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Beleef de Strandwachters 
 
Een verhalenroute   

 
Dit boekje is een uitgave ter gelegenheid van de
opening op 22 november 2019 van de verhalenroute 
met houten zit- en ligobjecten over een traject van 
drie kilometer lengte langs het Almeerderstrand. Deze 
negen Strandwachters vertellen het verhaal over het 
ontstaan van Flevoland. 

De Strandwachters zijn een samenwerking tussen 
Marina Muiderzand en StrandLAB Almere. Zij bun-
delen de krachten om verblijfsplekken op en om de 
dijk te ontwikkelen en het landschap op een unieke 
en speelse manier te laten beleven. Zo is Almere 
Poort met de Strandwachters nu een aantrekkelijke 
route rijker met verrassende plekken voor fietsers en 
strandgangers. De route leidt langs woonwijk DUIN, 
over het Almeerderstrand, over de dijk en langs
Marina Muiderzand naar het catamaranstrand. De 
objecten blijven vijf jaar in het gebied staan en bieden  
uitzichtpunten, minitribunes en rustmomenten. 
 

Je kunt er lekker op klimmen en genieten van water 
en strand.

Wij zijn trots op de samenwerking bij de realisatie van 
de Strandwachters en bedanken iedereen die heeft
meegewerkt aan de totstandkoming van de verhalen- 
route. In het bijzonder bedanken wij Waterschap 
Zuiderzeeland en de provincie Flevoland voor het 
vertrouwen en de bijdrage uit het Dijk & waterfonds 
en de subsidie Vergroten belevingswaarde. 

Dit boekje is een uitnodiging om het Almeederstrand, 
de verhalenroute en de Strandwachters zelf te komen 
beleven. Wij wensen eenieder veel plezier op ontdek-
kingstocht langs de Strandwachters!

Lisan Kox, bedrijfsleider Marina Muiderzand & 
Meta van Drunen, directeur StrandLAB Almere 
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Stadsdeel Almere Poort met het Almeerderstrand en de woonwijk DUIN in aanbouw, 2018.
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Het Almeerderstrand (rechts) en de haven Marina Muiderzand in aanbouw, 1990.
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Strandwachter als minitribune bij de voorstelling ‘Almere mijn Trots’ door Suburbia in de Buurt, 29 juni 2018.

Van steiger tot Strandwachter

Het Almeerderstrand ligt op een bijzondere plek en het 
gebied eromheen is volop in ontwikkeling. Het gebied 
staat ook wel bekend als het Muiderzand: de zandbank 
in de Zuiderzee waar menig zeeschip op weg naar 
Amsterdam voor Pampus kwam te liggen. Het is de 
poort tussen Flevoland en Noord-Holland met zicht op 
Pampus, Muiderberg, Amsterdam en het IJmeer – een 
Natura 2000-gebied van grote waarde voor de flora en 
fauna van het IJsselmeer. Het gebied ademt ruimte en 
vrijheid en dat in de nabijheid van twee grote steden. 
Het bijzondere gevoel wordt versterkt door de woon-
wijk DUIN. In de polder van de voormalige Zuiderzee 
worden duinen aangelegd. Het duinlandschap beperkt 
zich niet tot het binnendijkse gebied, ook de traditio-
nele harde dijk rondom Flevoland wordt bij DUIN een 
duindijk en zo onderdeel van het landschap. Gemaakt 
door de mens maar geïnspireerd door de natuur.

Verhalen
De aanleg van de dijk zelf en het ontwerp van de  
stranden kennen prachtige, vaak onbekende verhalen. 
Deze verhalen worden met de negen Strandwachters 
verteld en zijn geschreven en geïllustreerd door de in 

Almere geboren en getogen ontwerper Lieke  
Frielink. Zij was in 2018 artist in residence bij Strand-
LAB en schreef de verhalen tijdens haar verblijf op het 
Almeerderstrand. De verhalen met de overwegingen 
en avonturen van de makers van de polder zijn  
opgenomen in dit boekje en kun je ook ter plekke via 
een podcast beluisteren of lezen met de QR-code op 
iedere Strandwachter.

“Hoe zou het zijn om over de dijk te fietsen? Hoe zou je 
de horizon zien?” Dat was een van de vele vragen die 
Elze van den Ban zichzelf stelde in 1950. Zij was steden-
bouwer bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Ook andere 
ontwerpers, zoals Jac. P. Thijsse, hielden zich bezig met 
het vormgeven van nieuw land. Ieder vanuit de eigen 
expertise en visie.

Hergebruik
Arjen van Vulpen van Studioworks Design heeft de 
Strandwachters ontworpen met gebruikte steiger-
houten delen van Marina Muiderzand. Ze zijn gebouwd 
door dezelfde man, Piet Kraaijeveld van Kraaijeveld 
Hardhout Constructies, die destijds de houten steigers 
heeft gemaakt toen Marina Muiderzand werd  
aangelegd.  
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Van steiger tot Strandwachter

De houten steigers van Marina Muiderzand voordat deze werden vervangen. De bewaarde steigerdelen in opslag op het terrein van Marina Muiderzand. Een Strandwachter in aanbouw in de werkplaats van Piet Kraaijeveld. Plaatsing van de eerste Strandwachter op het Almeerderstrand, juni 2018.
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Een cluster van drie Strandwachters vlak bij de Hollandse Brug met zicht op het IJmeer.
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Het ontwerp: herkenbaar silhouet

De Strandwachters zijn ontworpen vanuit het idee dat 
ze de relatie tussen het water en het land versterken. 
Het open en informele karakter en de bijzondere  
ruimte van het gebied staan centraal. 

