al
snel de rest. Het was een fantastische
tijd, ik word nog warm als ik eraan
terugdenk. We deelden de liefde
voor architectuur en bouwen, hadden allemaal jonge gezinnen, waren
gelijkwaardig aan elkaar. Alle ontwerpen hadden een bepaalde eigenheid. Wij gebruikten het huis aanvankelijk als weekendhuis maar toen
de kinderen groter werden, wilden
we uit Amsterdam weg. Het werd te
onveilig voor de kinderen; er waren
veel junks in de buurt en de Aidsepidemie brak uit. Op een gegeven
moment hebben we besloten niet
meer terug te gaan naar Amsterdam
en zijn we op De Fantasie blijven
wonen, op 33 m2 met drie kinderen.
Een mooie tijd. Ik houd van zeilen
en had er een bootje liggen, dat
inspireerde anderen ook een bootje
aan te schaffen. Dat werd een beetje
een mannending, heel leuk.’

Van Fantasie naar Realiteit
In die periode werd de prijsvraag
voor De Realiteit uitgeschreven.
Jos Abbo besloot weer mee te doen
en dan een grotere woning te ontwerpen. Het lukte. ‘Ik heb ontslag
genomen bij het architectenbureau
waar ik werkte en ben gaan organiseren. Een enorm risico, maar ik wist:
dit is mijn pad. Ik heb een container
in de tuin gezet, dat werd mijn
kantoor en ik ben aan de slag
gegaan. In 1988 was die woning
klaar en zijn we van De Fantasie
naar De Realiteit verhuisd, met pijn
in het hart, want we waren gehecht
geraakt aan De Fantasie en de
bewoners. Inmiddels wonen we in
Overgooi en zijn vergroeid geraakt
met Almere. Mede dankzij die stad
ben ik geworden wat ik nu ben. Die
periode was het begin van mijn
carrière als architect. Die manier van
ontwerpen, dat anders denken, zit
in mijn systeem. Ik heb daardoor
bijzondere bagage meegekregen.’

Koepel/paneelhuis

4

Bewoners

Jos Abbo
1986-1988
Oppervlakte
2

33 m

(Enos, Obed en Aron)

Uitbreiding
100 m

Jos en Marta Abbo

2

1988
Fred de Ruiter
Pauline Zwart
1988-heden
Inno en Darin Boss
(Heh en Surge)
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1987 Enos, Aron en Obed Abbo

1987 Aron Abbo

Marta Abbo
Pionieren in de polder
Op een stormachtige novemberdag in 1982 gingen wij voor het
eerst kijken op het terrein waar
De Fantasie zou komen. Het bleek
een zanderige, kale vlakte te zijn
onder de hoogspanningsmasten.
Vanuit onze bovenwoning op de
Amsterdamse Wallen waren we die
dag met de bus gekomen met onze
eerste twee kinderen: Enos in de
buggy en Aron in een draagzak
op de buik. Het ontwerp van Het
Koepelhuisje had een prijs gewonnen en we gingen kijken naar de plek
waar het gebouwd zou worden.
Nooit had ik op dat moment
kunnen bedenken wat een fijne,
bijzondere jaren wij op deze plek
zouden beleven. Nadat het huisje
klaar was in de zomer van 1983,
gingen we elk weekend met onze
blonde jongetjes naar Almere, eerst
met de metro naar het Amstelstation
en daarna met de bus naar het Oor,
van waaruit we De Fantasie konden
zien liggen. De knuistjes van de
oudste kind(eren) gekluisterd aan
de buggy, zoals ze in Amsterdam
hadden geleerd.
Tuinspeelkist en speelklimtoren
Aangekomen bij het huisje ging
de houten tuinspeelkist open, met
daarin de schepjes, de emmer en niet
te vergeten de fietsjes. Eindeloos

werden er rondjes gefietst om
De Fantasie, waartoe in Amsterdam
geen gelegenheid was. Lange dagen
waren het, waarin tunnels werden
gemaakt voor de autootjes in de
zandbak, waarna we moe in bed
tolden in de houten doos waarin
we met zijn vieren en later met zijn
vijven sliepen.
Om de houten speelklimtoren, door
hun papa gemaakt buiten op het
talud in de tuin, werd een echte tent
gebouwd, waarin natuurlijk ook
geslapen moest worden. De witvisjes,
eigenhandig gevangen, werden
geroosterd op een zelfgemaakt vuurtje en daarna met een serieus gezicht
opgegeten. ’s Nachts bleef de deur
open en sliepen de twee oudsten in
de zelfgemaakte tent.
Motorbootje
Ook in de schoolvakanties bleven
we op De Fantasie. Met ons motorbootje tuften we op woensdag
naar het haventje voor de markt,
die toen nog in de havenkom plaatsvond. Groenten en fruit werden
ingeslagen, een ijsje gegeten en
dan we weer terug.
Er werd een vlot gebouwd, waarmee
langs de huizen van De Fantasie
gevaren kon worden.
Wij voelden ons de pioniers van
Almere, de pioniers van het nieuwe

land, wat De Fantasie voor ons was
en hoe ook het Koepelpaneelhuis
tot stand was gekomen.
Op zondagavond en na de vakanties
gingen we naar onze bovenwoning
in Amsterdam om te werken en naar
school of crèche te gaan. Dan werden
de weekendkleren gewassen en in de
weekendtas gestopt en op vrijdagavond vertrokken we weer naar
Almere.
Hier op De Fantasie hebben we de
vrijheid leren kennen, maar ook de
geborgenheid met gelijkgestemden,
die nu allen net als wij terugkijken
in herinnering.

1982-1983

1987

2010

2013

2013
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Opgroeien in vrijheid
Hestia en Arent, voormalige buurkinderen

Ze zijn inmiddels dertig, Hestia
Ruben en Arent Benthem, maar op
een ijskoude winterdag klimmen ze
als vanouds op de container naast
Arents oude huis. Ze waren allebei
twee jaar oud toen ze op De Fantasie
kwamen wonen, Arent op nummer
10 en Hestia op nummer 5.
Het is alweer zo’n drie jaar geleden
dat ze elkaar voor het laatst zagen.
Hestia legt een foto op tafel. Er staan
twee kleuters op, ieder een plastic
krat aan een touwtje voorttrekkend.
Arent: ‘Het was grote vrijheid, we
struinden hier altijd samen rond. Een
van de buren had tomatenplanten,
de geur van tomaten doet me nog
altijd denken aan mijn jeugd daar.’
Hestia: ‘We waren de enige kinderen
van dezelfde leeftijd, de anderen
waren jonger. Arents zusje en mijn
zusje, zeven jaar jonger, trokken ook
met elkaar op. Ik ging na school altijd
direct naar Arent en mijn vader paste
op woensdagmiddag op ons. Ik weet
nog wel dat we met een zwemvest
aan rondliepen. Toen we ons zwemdiploma hadden, maakte mijn vader
een springplank. Met een aanloopje
sprongen we dan in het Weerwater.
We hadden ook een schatkist, die ligt
nog steeds begraven achter ons huis.
Later keken we op zondagochtend
Villa Achterwerk, afwisselend bij
Arent en een andere vriendin, Fleur.
We liepen in pyjama naar elkaars
huis, dekbed mee.’

