
De in Almere opgegroeide schrijfster Liane Wilke was afgelopen 

zomer een van de drie ‘artists in residence’ – schrijvers, kunste-

naars en onderzoekers die tijdelijk in de caravan van StrandLAB 

op het Almeerderstrand woonden en werkten. Op deze pagina 

kun je fragmenten lezen uit ‘Een dagje Almeerderstrand’. 

een vriendinnetje waarbij we een dag 
lang speelden op de bouwplaats, waar 
hun nieuwe huis zou worden gebouwd.

1998  
“Meisjes van dertien, er net 
tussenin”, zong Paul van Vliet 

ooit. Ik ben dertien en bevind me ergens
tussen servet en tafellaken. Hoewel Al-
mere negen jaar ouder is dan ik, lijken 
we op elkaar. Beide zijn we op de piek 
van onze groeispurt en beide zijn we op 
zoek naar een eigen identiteit.

2004  
Ik ga studeren in Amsterdam. 
Goed en wel geïnstalleerd in 

mijn studentenhuis wordt Theo van Gogh
voor de deur neergestoken. Een week la-
ter kan een vriend mij net op tijd voor 
een tram op de Dam wegtrekken. De 
grote stad Amsterdam is overweldigend. 
Mijn akkefietje met de tram liet me zien 
in wat voor veilige omgeving ik was op-
gegroeid.

2010  
Nederland verkeert in een die-
pe recessie. De krimpende eco-

nomie treft Almere hard. In een stad waar 
het percentage huisbezitters gemiddeld 

hoger is dan in de rest van Nederland 
worden fluctuaties in woningwaarde en 
hypotheekrente direct gevoeld.

2018  
De warmste zomer sinds 1976 
ligt net achter ons. We heb-

ben de klimaatverandering in het gezicht
gekeken, zo wordt vaak gezegd. Iedereen 
weet en voelt dat er ‘iets’ moet gebeuren, 
maar we blijven lethargisch. Het gevoel 
dat je op individuele schaal maar weinig 
kunt betekenen overheerst en daarom 
wordt er hoopvol naar het bedrijfsleven 
en de overheid gekeken. Hoe kunnen zij 
ervoor zorgen dat de volgende genera-
tie niet in een ondergelopen Nederland 
komt te wonen?

2028  
Mijn herinneringen aan het 
Almeerderstrand zijn nog le-

vendig. Ik heb het gebied in veel gedaan-  
tes leren kennen: van een uitgestorven 
plek waar mensen alleen kwamen om de 
hond uit te laten tot een vol evenemen-
tenterrein. Dan besef ik dat ik nu naar 
Almere 3.0 kijk. Een uitgebalanceerde 
stad. Ik zie levendigheid en rust, ik zie 
ongepolijst en mooi, ik zie natuur en 
wonen. Aan Almeerders werd tien jaar 
geleden gevraagd hoe zij wilden dat dit 
gebied zou worden. De boodschap was 
duidelijk: een plek waar Almeerders el-
kaar tegenkomen en waar niet-Almeer-
ders het echte Almere leren kennen. 
Een gebied dat verbindt. Waar mensen 
in cubicals aan het strand kunnen flex-
werken, maar waar je ook in de schaduw 
van de oude berken een boek kunt liggen 
lezen. De leegte van het Almeerderstrand 
is gevuld, zonder de ruimte te zijn kwijt-
geraakt. Alleen met in het achterhoofd 

de ontwikkeling die Almere 
in de afgelopen vijftig jaar 
heeft doorgemaakt, kun je 
dit gebied op waarde schat-
ten en betekenis geven. n fo
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Almere

artist in residence schreef 
visie op het almeerderstrand

1985  
Ik word geboren aan de 
overkant, want daar is een 

ziekenhuis. ‘Naarden’ staat er in mijn
paspoort, maar ik ben een Almeerder. 
Ons huis staat aan het water in Almere 
Haven. Op de grachtjes, die door het 
oudste stadsdeel van Almere slingerden, 
bracht ik zomers en winters door. Met de 
kano voeren we naar ‘het onbewoonde 
eilandje’ om daar te kamperen. Op de 
schaatsen haalde ik vriendjes op om sa-
men naar school te gaan. Zomeravonden 
brachten we door op een van de stranden 
van de stad, waar we fikkie stookten en 
stiekem bier dronken. We waterskieden, 
we zeilden, we fietsten, we wandelden. 
Ik groeide op in de natuur.

1994  
Op een bord langs de snel-
weg staat aangekondigd dat 

op 29 maart de 100.000ste inwoner is
geboren. Boven onze huizen cirkelen 
vliegtuigjes met sleepteksten en er klin-
ken loeiende sirenes. De heipalen kun-
nen de snelle groei van de stad maar 
nauwelijks bijbenen. Nieuwe woonwij-
ken ontstaan uit het niets. In het niets. Ik 
herinner me het verjaardagsfeestje van 

Lees het hele verhaal op: 

www.strandlab-almere.nl
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Almere

In maart dit jaar is StrandLAB 

Almere gestart met het tes-

ten van culturele, sportieve 

en recreatieve initiatieven op 

en rond het Almeerderstrand, 

zoals Gluren bij de Buren, de 

Awesome Almere Pitch Night, 

artists in residence, Strand-

Safari en UrbanCampsite.

StrandLAB test hiermee wat het beste 
past bij het gebied en hoe er een ‘buiten-
laboratorium voor cultuur’ op het strand 
kan ontstaan. StrandLAB wil eraan bij-
dragen dat het Almeerderstrand en de 
omgeving hiervan een bruisend gebied 
wordt. Een gebied dat voor iedereen 
aantrekkelijk en toegankelijk is én dat 
Almere als culturele bestemming op de 
kaart zet. Dit ambitieuze plan wil het sa-
men met bewoners, ondernemers, kun-
stenaars en bestuurders realiseren. 

A L M E E R D E R S T R A N D

maak kans op kaarten voor 
het nieuwe theaterspektakel 
van vis à vis 

jouw mening telt!
Wat vind jij als lezer van PoortNieuws 
van StrandLAB Almere? Ga naar de site: 
strandlab-almere.nl, vul de enquête in en 
maak kans op kaarten voor het nieuwe 
theaterspektakel Robot van Vis à Vis bij 
het Almeerderstrand vanaf mei 2019. Het 
zijn vijf vragen en het invullen duurt 
nog geen minuut. n

Kimberley Vonk

In januari start StrandLAB Almere 
met een reeks van LAB Surprise 
Nights, met de verhalen van Alme-
re in de hoofdrol. Het zal elke keer 
anders zijn, maar zeker is dat het 
in intieme setting op het Almeer-
derstrand is. StrandLAB werkt hier-
voor onder meer samen met het 
Erfgoedhuis en Theatergroep Subur-
bia. De eerste avond is op 31 januari 
2019 bij strandrestaurant Poortdok 
en de entree is gratis. Houd de web-
site of Facebookpagina van Strand-
LAB Almere in de gaten voor het 
programma.  

Voorafgaand aan deze eerste LAB 
Surprise Night is er een nieuwjaars-
borrel voor omwonenden en belang-
hebbenden in het gebied waarbij de 
stand van zaken en de plannen van 
StrandLAB voor het ‘buitenlaborato-
rium voor cultuur’ worden gepresen-
teerd. Iedereen is van harte welkom.

Kom 31 januari naar de eerste
LAB Surprise Night bij Poortdok