De Strandwachters zijn een abstracte vertaling van het 
nieuwe land: de dijken, de strakke lijnen en de  
silhouetten in het vlakke landschap. De objecten  
hebben elk een hoge afgeschuinde zijde, waardoor ze 
goed zichtbaar en onderling herkenbaar zijn en als  
zeilen op de voormalige Zuiderzee een silhouet  
vormen. Ze zijn vormgegeven in een serie van negen 
objecten strak langs een denkbeeldige lijn en naar 
verschillende richtingen georiënteerd. Zo ontstaat er 
ruimte voor het verhaal binnen, buiten of langs deze 
lijn. Het verhaal over het landschap, het water, de dijk 
en zijn geschiedenis.
De objecten zijn tijdelijk, gemaakt van gebruikt stei-
gerhout en verplaatsbaar. Ze hebben geen specifiek 
omschreven functie maar dagen wel uit tot zitten, 
klimmen, kijken en verhalen te vertellen of beluiste-
ren. Plaats je de objecten bij elkaar dan ontstaat een 
buitentheater.
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Gepatineerde tekstborden

De tot de verbeelding sprekende zinnen uit de  
verhalen van Lieke Frielink hebben een plek gekregen 
in de Strandwachters. Hiervoor heeft Lieke de zinnen 
uit messing gesneden en vervolgens gepatineerd met 
verschillende recepturen. De kleuren verwijzen naar de 
zee en het land. 

De tekstborden zijn zo gemonteerd dat ze de  
horizontale lijnen van het ontwerp van de  
Strandwachters volgen. De zinnen vloeien zo als het 
ware in de omgeving over. 
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EEUWIG EB 
Het was een vreemd gezicht om de zee te zien 
wegtrekken, als een soort eeuwig eb. 

 ZAND
 Dat zand moet toch ergens heen. 

HAVEN
De wind fluit door de masten van de boten. Het doet hem 
denken aan de vissershavens van vroeger. 

VISSEN
Precies zoals de vissen gezwommen hadden, lagen ze op 
de zeebodem. Allemaal met hun kop één kant op.

ZEEBODEM 
Het zeewater lag als een zilverzijden lap over de zeebodem.  
Als een verstilde nagedachtenis van de ooit zo woeste golven. 

BRANDEND RIET 
Terwijl het riet afbrandde in de polder, stegen rookpluimen op 
en kleurde de witte was in Amsterdam zwart van het roet.

HORIZON 
Hoe zou je de horizon zien? 
Hoe zou het zijn om over de dijk te fietsen? 

GROENE KAMERS 
Groene kamers van bomengroepjes op het strand, 
een beetje zoals de coulissen van het theater. 

GETEKEND STRAND 
Hij gaat zitten en pakt een pen uit zijn zak. 
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Artist in residence
 
In de zomer van 2018 was Lieke Frielink als artist in 
residence te gast in de StrandLAB-caravan. Met artist 
residencies biedt StrandLAB Almere ruimte aan 
nationale en internationale schrijvers, kunstenaars en 
onderzoekers. Zij kunnen daar, terwijl ze er logeren en 
werken, het gebied inspireren vanuit hun eigen 
specialisme. 

Lieke Frielink deed cultuurhistorisch onderzoek en 
schreef verhalen over het ontstaan van het 
Almeerderstrand en de directe omgeving. Het 
onderzoek heeft zijn uiteindelijke vorm gekregen in 
twee korte verhalen met illustraties waarin fictie 
gebruikt wordt om de feitelijkheden van het onderzoek 
te verwerken tot een aansprekend verhaal. De verhalen 
gaan over het landschap in relatie tot de mens en dan 
met name wie er aan het ontstaan van het landschap 
gewerkt hebben. 
 
 

De korte verhalen
 
Verhaal 1: Voor altijd eb
De transformatie van zee, naar land, naar stad valt in 
het tijdsbestek van één mensenleven te vatten. Om dit 
bijzondere gegeven tastbaar te maken, is het verhaal 
Voor altijd eb geschreven vanuit de ogen van één 
hoofdpersoon die als visserszoon en later als dijk- 
opzichter de gehele transformatie meemaakt.

Verhaal 2: Honderd jaar zand
Honderd jaar zand is opgezet als drieluik. Vanuit de 
ogen van drie historische personen zijn hun dromen en 
ontwerpvisies in vertelvorm neergezet en verbonden, 
waarbij het ‘veraangenamen’ van het overwegend 
technische landschap van de Flevopolder centraal 
staat. De nadruk ligt op het ontstaan van het idee van 
de eerste vrouwelijke ingenieur van Nederland, Elze 
van de Ban, om strandjes buitendijks aan te leggen en 
zo harde kustlijnen te voorkomen en recreatie aan het 
water mogelijk te maken.

De zinnen die een plek hebben gekregen in de  
Strandwachters zijn in de verhalen in dit boekje met de 
desbetreffende Strandwachter gemarkeerd.