Arent: ‘Het middenterrein was
toen nog leeg en dat hebben we
geconfiskeerd, dat was ons speelterrein, daar voetbalden we veel. En
weet je nog dat we dagen op zoek
zijn geweest naar die tijger die hier
los zou rondlopen? Het circus was
opgedoekt en er stond een kooi
open. Iemand had ons verteld dat er
een tijger ontsnapt was. We hebben
in alle tuinen en langs het water
gezocht.’ ‘Dat was écht zo! Dat is
echt gebeurd, die ontsnapping’,
roept Hestia. ‘Ik heb altijd gedacht
dat het echt was, nooit aan getwijfeld. Achteraf gezien is het natuurlijk
bizar, dat dat zomaar kon, een circus
met wilde dieren tussen de huizen. In
die zin was het hier een vrijplaats.’
Japanners in de tuin
‘Het is een uniek plekje,’ vindt Arent.
‘Heel groen en ruimtelijk maar ook
veilig. Dat vond ik altijd heel fijn.
Ik zat in Bussum op de middelbare
school en woon nu in Amsterdam.
Ik moest Almere altijd verdedigen,
maar met De Fantasie is dat gemakkelijk. Iedereen ziet dat het een
bijzondere wijk is, ik ben er altijd
trots op geweest dat ik hier heb
gewoond.’ Hestia: ‘Kun jij zeggen
dat je trots bent? Het is voor mij zo
vanzelfsprekend geweest om hier
op te groeien. Ik kan het nergens
anders mee vergelijken.’ Arent: ‘Ik
ben me er altijd bewust van geweest
dat het bijzonder was, alleen al
vanwege de bussen Japanners en

Duitsers die hier kwamen kijken.
Dat vond ik wel een soort eer.’ Hestia:
‘Mijn ouders vonden het maar niks,
stond er ineens een groep Japanners
in de tuin. Ik weet ook nog dat mijn
vriendinnen het een raar wijkje
vonden. Zeker in het begin toen
Almere eigenlijk alleen maar rijtjeswoningen had.’
Kleine kamer
Ondanks het feit dat de huizen door
de vaders zelf zijn gebouwd, waren
de kamers van de kinderen klein. Het
huis waar Arent woonde, Hard Glas,
is nog steeds een van de meest opvallende huizen op De Fantasie. ‘Ons
huis had twee ingangen, dus ik had
mijn eigen deur; best handig voor
een puber. Alhoewel mijn ouders het
op de een of andere manier direct
hoorden als ik thuis kwam. Mijn
kamer was heel klein, eerst van twee
bij twee, na de uitbreiding was mijn
kamer twee bij vier.’ ‘Dat was groter
dan mijn kamer,’ zegt Hestia. ‘En ik
moest mijn kamer delen met mijn
zusje, die geboren werd toen ik
zeven was. Ik hoopte dat ons huis
verbouwd zou worden, maar nee
hoor, zat ik ineens met een baby op
mijn kamer. Dat vond ik wel erg,
moest ik mijn kamer uit als zij ging
slapen. Er waren wel plannen om het
huis te gaan uitbreiden maar op de
een of andere manier duurde het
heel lang. Het mocht dan weer niet
van de Welstandscommissie of zo.
Dat was raar, ineens waren er regels
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die er daarvoor niet waren. Het huis
is uiteindelijk wel uitgebreid, ik zat
op de middelbare school toen ik
eindelijk een grotere kamer kreeg.’
Terug?
Arent studeerde in Utrecht en
woont in Amsterdam. ‘Ik zou heel
graag in zo’n bijzonder huis willen
wonen, maar dat moet dan wel in
Amsterdam staan. Ik heb nooit
zoveel met Almere gehad, ik zat in
Bussum op de middelbare school.
Ik vind Almere wel een stad met lef.
Ze durven wel statements te maken,
of je het er nou mee eens bent of
niet. De Fantasie was een van de
eerste voorbeelden van die durf.’
Hestia ging in Almere naar de
middelbare school en studeerde in
Amsterdam, maar wilde nooit weg
uit Almere. Ze werkt voor Almere
Deze Week, woont in de Filmwijk
en is sinds kort moeder van een
dochtertje. ‘Als kind wilde ik niets
liever dan in een normaal rijtjeshuis
wonen. Achteraf zie ik hoe bijzonder
De Fantasie is. Ik zou er best graag
weer willen wonen. Het is een
mooie plek om op te groeien.’

Onder de 16

Bewoners

Douwe Kinkel
1984-heden
Oppervlakte
75 m

2

Uitbreiding
1998
75 m2

Gerard en Hannie Ruben
(Hestia, Rhea)
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1984 Hestia, Arent

1987 Hestia, Arent
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Eigenlijk hele gewone mensen
Meneer en mevrouw Wierda

Meneer en mevrouw Wierda kijken
al dertig jaar vanuit hun benedenwoning op De Fantasie. Meneer
Wierda loopt elke dag met hond
Tessa zijn rondje langs De Fantasie.
Van kale vlakte tot groene oase:
de Wierda’s hebben hun wijk zien
opbouwen.
‘We wonen hier al dertig jaar’, zegt
meneer Wierda. ‘Het was een kale
boel in het begin. Alleen maar zand
en leegte. De Fantasie was er nog
niet, de boulevardflat ook niet. We
hebben alles op zien bouwen. We
wisten van de prijsvraag, dat er een
wijkje met aparte huizen zou komen.
Een oude man hier verderop schold
de werklui helemaal plat.’ Mevrouw
Wierda. ‘In het begin vond ik het
niks hoor, maar toen het er eenmaal
was vond ik het fantastisch. Ik dacht,
als er aparte huizen komen, zullen er
ook wel aparte mensen komen. Dan
ga je praten met die mensen en ga
je zien dat het eigenlijk hele gewone
mensen zijn, met gewone gezinnen.
Ja, behalve dat circus dan. Stinken!
Verschrikkelijk! Maar vreselijk
aardige mensen, daar niet van.’
‘Je hoorde de leeuwen en tijgers
brullen’, herinnert de heer Wierda
zich. ‘Daar kon je soms niet van
slapen. Er stond een hek omheen
en je kon ze gewoon bekijken.’

