Almere

Het in 2018 opgezette StrandLAB Almere ontwikkelt voor het gebied rondom
het Almeerderstrand een culturele broedplaats met een eigen identiteit die
aantrekkelijk is voor omwonenden, kunstenaars, ondernemers en bezoekers
uit de wijde omgeving. Bureau Linkeroever jaagt de culturele en recreatieve
activiteiten in het gebied aan.

Het Almeerderstrand als culturele broedplaats
De gemeente Almere en de provincie
Flevo
land willen, als onderdeel van
Almere 2.0, de kustzone van Almere
Poort als cultureel en recreatiegebied nog
meer op de kaart zetten. Om deze ambitie
te verwezenlijken, is in 2018 StrandLAB
Almere opgezet. Bureau Linkeroever
heeft het initiatief genomen om culturele en recreatieve activiteiten te bundelen. We spreken Meta van Drunen van
Bureau Linkeroever, die wekelijks in het
gebied werkt. Meta is van huis uit architect en wilde zich meer bezighouden met
wat er gebéurt in gebouwen en gebieden.
Bureau Linkeroever werkte eerder aan de
Westergasfabriek en momenteel aan het
Marineterrein in Amsterdam.

Lokaal aanbod versterken
We zijn om de tafel gaan zitten met alle
lokale ondernemers en initiatieven die er
al zijn. Het theatergezelschap Vis à Vis,
dat hier elf jaar geleden al neerstreek,
is natuurlijk een belangrijk anker in het
gebied. Nieuwe dingen zullen worden
uitgeprobeerd, getest – vandaar de term
‘lab’ – en vervolgens worden aangepast.
Zie ons als een buitenboordmotor. We
willen een samenhang creëren, verbindingen leggen. Maar de initiatiefnemers
en organisaties gaan het zelf doen en het
is de bedoeling dat alles na verloop van
tijd zelfstandig draait.
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Plek met karakter
Meta: “Voor het Almeerderstrand zijn we
sinds het voorjaar van 2017 bezig met
onderzoeken en het opstellen van een
culturele strategie en plan van aanpak.
We brengen veel tijd in het gebied door.
Dat vind ik belangrijk, want alleen dan
kun je het karakter van een plek goed
leren kennen. Het huiskamerfestival Gluren bij de Buren is de eerste zichtbare
activiteit. De komende periode is er nog
veel meer leuks te verwachten, op allerlei
cultureel en sportief gebied. En dit niet
alleen in de zomer, maar het hele jaar
door zal er meer reuring zijn.

meer weten of heb je een idee?
www.strandlab-almere.nl
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Bijzonderheid als kwaliteit
Het karakter van het gebied blijft behouden. Het informele, vrije gevoel dat het
Almeerderstrand oproept. Het verrassende, het gevoel van avontuur. Almere
is gebouwd op nieuw land en alles is
nieuw gemaakt. Deze bijzonderheid kan
worden ingezet als kwaliteit. Het verhaal
van de buurt kan worden verdiept. De
elementen wind, zand en water sterker
worden ingezet”.
Ik ben nu al trots op het Almeerderstrand en wat StrandLAB Almere hier
in beweging gaat zetten!