Voor altijd eb
    Verhaal 1
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De zee 

 
Het was 28 mei, 1932. De zon scheen en er stond een stevige zuidwestenwind. De vader van de zesjarige Klaas tikte 
met zijn vingers op tafel terwijl hij onafgebroken door het raam over de zee staarde. Het was stil in huis, alleen de klok 
aan de wand tikte zenuwachtig. ‘Klaas’, zei zijn moeder zacht, ‘zet de radio maar aan, het kan elk moment zover zijn.’ 
De hele ochtend durfde hij zich al met geen vin te verroeren en nu draaide hij voorzichtig aan de knop, waarop de hele 
woonkamer zich vulde met het commentaar van een enthousiaste radioverslaggever. 
  ‘Nog maar zeven meter te gaan!’, werd er geroepen. Er klonk luid applaus van de aanwezigen. De witte stoom 
vermengd met zware slierten rook van de schepen stak prachtig af tegen de helderblauwe hemel, zo werd gezegd. De 
kranen gingen nu echt aan het werk en grote bonken keileem plonsden in het gat van de diepe geul die de Vlieter had 
geheten. Het water stroomde zo snel en zo veel als het nog kon door de nauwe opening, totdat Kraan 6 er met de 
laatste lading keileem nu een definitief einde aan maakte. Het is twee minuten over één. De Afsluitdijk is gesloten. ‘This 
is one of mankind’s better moments!’, riep een Britse journalist door de microfoon van de verslaggever. ‘Rij straks over de  
Afsluitdijk en je voelt je vervuld van optimisme over de mensheid.’ 
  Maar deze vreugde gold niet voor iedereen. In Urk ging op een aantal plekken de vlag half stok, de Zuiderzee is 
vanaf nu geen zee meer.  Straks zal hun eiland geen eiland meer zijn. Maar bovenal zullen zij geen vissers van de Zuiderzee 
 meer zijn.

Tien jaar later
De Zuiderzee was het IJsselmeer geworden en het begin van de nieuwe Noordoostpolder was gemaakt. ‘Wakker worden 
Klaas!’ De kou van de nacht slaat om zijn lijf wanneer zijn vader in een ruk de warme wollen deken van hem aftrekt. 
‘We moeten snel zijn, dan zijn we een van de eersten.’ Klaas springt op en trekt zo snel als hij kan zijn kleren aan. Door 
het raam ziet hij dat er meer lichten aangaan in de straat, ze moeten inderdaad opschieten. De afgelopen dagen was 
het spannend wanneer de laatste plas water weggemalen zou worden en de zeebodem na twee jaar pompen helemaal 
zichtbaar zou zijn.
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bZijn moeder had gehuild toen de dijkring van de nieuwe Noordoostpolder tegen Urk werd aangeklampt. Dat was  
inmiddels al drie jaar geleden, toen de burgemeester van Urk de hand had geschud met de burgemeester van Lemmer. 
Maar nooit zou zij eroverheen fietsen of lopen, had ze gezegd. Zelfs niet als dat de kortste route zou zijn. Nooit. 
  De afgelopen dagen had Klaas wel vaak op de nieuwe dijk gestaan. Het was een vreemd gezicht om de zee te 
zien wegtrekken, als een soort eeuwig eb.  Ineens keek hij niet meer uit over wilde golven maar zag hij de zeebodem 
bijna helemaal tevoorschijn komen. Als hij goed keek, zag hij al de boorden van de rechte lijnen van de toekomstige 
polderkanalen. Kaarsrecht waren ze. Hij had er vaak lang naar staan kijken omdat hij het een adembenemend mooi ge-
zicht en zo knap vond dat er helemaal geen kronkels in die kanalen zaten. Hij had de baggerschepen op zee nog gezien, 
wanneer hij meevoer met zijn vader. Bij het uitbaggeren van die kanalen woelde alle modder omhoog. Soms leverde dat 
prachtige cirkelachtige vormen op in het water. Hij vroeg zich dan af hoe de baggerschepen wisten waar ze heen moesten 
en zo recht konden varen.
  Het laatste stuk zee had zich niet eenvoudig gewonnen gegeven. Een stevige wind had de laatste waterbel  
helemaal naar de andere kant van de polder geblazen. Het heeft bijna een dag geduurd voordat de wind weer draaide en 
het gemaal het laatste stuk zee kon wegpompen.
 
En toen was het zover, vier uur vroeg in de nog donkere en koude ochtend. De vissers hadden het plan om de laatste  
vissen van de bodem te halen. Ook al had de dienst Zuidelijke IJsselmeerpolders gewacht met het afdammen tot na de 
trek van de ansjovis om de vissers een laatste vangst te gunnen. Zijn moeder had verteld dat die vangst lang niet genoeg 
had opgebracht. Het was een drukte van jewelste geweest op het steeds zoeter wordende IJsselmeer. ‘Help je vader’, had 
zijn moeder hem gezegd. ‘Je weet hoe belangrijk dit is voor hem. Op de zeebodem ligt zijn pensioen te spartelen.’

Toen ze aankwamen bij het gemaal, stonden er al veel vissers op de dijk. Met koud geworden koffie in hun hand namen 
zij het schouwspel in zich op. Het zeewater lag als een dunne zilverzijden lap over de zeebodem, glimmend door 
het maanlicht en zacht rimpelend door de wind. Het zijde vormde zich tussen de ribbels van wat nu alleen nog een  
verstilde nagedachtenis was van de ooit zo woeste golven. Af en toe zag je de huid van een spartelende vis glinsteren, 
zoals zeevonk de zee `s nachts kon laten flitsen wanneer het warm zomerweer was. Klaas kneep zijn ogen half dicht. Want 
als je door je wimpers keek, was het net alsof je de zee zag.
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VISSEN
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ten door de ondiepe, nog zoute plassen en de voorgetrokken kanalen om de laatste levende vissen te vangen. Op de 
droge delen grond zag je wonderbaarlijk genoeg dat de vissen in scholen op de bodem waren beland. Precies zoals 
ze gezwommen hadden, allemaal met hun kop een kant op.