Terrarium
Ook alle wisselingen is het echtpaar
niet ontgaan. ‘Er wonen nu veel
andere mensen’, zegt meneer
Wierda. ‘In het terrarium, dat huis
met al dat glas, wonen nu andere
mensen. Die architect die aan de
waterkant woont, heeft er een huis
naast laten bouwen. Er stond ook
een soortement plantenkas, helemaal van glas, maar het was een huis.
Echt zo’n broeihok, weet je wel? Ik
ken die kunstenaar nog, en Jos Abbo.
Het verandert. Ik leerde de mensen
kennen door het hondje. Dat was
een ander hondje en die liet ik altijd
in het groen uit. Dan maakte ik een
praatje. En nog.’
‘We hebben ook de kinderen allemaal groot zien worden’, zegt
mevrouw Wierda. ‘De meesten
studeren.’
‘Weet je nog van die brand, Rie?
Er stond een auto in de fik en niet
zo zuinig ook. Ik was bang dat het
vuur zou overslaan naar die houten
woningen. Het liep gelukkig goed
af. Wij vonden het prima dat het
na vijf jaar bleef staan. Ik kijk liever
tegen De Fantasie aan dat tegen
een flatgebouw. Mijn rondje met de
hond wordt er een stuk boeiender
van.’
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Ik wil hier nooit meer weg
Peter Huis, bewoner Maastrichtkwartier

Vanuit het appartement van
Peter Huis (33) is het uitzicht over
De Fantasie en het Weerwater
prachtig. Een rossig herfstzonnetje
verlicht de rood en geel verkleurende bladeren van de bomen op
De Fantasie. Peter kent De Fantasie
al lang, zijn vader Frits Huis zat begin
jaren ’80 in het comité.
‘Het comité vergaderde ook bij ons
thuis’, zegt Peter. ‘Niet dat ik me daar
iets van kan herinneren, ik was nog
maar een baby. Later kwam ik op de
fiets of wandelend wel eens langs
De Fantasie en sinds drie jaar woon ik
hier en kijk ik er over uit. Ik vind het
een prachtig wijkje, heel apart. Mooi
dat mensen hun huis zelf mochten
ontwerpen en bouwen. Het houdt
zijn eenvoud in de loop der jaren.
Mijn vriendin woont in Zutphen en
is hier om het weekend.
Zutphen is natuurlijk een heel ander
soort stad maar ze vindt deze plek
erg fijn, ik heb een groot balkon
waar je ’s zomers heerlijk kunt zitten.
Hoe het gaat als we willen gaan
samenwonen, weet ik nog niet. Ik
ben Almeerder in hart en nieren, ik
ben hier opgegroeid en wil nooit
meer weg. Ik ben in 1978 geboren,
een van de eerste Almeerse baby’s.
Helaas in Naarden, want in Almere
was nog geen ziekenhuis en mijn
vader wist niet dat hij mij als
Almeerder kon inschrijven. In mijn
paspoort staat dus jammer genoeg

Naarden als mijn geboorteplaats en
niet Almere!’
Voorloper
‘In Almere Poort worden nu ook veel
huizen gebouwd zoals mensen het
zelf willen. Dat komt ook een beetje
voort uit De Fantasie, denk ik, dat
was het eerste project waarbij dat zo
ging. Het is in die zin toch een soort
voorloper geweest. Het inspireert
mensen. Er komen veel wandelaars
en mensen van buiten de stad kijken.
Veel Almeerders kennen het niet.
Zelfs de brandweer en politie niet.
Een tijdje terug stond er hier een
auto in de fik, het duurde zo’n 20
minuten voordat de brandweer
kwam, ze konden het niet vinden!
Over een aantal jaren krijgen we
De Floriade, die komt naast
De Fantasie. Ik ben benieuwd wat
dat voor effect gaat hebben. Dan
zal het wel wat drukker worden hier.
Ik hoop dat projecten als De Fantasie
in Almere mogelijk blijven, zoiets
hoort echt bij de stad en inspireert
mensen.’
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Conform

Bewoners

Robert de Kloe
Wolther Heijligers

1984-1989

Frans van Hoeken

Hanneke ter Maat

Wim van Rijn

Andries ter Maat
(Geertje)

Uitbreiding
Karin Penning

1989-heden
Fred de Ruiter
Pauline Zwart

Oppervlakte
72 m2
Uitbreiding
2010
72 m2

(Daan, Rens, Sasja)

52

1985

2010 Vriendin, Céline, Anne-Linde, Sasja

Martha Knibbe
Naaiclub
Op De Fantasie woonde in 2010
een aantal meisjes in de leeftijd
van 12 tot 16 jaar, Sasja de Ruijter
van De Fantasie nummer 6, Céline
Villevoye van nummer 10 en Anne
Linde van Zuuk van nummer 8.
Waarschijnlijk ontstond het idee
voor een naaiclub naar aanleiding
van gesprekken met Fransje Killaars
van nummer 10 over stoffen en
naaien en allerlei technieken.
Dochter Céline wilde wel graag
leren naaien op de naaimachine.
Op een zaterdag liep ik een rondje
De Fantasie om te kijken of er nog
meer meisjes interesse hadden om
te leren naaien op de naaimachine.
De reacties waren enthousiast;
meteen beginnen! Dus de volgende
zaterdagmiddag gingen we van start
met een eerste opdracht: het maken
van een teckel van ruwe harige stof.
Een patroon overtrekken op papier,
papier knippen, twee lapjes met de
goede kanten op elkaar leggen,
patroon opspelden, knippen, rijgen
en naaien op de naaimachine. Er zijn
diverse teckels gemaakt, elke teckel
was weer anders.