‘Nog nooit heeft de overheid op zulke grote schaal mensen brodeloos gemaakt’, las zijn vader voor uit de krant. Waarop 
hij hem dichtdeed en met een klap op tafel sloeg. De andere vissers uit het dorp waren bij hen thuis langsgekomen. Sinds 
kort zat zijn vader in allerlei groepjes met andere vissers om te vergaderen over hun toekomst en die van hun zoons. Al 
in 1920 had de Zuiderzeeraad ene meneer Vissering langs de vissersdorpen gestuurd om hierover te praten. Alleen zagen 
de vissers toen niet in hoe hij,  als president van de Nederlandsche Bank, hen zou kunnen helpen. Ze moesten ander werk 
zoeken of de Noordzee opgaan, had hij tegen hen gezegd. Maar hun boten en gereedschappen waren allemaal ingericht 
op vissen in ondiep water. Als dat geen oplossing was, konden ze toch boer worden in de nieuwe polders? De meneer van 
de bank leek maar niet te begrijpen dat het nog lange tijd zou duren voordat de polder ook echt bewoonbaar zou zijn. 
Op schadeloosstelling hoefde de vissers niet te rekenen. Vijf jaar na het bezoek van de Zuiderzeeraad was er besloten 
tot een voorstel dat de Zuiderzeesteunwet heette. Ze konden twaalf gulden per week krijgen, als een soort armenzorg. 
  Aan tafel werd hard gesproken. Zijn vader wilde op het nieuwe IJsselmeer gewoon doorvissen, ook al zou het 
water bij elke nieuwe polder steeds kleiner worden. Een aantal was het met hem eens. Maar heel wat vissers aan tafel 
bespraken de mogelijkheden om achter de dijk in de Noordzee te gaan vissen. Ook wilden ze omscholing tot een ander 
beroep bespreekbaar maken, in ieder geval voor hun zoons. Klaas luisterde aandachtig. Een van de mannen vertelde dat 
zijn zoon nu al sloten kon gaan graven in de polder. Het zou zwaar werk zijn, maar het zou ook een inkomen opleveren. 
Zijn vader beet de man toe dat hij geen echte visser was. Tot wel zes generaties terug was er gevist in zijn familie, dus 
ook Klaas moest visser worden. Er zullen geen sloten gegraven worden door zijn zoon, op de plek waar de vissen hadden 
moeten blijven zwemmen.

Klaas sprong op zijn fiets en sloeg linksaf in plaats van rechtsaf. Hij wierp voor de zekerheid nog een blik achterom. Hij 
had tegen zijn vader gezegd dat hij een vriend verderop in het dorp zou opzoeken, maar eigenlijk wilde hij de kersverse 
polder in, die zo mooi weids en leeg was. De Rijksdienst was begonnen met het  klaarmaken van de poldergrond.
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Eerder al zag hij de werkmannen in de nog moeilijk begaanbare zompige bodem wegzakken, waardoor ze een soort
van tennisrackets onder hun schoenen droegen. Dat gebeurde op sommige plekken nog steeds. Zelf had hij zijn twee 
plankjes uit de schuur meegenomen.  Hij bond ze met een stuk touw om zijn laarzen, liep het eiland af en stapte de zee-
bodem op, de lege polder in. Verderop stond de schaftkeet van de werkmannen. Het was een klein houten hutje om in 
te schuilen. Als ze klaar waren en verder moesten, tilden ze het huisje op en droegen ze het mee. Ze groeven kilometers 
lange greppels met een schop, waarvan hij wist dat ze die schop de zweetlepel noemden. Klaas mocht meekijken met de 
mannen die grote kaarten in hun handen hadden en werkten met  allerlei meetinstrumenten. Het moest allemaal heel 
precies. ‘Als je dit ook wilt leren, jongen, dan moet je naar de landbouwwinterschool of je aanmelden bij de Rijksdienst. 
Er komen nog heel wat polders aan!’
 
 
Het land 

Het was 1962. Als het mooi stil weer was kreeg Klaas vaak de opdracht om met de boot langs de uitgezette dijken te 
gaan varen. Hij controleerde dan de meetstoelen vanaf het water. De lange palen met daaromheen een plateautje van 
hout waren diep de bodem ingeslagen. Ze waren zeker zeven meter lang maar staken net boven het water uit. Er zat een 
pijler op, een grote bronzen bout waarop hij de meetinstrumenten af kon stellen. De pijlers waren geijkt volgens de Rijks- 
driehoekmeting door gebruik te maken van vaste ijkpunten op het oude land, zoals een kerk. 
  De dijk van de zuidelijke polders was zichtbaar gevorderd. Een scherpe lijn sneed dwars door het water en 
maakte verderop een prachtig scherpe bocht. Hij keek richting Muiden en fantaseerde over de brugverbinding die daar 
tussen de nieuwe zuidwestelijke polderstad en het oude land zal komen. Wat een magisch werk had hij toch, dat hij mee-
werkte aan het scheppen van nieuw land. ‘Mankind’s better moments’, herinnerde hij zich nog van de radioverslaggever 
toen de Afsluitdijk sloot. Want dat was het.
  Op de terugweg voer hij rustig langs de oostelijke polder, die vol met goudgeel, wuivend riet stond. Toen de pol-
der in 1957 was drooggevallen, hadden ze met helikopters de moerasachtige zeebodem met riet ingezaaid om de grond 
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BRAN-
DEND 
RIET

droger te krijgen. De zaaihelikopter heette De Kolibrie, maar de bijnaam Kilobrie was minstens zo toepasselijk met al die 
kilo’s rietzaad in zijn buik. 
  Ondanks dat de wind heel zacht was, rook hij toch de brandlucht die van de polder afkwam. Het riet had in- 
middels genoeg water uit de bodem opgenomen waardoor er koolzaad ingezaaid kon worden, maar dan moest eerst al 
het riet weg. De Rijksdienst stak enorme oppervlakten in brand waardoor er flinke zwarte rookpluimen uit de polder  
opstegen. Inmiddels brandde de Rijksdienst het riet af in kleine vakken met gemaaide wegen ertussen. Dat kwam omdat 
ze in Amsterdam klaagden over zwart wasgoed. Kennelijk dreef de wind de rook zo ver naar de overkant dat de witte 
lakens die buiten aan de balkons te drogen hingen vol roet kwamen te zitten. Met die vakken probeerden ze het vuur 
wat te doseren, maar toch ontkwamen ze er niet altijd aan. Grote dingen gebeurden hier, dacht Klaas, dat merkt iedereen 
nou eenmaal, in meer of mindere mate. 

Thuisgekomen zag Klaas een brief op de keukentafel liggen. Zijn vrouw had al gezien dat het waarschijnlijk het hand-
schrift van zijn moeder was. Snel scheurde Klaas de enveloppe open. In zestien jaar tijd was dit nu de derde brief die hij 
van zijn moeder ontving. Het contact was nooit meer hersteld nadat hij, zo vlak na de oorlog, uit huis was gegaan. Hij 
had het voor elkaar gekregen om bij de Rijksdienst te gaan werken, ondanks dat zijn vader zijn aanmeldingsbrief had 
achtergehouden. Zijn vader had hem een verrader genoemd omdat hij als enige zoon gebroken had met de familietraditie 
van vissers. Dat hij zich ook nog had aangesloten bij de droogleggers van de Zuiderzee, maakte dat hij het huis uit had 
gemoeten.  
  Zijn moeder schreef dat zijn vader de oostelijke dijkring had leeggevist. Het liefst zou hij op de randmeren  
blijven vissen, ook al visten verreweg de meeste Urkers nu op de Noordzee. Maar lang niet iedereen, voor veel vis- 
sers was er een einde aan hun beroep gekomen. In Spakenburg en Elburg had zich een ramp voltrokken, schreef ze. De  
burgemeester had het goed gevonden om de vissersschepen die nu bewegingsloos in de haven lagen tot zinken te brengen, 
net buiten de haven. Het ‘Sjutenkarkhof ’, het scheepskerkhof, heet het inmiddels. Een vereniging van jongemannen die 
de zee niet meer kenden, had zelfs ter gelegenheid van het Koninginnedagfeest de schepen in de fik gestoken. Het had 
zijn moeder zeer verdrietig gestemd. Alleen in de laatste regel van de brief feliciteerde zij Klaas uit beleefdheid met de 
geboorte van zijn eerste kind.

HAVEN
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bDe duinen

‘Opa, we zijn helemaal daar geweest!’, met zijn vingertje wijst het kind richting de Hollandse Brug. Klaas staat naast zijn 
zoon tot aan zijn knieën in het IJmeer en kijkt hoe zijn kleinkinderen terugkomen van hun zeilles in de kleine optimistjes. 
Hij merkt dat hij trots is dat zijn kleinkinderen het varen zo jong al aardig onder de knie hebben.
  De wind fluit zacht door de masten van de boten in de haven achter hem. Het doet hem denken aan de 
vissershavens van vroeger. Aan de overkant ziet hij hoe de wind onder het blad van de zilverpopulieren blaast, waardoor 
de zo mooie wit viltige onderkant de bomen een witte gloed geeft. Een stukje verderop klinkt het regelmatige gedreun van 
de heipalen, het voor hem geruststellende geluid dat aangeeft dat het polderproject geslaagd is. Men is er gaan wonen en 
heeft het zich al aardig eigen gemaakt. 
  Hij moet toegeven dat hij was geschrokken toen zijn zoon vertelde dat hij in de duinen ging wonen. ‘Maar je blijft 
toch in de polder wonen?’, had hij verrast gevraagd. Blijkbaar waren de duinen nu de polder ingebracht en over de dijk 
heen gelegd, iets wat hij zich lastig voor had kunnen stellen. Voor hem is de dijk het grootse, allesbepalende landschaps- 
element, dat krachtig en opvallend de haarscherpe grens tussen water en land vormt. En, zijn liefde voor deze dijken had 
betekend dat hij zijn vader nooit meer had gezien.
 