Gezellig waren ook de uitjes naar de
stoffenmarkt op het Stadhuisplein.
Eerst overal kijken, keuzes maken en
onderhandelen. Dan knopen, ritsen,
kantjes en randjes erbij zoeken.
Elke zaterdagmiddag werd er van
3 tot 5 uur intensief gewerkt. De
teckel was een succes. Voordat ik het
in de gaten had, waren alle meisjes
met een project gestart en werden
tassen, slippers, rokjes, jurken en
truien en allerhande accessoires
gemaakt. De stapel Burda’s bleek
een grote bron van inspiratie. Erg
schattig was de kleine Isa van nummer 7 die in de gaten kreeg dat er
op zaterdagmiddag iets bijzonders
gebeurde op De Fantasie 1. Met haar
zes jaar was ze eigenlijk te klein om
op de naaimachine te werken, maar
dat vond ze zelf niet. Uiteindelijk
heeft ze echt een rokje gemaakt en
van de reststrook een sjaal. Die sjaal
draagt ze op de foto, op bladzijde 72.
Ze heeft zelfstandig een aantal
meters naaiwerk verricht op de
machine. Ik denk dat we in een
periode van twee jaar zeker twintig
zaterdagen bezig zijn geweest.
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De Fantasie laat mogelijkheden zien
Ronald en Lena Knappers, architect en student

Architect Ronald Knappers van
VVKH architecten liep dertig jaar
geleden als tweedejaars student
architectuur rond op De Paviljoens.
Dochter Lena (20) deed hetzelfde,
óók als tweedejaars student architectuur. Een gesprek over kijken naar
De Fantasie toen en nu.
Almere was dertig jaar geleden een
kale boel. ‘Een grote woestijn met
daarin wat nieuwbouwhuizen die
ik maar matig vond’, herinnert
Ronald zich. ‘Ook De Fantasie stond
in een zandvlakte. Ik kan me nog
goed twee woningen herinneren:
het huis van Benthem Crouwel en
de kubussen van Peter Loerakker
en Dick Bruyne. Met name de woning
van Benthem Crouwel vond ik heel
bijzonder, het was iets totaal anders,
iets dat ik helemaal niet kende. Hightech en nieuw, spannend, een stijl
die je zag in Parijs, zoals Centre
Pompidou, ik zag dat dus voor het
eerst in Almere. Zelf was ik met hele
andere dingen bezig, op de TU in
Delft. Daar ging het toen over grote
structuren, samenhang in stedenbouw. De Fantasie was precies het
omgekeerde; denkend vanuit het
object, los van de omgeving. Ik vond
het echt heel bijzonder en nieuw.’
Generatie gebonden
Lena studeert architectuur in Delft.
Hoe kijkt een architectuurstudent
anno 2012 naar De Fantasie? ‘De
Fantasie geeft echt een beeld van

die tijd’, vindt Lena. ‘Als je nu zo’n
prijsvraag uit zou schrijven, zou het
er heel anders uit komen te zien.
Als ik het vergelijk met wat er nu
gebouwd wordt, zie je dat het generatie gebonden is. Ik vond het leuk
om het te zien, maar het heeft voor
mij niet die opwinding en sfeer die
het voor mijn vader had. Eerlijk
gezegd had ik het iets extremer
verwacht. Ik vond het huis van
Van Zuuk het mooiste, maar dat is
geloof ik ook als laatste gebouwd.
Ik vond De Fantasie wel enorm in
contrast staan met de grootschaligheid van de architectuur in het
centrum.’
Ronald: ‘De Fantasie was bedoeld
als tijdelijk project en is dus niet zo
robuust als een gewone wijk. Zo
bekeken blijft het toch heel lang
goed. Dat huis van Benthem Crouwel
vind ik eigenlijk alleen maar mooier
worden, omdat je ziet dat de natuur
het langzamerhand over gaat
nemen. Wat Lena zegt, herken ik
wel. We zijn natuurlijk veel meer
gewend tegenwoordig. We hebben
hier in Leiden ook de meest gekke
ontwerpen staan, die nog fantasievoller zijn dan De Fantasie.’ Lena:
‘Een aantal huizen op De Fantasie
zijn eigenlijk heel gewoon, vallen
helemaal niet op.’
Wild wonen
Particulier opdrachtgeverschap, het
wilde wonen, bouw je eigen huis op

je eigen kavel. Wat is de rol van de
architect bij dit soort trends? Lena:
‘Als mensen echt architectuur willen,
is er voor mij wel een toekomst.
Maar als er grote wijken op de
“wild wonen”-basis gebouwd gaan
worden, wordt het lastiger.’
Ronald: ‘Ook bij De Fantasie zijn de
door architecten gemaakte ontwerpen boven komen drijven, dat heeft
toch een bepaalde kwaliteit. Ik zie
wel een risico voor ons vak. Je ziet
in de VS en andere landen dat de
architect steeds meer buiten spel
komt te staan als het gaat om
woningbouw. Ik vraag me af of je dat
moet willen, “wild wonen”-wijken
op grote schaal, ik vind het belangrijk vast te houden aan onze traditie
in stedenbouw. Er is een professionele visie op de ontwikkeling van
nieuwe wijken nodig.’
Lena: ‘Kleine projecten als De
Fantasie zijn heel leuk, maar om dat
heel grootschalig in nieuwe wijken
te gaan doen, je mist dan de samenhang in zo’n wijk.’
‘Bovendien gebeurt er in die wijken
het omgekeerde van wat je zou
verwachten’, zegt Ronald. ‘Mensen
gaan massaal voor catalogusbouw
omdat ze geen voorbeelden hebben.
Daardoor boet een wijk in aan
schoonheid en harmonie. Projecten
als De Fantasie opent mensen de
ogen voor de mogelijkheden van
architectuur.’
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Van Brabant naar De Fantasie
Trude Spaans, bewoner

Trude Spaans verhuisde na het overlijden van haar man van Brabant
naar Almere omdat haar dochter er
woont. De Fantasie leerde ze kennen
via Google. Trude wist niets van de
geschiedenis; ze keek met frisse
ogen en wat ze zag was goed.
Het zonlicht stroomt door de ramen
de gezellige keuken in. Trude
woonde in Indonesië, Den Haag,
Brabant en sinds twee jaar op
De Fantasie. ‘Ik woonde met mijn
man in een woonboerderij op het
platteland. Na zijn overlijden leek
het me gezellig bij mijn dochter in
de buurt te gaan wonen. Bovendien
zijn de prijzen hier lager dan in
Brabant. Toen ik dit huis vond, via
Google, sprak het me direct aan. Ik
ben het gaan bekijken en vond het
adem-benemend mooi.’ Het huis,
ooit ontworpen door Gijs Bakker,
Emmy van Leersum en Frans van
den Toorn, wordt gekenmerkt door
het licht en de ruimte. Trude heeft
de ruimtes gevuld met haar vele,
kleurrijke schilderijen.
LAT huis
Het huis bestaat uit twee kubussen
die door een lager blokje aan elkaar
gekoppeld zijn en daarmee geschikt
is als LAT woning, de relatievorm
die in de jaren ’80 in zwang was.
Een kant van de woning heeft een
open zijde naar de zon, de andere
kant is gericht op het Weerwater.
‘Twee jaar geleden ben ik hier

komen wonen. Een grote stap na
dertig jaar Brabant! Het huis is heel
licht en vrolijk, dus ik voelde me snel
thuis. Almere heeft niet zo’n best
imago, ik werd door mijn vrienden
voor gek verklaard. Mensen weten
vaak niet beter. Dit hele wijkje
spreekt me aan, het is apart. Daar
val je op of niet. De verhuizing
verliep soepel, het was alleen een
gedoe om te achterhalen hoe de
leidingen en stekkers liepen, die
zijn op een aparte manier weggewerkt.
Ik kwam hier in augustus 2010
wonen, alles was groen en ik kon
direct genieten van het heerlijke
terras aan het water. Ik ken het
verleden van De Fantasie niet en
woon er maar kort, maar toch heb
ik goede buren om me heen. Iedereen is op zichzelf, ik denk dat je
anders ook niet snel voor iets als dit
kiest. Maar als er iets is, kun je wel
op elkaar rekenen denk ik. In de
stad kom ik niet zoveel, ik ben een
buitenmens, ik fiets veel en daarvoor is het ideaal hier. Ik zoek alleen
nog een manier om mijn schilderijen
te exposeren. Dat kan misschien
ooit in de tuin of het tuinhuis.’
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Bewoners

Gijs Bakker
Emmy van Leersum

1984/85-1987

Frans van den Toorn

Frans van den Toorn
Gunilla Olsson

Oppervlakte
108 m

2

1989-1990
Leontine Schrijver
1992-1996
Paul en Marion Franssen
1999-2001
Toine Schinkel
Mirjam Verboven
2001-2011
Toine Schinkel
Esther Jobse
(Isa, Sem)
2011-heden
Trude Spaans
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Gijs Bakker Hoe sponsoring
een huis doet groeien

Paul Franssen

Mijn Droom
Trude Spaans

De foto van de maquette uit 1982
geeft het originele plan weer. Twee
kubussen op de diagonaal met
elkaar verbonden, gescheiden door
een hal, tonen exact onze wijze van
samenwonen en werken aan. Super
individueel, maar toch samen.
Geen geld, maar wel ambitie om
het plan te realiseren. Dat heeft mij
persoonlijk veel kennis gebracht over
sponsorzaken, waar ik vandaag nog
plezier van beleef. Toen namelijk de
eerste grote sponsor over de brug
was, volgden de anderen als makke
schapen. We dachten ooit er zelf te
gaan wonen, maar door Emmy's
ziekte veranderde alles. Ze heeft
zelfs de opening in december 1984
niet meer kunnen meemaken.

Een van de dierbare herinneringen,
maar vast vers van de pers: Elsje die
Joepie kunstjes leert en Els die samen
met Jan door de sloot langs ‘ons’
steigertje naar het haventje zwemt…

Nog één keer in mijn leven kon
ik de sprong wagen op weg naar
een ander huis. Buiten gelegen en
spannend moest het zijn. Totaal
niet computergericht gooide ik toch
het huizenaanbod van Funda in de
strijd. Na lang zoeken schoot als een
bliksemschicht De Fantasie 7 aan
mijn ogen voorbij.
Zoiets aparts en bovendien prachtig
gelegen aan het water had ik nog
nooit gezien. Dit was het schot in de
roos! Na maanden als een hond van
Pavlov achter het koele apparaat,
trok ik de stoute schoenen aan en
ging mijn droom in werkelijkheid
bewonderen. Het was nog mooier
dan ik dacht. Op 7 januari 2011 was
mijn droom uitgekomen; ik had het
‘paleisje’.
Maar de eerste week in mijn paleis
leek een nachtmerrie.
Dan zat ik weer op Antarctica, waren
alle kachels uitgevallen.
Dan zat ik weer in de tropen, was
de hele boel op hol geslagen.
Dan vielen alle lichten uit.
Dan deed de telefoon het niet.
Dan deed de televisie het niet.
Dan bleek de computer nog niet
aangesloten.
Dan liep de wc over, alles over de
vloer.

Dan ging het alarm af, midden in
de nacht had de kat door de straal
gelopen.
Zo langzamerhand voelde ik me
in een prehistorisch tijdperk teruggeworpen. Na een week van diepe
ellende belde mijn dochter; of ik het
toch nog leuk vond? Maar wie a zegt,
moet ook b zeggen; nóóit je droom
in flarden uiteen laten spatten. In
deze barre tijden had ik een gouden
buurman, die mij altijd hielp. Godzijdank zijn allang alle perikelen
opgelost, heeft de betovering van
het wonen op De Fantasie aan het
water mij volledig in haar greep.
Dagelijks genietend van de beeldschone wolkenformaties, het uitzicht
op het water en het vrolijke, lichte,
zonnige huis, omringd door kwetterend vogelgesnater om mij heen.
Een mooie droom is toch nog
uitgekomen.

1983

1982, 1983

1987

1984, 1986

1984

2012
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Het belang van De Fantasie is evident
Adri Duivesteijn, wethouder

De kamer van wethouder Adri
Duivesteijn in het Almeerse stadhuis
hangt vol posters, artikelen, foto’s
en plattegronden die te maken
hebben met zijn passie: volkshuisvesting. Of, specifieker: de vraag
hoe je ervoor kunt zorgen dat
mensen zélf zorgen voor hun huisvesting. Logisch dat hij De Fantasie
– individueel wonen in optima
forma – een warm hart toedraagt.
‘Het belang van De Fantasie is
evident’, zegt Adri Duivesteijn.
‘Het was een voorbeeldproject en
voorbeeldprojecten zijn belangrijk
in de volkshuisvesting om de stand
van de architectuur, wonen en de
techniek zichtbaar te maken. In
heel Europa vind je dergelijke voorbeeldprojecten en ik zie De Fantasie,
De Realiteit en De Eenvoud in die
traditie. Dat is bijzonder, omdat je
probeert iets te ontdekken wat in
het reguliere werk niet gebeurt.’
Geïsoleerd experiment
Als het aan Adri Duivesteijn had
gelegen, had het experiment
De Fantasie een veel grotere impact
gehad. ‘Wat ik niet begrijp, is dat
het niet heeft geleid tot ingrijpende
veranderingen in de stad. Begrijp me
goed, De Fantasie is een betekenisvolle interventie geweest en het is
om die reden dat het in de bestemmingsplannen beschermd wordt; we
willen De Fantasie en De Realiteit als
een soort erfgoed behouden. Maar