Als ze teruglopen naar het huis van zijn zoon glijden de kinderen gillend van plezier een duinheuvel af. Klaas besluit dat hij 
niet zo wil zijn als zijn vader, door zijn zoon te belasten met de gedachte dat hij in heuvels gestort zand woont die inmiddels 
zijn levenswerk bedekken.  De duinen doen immers ook denken aan de zee. Misschien dat zijn zoon en de bewoners van 
dit gebied onbewust de zee missen, net zoals hij de zee van zijn jeugd nog elke dag mist.
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Honderd jaar zand

Verhaal 2 Une mer à boire   
— een zee om leeg te drinken
Jac. P. Thijsse

Hoe moet het nu als het water verdwenen is?, dacht Jac. Hij wiebelde zijn linnen vouwstoeltje een beetje heen en weer 
zodat het wat steviger stond in het mulle zand. Het was 1918. De zon scheen fel op zijn witte tekenpapier waardoor hij 
fronste. Hij tuurde uit over het nu zo rustige water en dacht aan het zuiderzeekrabbetje, de trilhaarworm, de brilduiker 
en aan de grote zaagbek. Met dat technische plan voor de nieuwe polders zou er vast niet aan hen gedacht worden, en aan 
waar zij dan heen zouden moeten. 
  Mijmerend over de inpolderingsplannen en de gevolgen ervan betrapte hij zichzelf ineens op de gedachte dat 
het nieuwe land nog wel eens eindeloos saai zou kunnen worden. Hij vond het weliswaar jammer dat de zee zou verdwij-
nen, maar desondanks had hij er ook de voordelen van ingezien. Er ontstonden ineens allerlei mogelijkheden om een 
prachtig landschap aan te leggen. En precies dat verontrustte hem ineens zo. De proefpolder vond hij in z’n geheel best 
indrukwekkend, maar echt mooie plekjes waren er nauwelijks. Waarom was het toch nodig dat de droogmakerijen er zo  
onnatuurlijk en geestdodend uitzien? Hij vroeg zich af of er geen andere manier van verkaveling zou zijn dan in rechte  
vlakken. Hij vouwde zijn schetsboek dicht terwijl zijn waterverftekening nog nat was, en liep door het hoge helmgras het 
talud af.

Thuisgekomen schreef hij op: ‘De polders moeten mooi worden, laat ons maar zeggen: amusant.’ Hij ordende de waterverf-
tekeningen die Wenckebach eerder al voor hem gemaakt had. 144 plakplaatjes hadden ze ervan gemaakt. Samen vormden 
ze een zeer compleet landschappelijke beeld van het kustgebied van de Zuiderzee. Langs de Zuiderzee heette dit onderdeel
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van een van zijn Verkade-verzamelalbums. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen hadden al die honderden  
plaatjes gespaard en thuis in de verzamelalbums geplakt. Het leek hem mooi die waterverftekeningen nu als onder- 
steuning van zijn artikel te gebruiken. ‘Als je alles goed zou vertellen,’ schreef hij, ‘van die mooie landschappen en alles 
wat er in de zomer en in de winter langs de stranden leeft, dan waren daar wel tien albums voor nodig. Dat zou om zo te  
zeggen, “une mer à boire” zijn.’ Onbegonnen werk. Zenuwachtig schoof hij wat heen en weer op zijn stoel. Hij hoopte echt 
dat er in de nieuwe polders zou worden afgezien van die oneindige, rechte vakverdelingen.  Mensen hadden toch meer 
nodig dan een voedselproductielandschap. Ze moesten worden behoed tegen verveling. Ontspanning, natuurschoon, 
watersport, dat was nodig. Hij sloot zijn ogen en droomde. Het landschap mocht van hem grillig en romantisch worden. 
 
Een paar decennia later
Het is zomer, 1941. De vergadering met de Dienst der Zuiderzeewerken is zojuist geopend en Cornelis van Eesteren 
schuift aan. Hij draagt een wit pak. Hij hoeft zich niet voor te stellen, hij is een stedenbouwer met een staat van dienst. 
Het moderne, grote Algemeen Uitbreidingsplan voor de gemeente Amsterdam laat alleen nog op zich wachten van- 
wege de oorlog. Uiteindelijk zal het plan huisvesting opleveren tot in het jaar 2000. Nu buigt hij zich voor de Dienst der 
Zuiderzeewerken over de omlijsting van de polder, de dijken. Hij legt het Verkade-album Langs de Zuiderzee voor zich 
neer op tafel. Als kind verzamelde hij zoveel plaatjes van Thijsse als hij kon. Van dit album had hij ze alle 144. Waarom 
hij het nu had meegenomen en wat hij er precies mee wilde in deze vergadering wist hij zelf op dat moment eigenlijk 
ook niet. Hij wist dat de nabootsing van een soortgelijke charmante kust geen uitgangspunt kon zijn. Hij schoof een 
losgeraakt waterverftekeningetje, met daarop een strandje langs een Zuiderzeestadje, zorgvuldig terug in het verzamel-
album. Hij klapte het dicht en legde het op een ladekast. Deze polders moesten nou eenmaal praktisch worden ingericht.
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Ondanks de rechte lijnen
Ir. Elze van den Ban