de overheid, de Rijksdienst, waar
het opdrachtgeverschap lag, had
consequenties aan het experiment
moeten verbinden. We hadden het
moeten verinnerlijken als een
nieuwe manier van wonen. De stad
is echter teruggevallen in het oude
ritme van productiewoningen op
grote schaal, en is daar heel traditioneel in gebleven. Waarom heeft De
Fantasie niet geleid tot een fundamentele breuk in de manier waarop
je bouwt? Dat vind ik een intrigerende vraag. Het heeft er natuurlijk
veel mee te maken dat we vanaf de
Tweede Wereldoorlog een aanbodgestuurde samenleving hebben
gehad. Ik hoop dat we dat de laatste
jaren hebben doorbroken.’
Zo kan het ook
Duivesteijn wijst naar een van de
plattegronden van Almere Buiten,
waar wijken zijn verschenen met
strakke, fantasieloze rijtjes met
kleine tuinen ertussen. En wijst vervolgens naar de plattegrond van
Homeruskwartier in Almere Poort:
gebogen lijnen, ruimte en veel
groen. ‘Zo kan het dus ook. Voor
mij is De Fantasie een inspiratiebron
geweest om het radicaal ánders te
doen. Vanaf 2006 zetten we in
Almere in op een meer organische
manier van stedenbouw, waarbij het
primaat ligt bij de eindgebruiker
– de persoon die in de woning
woont, of die de woning in beheer
heeft. De kanteling van aanbod-

naar vraaggestuurde stedenbouw
levert een enorme diversiteit op.
Breng het wonen naar de mensen
toe en je ziet dat ieder mens zijn
eigen wereld creëert.’
Permanente inspiratiebron
‘De stad moet zo divers zijn als de
mensen die er wonen’, vervolgt
Duivesteijn. ‘Op De Fantasie zie je
die individualiteit en de kracht daarvan uitstekend verbeeld. We zien
het ook in de verschillende zelfbouwgebieden, en we zullen het
zien in Almere Oosterwold, waar
organische groei tot in het extreme
zal worden doorgevoerd. En dan is
er de Floriade; het zou mooi zijn als
de locatie aan het Weerwater zich
gaat ontwikkelingen als een Cité
Idéale waarbij de verbeelding de
ruimte krijgt en er een permanente
recreatieve en creatieve plek ontstaat in de traditie van de Architectuur Biënnale in Venetië. Dan voeg
je een soort Fantasie toe maar op
grote schaal. Eenvoudigweg een
Fantasie die Realiteit wordt!’
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Audere est facere
Henk Tilder, voormalig bewoner

Het ‘circus‘ van de stichting De
Fantasie, op De Fantasie, met
fantasie, in de nieuwste stad, op
het oudste land rondom het weerwater in Flevoland.
In deze merkwaardige zin ligt mijn
perceptie besloten hoe ik de periode
heb beleefd op De Fantasie en de
medebewoners aldaar.
Een circus was en is nog steeds een
fenomeen, zowel in bedoeling als
in verschijningsvorm. Het parallelle
van, maar ook de tegenstelling
met architectuur dringt zich op.
Onroerend en ambulant, vast tegenover mobiel en veranderlijk. De
mobiliteit van het circus, de tent, de
woonwagens met hun bewoners,
de dierenverblijven als traditioneel
gegeven, maar wel steeds veranderende voorstellingen, acts en vervaarlijke hoogvliegerij. Dit alles als
periodiek verzetje voor het publiek.
De tegenstelling met architectuur; de
stapeling en organisatie van functies
op locaties in vaste patronen, straat,
laan, plein, enzovoort. Het uiterlijk
van de verschijningsvorm, bescherming tegen klimatologische stereotypen, zo ook de stringente regelgeving ten behoeve van veiligheid en
gezondheid verschilt met dat van het
circus, maar valt er ook mee samen.
‘Dat moet maar eens veranderen’,
vonden creatieve geesten en zo was
daar in het beginne van Almere de
werkgroep De Fantasie. Zij streden

voor meer variatie en creativiteit
en het omverwerpen van behoudende instituties met betrekking
tot wonen en bouwen. Audere est
facere, durven is doen, was hun
motto. Onder bezielende leiding
van ‘de moeder van De Fantasie’,
Titia Frieling, kwam er een stichting,
een prijsvraag, een jury en een plek
aan de zuidkant van het weerwater.
Schutting
Ik ken het juryrapport niet, maar
het circus werd wel genomineerd
om te worden gebouwd. Jaap Kleyn
en Ruth Bouman waren de stalmeesters, Jaap was vaardig met de
kwast en Ruth zorgde met haar sax
voor de vrolijke nootjes. Centraal
op de locatie stond een schutting
met decoraties in primaire kleuren,
zwart en wit als contrast, tijgers
als leidmotief.
Binnen de ruimte stonden twee
woonwagens waarin werd geleefd.
Af en toe als de deuren openstonden, kreeg je een indruk hoe het
er binnen de schutting aan toe ging.
Jaap scharrelde wat rond en Ruth
bespeelde met één hand de sax en
met de andere trachtte zij haar wilde
haardos in toom te houden.
Met hulp van de afdeling kunstzaken
en persoonlijke inzet van cultureel
ambtenaar James Purvis verschenen
er dierenverblijven en meer. Zo kreeg
het circus een traditionele invulling.

Panter
Met heras hekwerken was er een
heuse piste gecreëerd en er omheen gammele tribunes voor ‘das
Publikum’. Op bekende wijze deden
wilde dieren op even bekende attributen hun kunstjes. Persoonlijk ben
ik getuige geweest van een act met
een zwarte panter. De dompteur
trachtte het dier op een stellage te
manoeuvreren waartussen een staaldraad was gespannen. Met enige
moeite en weerzin van zowel dompteur als panter scheen het te lukken.
Toen de panter midden op de staaldraad liep, begon het geheel te
zwabberen en bleek de stellage toch
niet zo stabiel als deze er uitzag. De
panter schrok, viel en sprong tegen
de hekwerken die vervaarlijk heen
en weer zwaaiden. Het publiek
schrok zich een hoedje, ik ook.
Gelukkig liep het goed af, is er
niemand opgegeten en keerde de
panter terug in zijn hok.
LAT-huis
Naast het circus was Jurgen van
Staaden in de weer met L-vormige
elementen, met later daarop zijn
creatie. Martha, zijn vrouw, verzorgde op archaïsche wijze met
water uit de sloot het groen en
bouwde later haar maquettes voor
lieden met bouwplannen.
Buurman Peter Loerakker voerde een
nieuwe maatschappelijke variant
binnen met zijn idee van een zogenaamd LAT-huis. Twee blokken

met daartussen een neutraal gebied.
Samen binnenkomen, de een kon
naar links, de ander naar rechts.
Maar dat hoefde niet natuurlijk.
Het circus van Jaap en Ruth is niet
meer, zij leven weer in het
Amsterdamse.
Vergrote BH
Als je een BH doormidden knipt en
honderd keer vergroot, ja, dan kun
je er in verblijven. Jos Abbo koos als
uitgangspunt voor een meetkundige figuur uit de oudheid, een isosaëder. Met veel passen en meten
werd het cup D tot de tiende macht.
Het was kennelijk een vruchtbare
exercitie, want op een zeker
moment liepen er twee blonde
Abbootjes rond. Vele jaren daarna
kwam ik ze nog eens tegen. Ze werkten in de financiële sector. Zo zie je
maar; de appels
vallen nooit ver van de boom.
Later fietste ik nog eens over De
Fantasie. Er was nog zo’n bouwsel
bijgekomen. De daken waren met
riet afgedekt en leken nu echt op
‘de borsten van Gaia’, moeder
aarde.
En Gerard Ruben, hij knutselde
voort. Een houten huis, een houten
atelier, nog een houten huis… In de
tuin staat nu een oude Jaguar die in
niet meer rijdbare staat verkeert,
naar het zich laat aanzien.
Dat je in een container kunt wonen
wist niet alleen Jos Abbo. Andries en

Hanneke ter Maat kunnen daar
ook een boekje over opendoen.
De kubus van Gijs Bakker en Emmy
van Leersum stond daar op de hoek,
flonkerend in de zon. Het leek wel
een sieraad. Frans van den Toorn als
bouwkundige regelde de bouw en
ging er wonen.
Vruchtbare plek
In het laatste huis woonden Jan en
Francisca Benthem. Een mooie,
gladde, glazen doos, functioneel.
Sommige zondagse passanten
dachten dat het een nieuw bijkantoor van de KPN was, vanwege
de groene kleur. Ik had het bij Jos
over een vruchtbare plek, nou de
Benthemmetjes zaten ook niet stil.
Twee prachtige blonde spruiten van
beiderlei kunne groeiden daar op en
Arent – een pienter baasje – kwam
weleens op bezoek en vroeg mij
van alles. Het deed mij later denken
aan Le petite prince van Antoine
De Saint- Exupery.
Waar heeft het initiatief van De
Fantasie toe geleid? Een tweede
prijsvraag aan de Noorderplassen,
182 ingezonden ontwerpen onder
het motto ‘Tijdelijk wonen’ en zelfs
een derde prijsvraag, De Eenvoud
met 249 inzendingen. Ook het
bouwen in Almere Poort, Homeruskwartier, is een rechtstreeks gevolg
van het fantasierijk bouwen dat in
1982 werd nagestreefd.
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In Vitro

Bewoners

1984
Theo van Halewijn

1984-1987

Henk Tilder

Henk Tilder
1987-1991

Oppervlakte
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Monique Schumacher
Jos van Oost

Sloop

(Fleur, Jacobien)

2004

1997/1998

Project X

Jakob Stoker

Brigitte Süsskind
2004

(Frank, Bob, Pim)

René van Zuuk

2000-2001
Paul en Marion Franssen

Oppervlakte
onbekend

2004-heden
René van Zuuk
Marjo Körner
(Anne-Linde, Art)
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0000 Henk Tilder

2012 Bob, Elsje

Henk Tilder
Winterrecord

Bob Stoker
Drama en hilariteit

Mijn project – In Vitro – was als
concept heel goed, maar het paste
niet binnen het idee van tijdelijkheid. Tijdens de realisatie divergeerden de problemen en te hoge
ambities en kwamen niet meer in
lijn met de afgesproken middelen.
De zomer van ’85 was om door te
komen. Ik had mijn behuizing in
Hilversum opgegeven. De daarop
volgende winter van ’85/’86 was
pittig. Na de zomer van ’86 kwam die
ijzige winter. Bar en boos, 26 graden
onder nul buiten. Maar ook binnen,
want de verwarming was niet klaar.
Ik vestigde steeds nieuwe records.
Wakker worden in een warm bedje
en uiteindelijk binnen één minuut
in de auto om daarna enigszins
ontdooid op mijn werkplek in
Hilversum aan te komen. Leuk was
anders.
Een loeiende zuidwester medio
maart ’87 was de limit. Ik kon niet
in Almere zijn vanwege werkzaamheden elders. Jurgen had op eigen
initiatief op de zuidkant van
In Vitro balken ter versteviging
aangebracht, waarvoor ik hem
dankbaar was en zal blijven.
Het mocht niet baten, de pui hield
het niet en de wind kreeg vrij spel.
Alle vliesgevels ontzet.

Bij mij knapte er ook iets, ik zag
alleen nog maar een gat in een
kerstkransje. Kort daarna belde
Dan van Woerden, ontwerper van
de amfibie en winnaar van de
tweede prijsvraag, of ik iemand wist
die in hun ontwerp wilde wonen. Een
geschenk uit de hemel. Ik verkaste
naar de Noorderplassen voor een
nieuw avontuur.
René van Zuuk bouwde in 1992
op de nog vrije kavel zijn creatie
‘Psyche’, het Griekse woord voor
vlinder. Weer later kocht hij In Vitro,
sloopte het en bouwde daar een
moderne cocon. Of daar iets
uitgekropen is, weet ik niet.

Wanneer ik denk aan De Fantasie,
herinner ik me een geweldige tijd.
In 1996 vertoefde ik tijdelijk met
mijn ouders, broers, teckel en
avontuurlijke hamster samen met
honderden muizen in de glasoverdekte jungle op nummer 8.
Daarnaast is nummer 10, waar Elsje
Benthem woonde, nog jarenlang
een soort van tweede huis geweest
waar ik altijd met veel plezier over
de vloer kwam.
Onvergetelijke momenten waren
onder andere het ‘hamster in de
wasmachine’-voorval, wat toen erg
sneu was, maar het tot vandaag
de dag nog steeds goed doet als
hilarisch verhaal. Andere gekkigheid, naast al het zeilen, oppassen
en vele andere geweldige ‘Bob &
Elsje avonturen’ waren de ‘buurman
met bijl’ en het ‘herfstbladeren
op ’t mooie, groene bijna stofvrije
gazon van de buurvrouw’-incidenten. Alles was ook mogelijk op
De Fantasie. Al met al een perfecte
combinatie van drama en hilariteit.
Ik kom er graag nog eens terug!
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Psyche