‘Ik mis de strakke en logische lijnen’, had Cornelis van Eesteren die middag tegen haar gezegd. Diep naar voren gebogen 
trapte ze tegen de harde wind in. De wind stond zo hard dat het leek alsof iemand met een touw haar fiets naar achteren 
trok. Donkergrijze wolken schoven over elkaar heen. In de verte zag ze het al hozen. Verticale strepen vanuit de hemel 
raakten de horizon van de Noordoostpolder. Als deze lange rechte weg nou eens een prettig bochtje maakte, dacht ze.
  Het was 1950. Vorig jaar was ze aangenomen als stedenbouwer bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Ze moest de 
verkaveling van Oostelijk Flevoland en het dijktracé ontwerpen. Ze was nog maar een meisje van zestien toen zij aan haar 
moeder vertelde dat ze in Delft wilde gaan studeren. Haar moeder had haar gewaarschuwd dat het een mannenstad was 
en vroeg haar wat ze als vrouw toch moest met een passer en een rekenliniaal. Haar collega’s waren inderdaad allemaal 
mannen en ze dachten vrijwel allemaal vanuit de techniek. Die strakke logische lijnen waar ze dan steeds over spraken, 
daar wilde zij graag iets aan veranderen. 
  Haar rol was belangrijk, vond ze. Als vrouw dacht je toch meer na over het welzijn van mensen. Dat de polder in 
rechte vakken werd ingedeeld, begreep ze wel. Het was overzichtelijk voor de waterhuishouding en je verloor bijna geen 
landbouwgrond. Maar zij wist dat de polderbewoners behoefte zouden hebben aan meer dan alleen maar hard werken. 
Ze zouden zich ook willen ontspannen in een prettig, misschien zelfs speels ingerichte omgeving. Bovendien werd ze zelf 
moedeloos van die eeuwige harde wind tijdens haar fietstochten over de lange rechte paden in het vlakke landschap. Wat 
haar betrof zou geen van de polderbewoners van het nieuwe land dat ooit nog hoeven doen.

Haar eerste ontwerp werd die middag niet goed ontvangen. Maar daar was ze op voorbereid. ‘De enorme oppervlakte 
van de polder,’ had ze die middag de commissie scherp geantwoord, ‘is veel te groot om te kunnen overzien. Het vraagt 
daarom om begrenzing. En wat zou er nou beter werken dan bomen en struiken langs de wegen en bochten in de paden?’

HORIZON
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Ze ging zitten achter haar tekentafel die stond opgesteld voor het raam. Daarboven had ze spiegels opgehangen waardoor 
het bos onder haar raam naar binnen reflecteerde. ‘Je zult er toch geen dambord van maken hoop ik’, had haar moeder 
gezegd. Haar tekenhaak en driehoek zouden dat wel opleveren. Ze schoof haar tekengereedschap rigoureus van zich af 
om uit de losse pols verder te gaan. Ze schetste het dijktracé keer op keer opnieuw. Ze bestudeerde de voorstellen van 
Van Eesteren. Ze hield rekening met de stevige zandgronden en slappe veengronden van de bodemkaarten. Ze rekende 
de kortst mogelijke dijklengte uit om kosten te besparen. Maar ondanks dat het dijktracé voldeed aan de opdracht, mistte  
ze nog iets. 
  Hoe zou het voelen om over de dijk te fietsen? Hoe zou je de horizon zien? Met Van Eesteren werkte ze samen 
aan talloze dijkontwerpen. Ze trokken lijnen vanuit gezichtspunten en tekenden bochten. Met een formule rekenden ze 
uit hoever je zou kunnen kijken als je over de dijk zou rijden of lopen. Zelfs de bolling van de aarde rekenden ze mee. De 
dijk zou ongeveer zes meter hoog worden. Alles wat dan hoger dan vijftien meter was kon je nog zien over een afstand van 
twintig kilometer. Ze probeerden een bocht zodanig aan te passen dat je die lelijke fabriekspijpen in Amsterdam, rijdend 
over de dijk, net niet zou kunnen zien. Zelf vond ze de dijken van de Noordoostpolder hard en ongevoelig. De nieuwe  
dijken moesten een opeenvolging van bochten zijn. Af en toe een knik om zo oneindig rechte lijnen te vermijden. Het 
moest een filmische ervaring worden. De ene keer weids uitkijkend over het water, de andere keer intiem over het land - als 
dat er eenmaal lag natuurlijk. 

Toen ze de lades van de metalen archiefkast opentrok, trof ze een puinhoop aan. Alle dossiers lagen door elkaar heen of 
waren verkreukeld onderop geraakt. Ze zuchtte en stroopte de mouwen van haar jurk op. Ze hield van net geordende 
dossiers. Haar collega’s grapten soms dat zij als eerste vrouwelijke ingenieur in Nederland bijzonder genoeg ook nog eens 
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ZAND

de beste dossierkennis had.  
  Terwijl ze een kartonnen map met bodemonderzoeken uit de la trok, viel haar oog op een klein verfrommeld 
plaatje. Er stond een prachtig waterverftekeningetje van een strandje op. Het was kennelijk ergens uitgevallen want  
achterop zat een vergeeld plakbandje. Ze herkende het strandachtige landschapje niet. Toch streek ze het zorgvuldig 
glad en stak het voorzichtig tussen haar aantekeningen. Toen ze thuiskwam merkte ze dat de afbeelding haar niet had 
losgelaten.
 Ze viste het uit haar notitieboek en bekeek het nog eens goed. Ineens begreep ze wat er ontbrak in haa dijk- 
ontwerpen. Ze streek haar kaarten glad op tafel. Het was warm, maar als ze de ramen opendeed waaiden de kaarten 
van tafel. Keurig rolde ze de mouwen van haar jurk omlaag en stelde zich op voor het projectiescherm. De heren van de 
Dienst der Zuiderzeewerken gingen zitten rondom de vergadertafel om naar haar plannen te luisteren. 