Bewoners

René van Zuuk
1992-2004
Oppervlakte

René van Zuuk

onbekend

Marjo Körner
(Anne-Linde, Art)
2004-heden
René van Zuuk Architekten

72

We kennen iedereen
Céline en Isa, buurmeisjes

Hard Glas heet het huis dat architecten Benthem Crouwel in 1983 op
De Fantasie bouwden. Het is een
glazen kubus die rust op een stalen
buizenconstructie. In de loop der
jaren zijn de bomen rondom volwassen geworden, binnenshuis biedt dat
bijna de ervaring van wonen in een
boomhut. Of, zoals de veertienjarige
Céline Villevoye zegt, ‘een caravan
op palen’.
Céline is in 2009 met haar ouders in
Hard Glas komen wonen. Ze verhuisden van Amsterdam naar de kleine
vrijstaat aan het Weerwater. Isa
Schinkel (10) daarentegen is geboren
op De Fantasie en verhuisde tweeënhalf jaar geleden naar Wageningen.
Meer contact
Van Amsterdam verhuizen naar
een bijzonder wijkje in Almere: een
behoorlijke verandering voor een
elfjarige. Céline: ‘Het was een grote
verandering. In Amsterdam woonden we ook op een redelijk rustige
plek, maar dit is toch totaal anders.
Toen ik ons huis voor het eerst zag,
vond ik het eigenlijk een soort
caravan op palen. De ramen hebben
een speciale vorm en je moet een
trapje op om binnen te komen. De
sfeer is apart. Ik heb een leuke kamer,
alleen wel een beetje klein. Ik vind
het wel heel leuk om hier te wonen,
er is veel natuur en een vrijstaand
huis vind ik ook bijzonder. En ik
vind dit buurtje ook leuker dan mijn

oude buurt, er wonen veel leuke
mensen en we praten met elkaar.
Er is contact, dat was in Amsterdam
veel minder.’
Voor Isa was De Fantasie de plek
waar ze opgroeide: ‘In een vierkant
huis, allemaal blokken. Mijn broertje
en ik waren de jongste kinderen hier,
de andere kinderen waren al een
stuk ouder. Maar er wonen hier
maar zo weinig mensen, we kenden
iedereen. Dat vond ik normaal, ik
wist niet beter.’
Raar huis
De huizen op De Fantasie zijn niet
bepaald doorsnee. Wat vinden
vriendinnen van Céline en Isa ervan?
‘Mijn vriendinnen zijn gewend aan
gewone rijtjeshuizen, dus die vinden
dit heel bijzonder’, zegt Céline. ‘Mijn
Almeerse vriendinnen wisten zelfs
niet eens dat dit bestond! Het ligt
natuurlijk ook een beetje verborgen
in het groen. Er komen af en toe
vriendinnen uit Amsterdam, maar
niet heel vaak. Het is maar een half
uurtje reizen, maar Almere klinkt
altijd ver. Ze vinden het huis wel heel
erg leuk, maar ook apart natuurlijk.’
Isa: ‘Mijn vriendinnen vonden het
altijd een raar huis, bijzonder. In
Wageningen wonen we ook weer
in een soort kubus, maar toch is het
heel anders. De wijk is veel groter,
er wonen veel meer mensen, ik ken
maar een paar mensen uit de straat.
Hier kende ik iedereen.’

Fotograaf in de tuin
Céline: ‘Ik vind het vele glas het
meest bijzondere aan ons huis, dat
je alles buiten kunt zien. Zelf zou ik
later ook graag een vrijstaand huis
willen, maar niet zo’n huis als dit.
Soms vind ik dat er niet genoeg
privacy is. Er komen bussen vol
toeristen kijken, of architecten willen
het van binnen zien. Dat is wel een
nadeel van in een bijzonder huis
wonen.’ Isa beaamt dat: ‘Staat er
ineens een fotograaf aan alle kanten
foto’s te maken van je huis.’
Zwemmen en schaatsen
Het mooie van het wonen aan De
Fantasie is het buiten zijn, vinden
Céline en Isa. ‘In de zomer kun je
lekker zwemmen en met je bootje
varen’, zegt Isa. ‘En in de winter
schaatsen natuurlijk, dan wordt er
een ijsbaan gemaakt.’ Céline: ‘De
sloot naast het huis is niet diep, dus
het ijs is snel sterk genoeg. Dan kun
je vanuit huis gewoon weg schaatsen.’ Isa: ‘Vooral in de zomer mis ik
het wel, in Wageningen moet ik
altijd naar een zwembad om te gaan
zwemmen. En ik mis de buren, hier
was het leuker qua buren. Maar in
Wageningen wonen vriendinnen
weer dichterbij, de afstanden tussen
de wijken in Almere zijn veel groter.’
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Benthem Crouwel Architecten
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Jan Benthem
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Uitbreiding 1991

Roy Villevoy
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(Céline)
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Elsje Benthem
Rondje Fantasie
Het groene glazen huis op het
hoekje van De Fantasie was voor
mij als kind het mooist denkbare
plekje om te wonen. Met veel licht
en ruimte en talloze mogelijkheden
om te klimmen. Binnen bungelde ik
aan het stangenstelsel in ons huis en
buiten klom ik zo hoog mogelijk in
de grootste bomen om van daaruit
alles op De Fantasie in de gaten te
houden. Gelukkig stortte ik slechts
één keer van meer dan zes meter
hoogte naar beneden.
De Fantasie bood oneindig veel
mogelijkheden tot vermaak voor
ons. Het hoogspanningsmastveld
om te voetballen, de bosjes om
hutten te bouwen, het haventje
om zomers te zwemmen en in de
winter te schaatsen, het Weerwater
om te zeilen en het ‘rondje Fantasie’
zelf om te leren (eenwiel)fietsen,
skeeleren of gewoon ’s avonds een
rondje te lopen met een paar van
onze (vijf!) poezen achter ons aan
trippelend.
Ook voor hen was De Fantasie
overigens een fijne omgeving boordevol klein wild. Menig schattig jong
veldmuisje of fuutje heb ik uit hun
bekjes gepeuterd. Op het hoogtepunt van de jaaglustigheid stond de
teller iedere ochtend op gemiddeld
zeven muizenlijkjes, soms liefdevol

op iemands kussen gelegd. De nog
levende muizen kwamen binnen
zonder uitzondering terecht in het
gootje langs de glaswand, waar
pappa en ik ze ’s nachts in goed
teamwork en speciaal voor dit doel
aangepaste kattenbrokkendozen
langs de hengelende pootjes van
de poezen uit visten.
Dat er af en toe toeristen langskwamen kon ook leuk zijn. Zeker
als ze minutenlang verstijfd van
schrik naar Hans, onze bronzen
leguaan in het gras bleven staren,
voorzichtig tot de conclusie komend
dat hij natuurlijk nep was, maar
hem tóch niet aan durfden te raken.
Ondanks het treurige feit dat
mijn lievelingsboom inmiddels is
omgezaagd, blijft De Fantasie een
geweldig wijkje dat hopelijk nog
lang zal blijven bestaan!
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