Ze lichtte toe dat de behoeften van mensen waren veranderd. De poldermens leefde niet alleen meer om te werken maar 
zou ook verlangen naar ontspanning en plezier. Ze zouden niet alleen op het land werken maar ook in de stad, in een 
kantoor. ‘Altijd opgesloten in de stad zullen zij snakken naar beweging en buitenlucht’, legde ze uit. ‘In het weekend trek-
ken zij er met de fiets op uit en willen dan op de eindeloze polderwegen graag verrast worden.’ Helaas knikte nog maar 
de helft van de aanwezigen rondom de tafel instemmend. Maar ze ging door. 
  Ze wees de locatie aan van de geplande scheepvaartgeulen. Ze maakte de commissie duidelijk dat er een grote 
hoeveelheid zand vrij zou komen bij het uitgraven van de vaargeulen. Dat zand moet ergens heen. Ze hield haar kaart- 
tekeningen omhoog en wees naar de glooiende, bochtige kaapjes en strandjes die ze langs de dijken had getekend. ‘Waar-
om zouden we het zand uit de vaargeulen niet naar de dijk toe brengen?’, vroeg ze hardop. ‘Dan gebruiken we dat zand 
voor het aanleggen van strandjes. Het zal de dijken en de randmeren ineens aantrekkelijk maken. Watersporters zullen 
blij zijn met kaapjes en baaitjes. Mensen zullen er gaan wandelen en er zullen kinderen in het water spelen. Begroeid met 
planten en bomen zal dit plan de dijk en de randmeren afwisselend maken. Straks hebben de nieuwe polderbewoners 
prachtige stille plekjes waar ze van het water kunnen genieten.’

Haar voorstel was niet zomaar geaccepteerd. De discussie over haar plannen had maanden geduurd. ‘Wij hebben hier 
te maken met een technisch werk van groot formaat’, had een commissielid gezegd. ‘Het beste is om de polderbewoner 
rechtstreeks te confronteren met de grootheid van dit werk. Versieringen leiden hier alleen maar van af.’ Vervolgens had 
het commissielid zelfs gewerkt aan een tegenplan. Het plan stond vol met strakke, zakelijke lijnen. Het was een plan 
dat al het mogelijke plezier en elke mogelijke verrassing binnen het landschap onmogelijk maakte. Gelukkig was Van 
Eesteren haar bijgevallen. Ondanks dat hij zo van strakke lijnen hield, was hij het ermee eens dat het landschap meer 
moest zijn dan een productielandschap. De schaal was ook volgens hem te groot en had juist daarom afwisseling nodig. 
  Ze prikte het waterverftekeningetje met een speldje vast in het behang op de muur van haar kantoor. Ze ging 
zitten en boog zich over het zojuist binnengekomen rapport. Hier stond de definitieve uitspraak in. Ze sloeg het rapport 
open en las tot haar grote geluk dat de zandopspuitingen voor strandjes langs dijken was aangenomen. Achterin zag ze een 
informele notitie van de hoofdingenieur: ‘Van de mannen van de Dienst der Zuiderzeewerken hadden deze recreatievoor-
zieningen niet hoeven komen, maar de eerste vrouwelijke ingenieur van planologische afkomst won haar pleidooi.’ Ze keek 
op naar het waterverftekeningetje aan de muur. Haar ogen glinsterden.
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Groene kamers op het strand
Het Projektburo

Het is 1972. De landschapsarchitect slaat de brochure van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescher-
ming open. In de auteurs van het stuk, Van den Ban en Van Eesteren, zal hij zich niet veel te verdiepen. Hij wil alleen even 
diagonaal door de brochure want hij gaat het liefst direct aan de slag. Hij ziet iets geschreven over de aanleg van zandige 
voorlanden, door het opspuiten van zand uit de vaargeulen. Een ingenieur had eens tegen hem gezegd dat het plan van   
ir. Van den Ban om de grond zo te gebruiken weliswaar geniaal was, maar toch ook een beetje kneuterig.
  In de brochure wordt het opspuiten van zand uit de dichtstbijzijnde vaargeulen inmiddels overtuigend ‘werk uit 
werk’ genoemd. Het bleek heel voordelig, als de afstand tussen de vaargeul en het geplande strand maar zo kort mogelijk 
was. Omdat de stranden in Oostelijk Flevoland zo populair bleken, waren de stranden voor Zuidelijk Flevoland al heel 
vroeg aangelegd. Almere heeft aan weerszijde van de Hollandse Brug inmiddels een groot strand gekregen. Het is een  
behoorlijk duur strand geworden. Uit de vaargeul vlakbij bleek vooral slappe veengrond te komen. Daarom moest het zand 
van verderop komen. Dat gaf hoge kosten, maar dat was het waard. Door de ligging zal de behoefte straks vast en zeker niet 
alleen in Almere groot zijn, maar ook vanuit Het Gooi en Amsterdam. 

Terwijl hij verder leest verrast het hem dat de kosten zijn opgebracht door het Ministerie van Onderwijs en Kunst. Het 
mag dus een mooi kunstig strandje worden, grinnikt hij. Omdat hij een doener is, pakt hij alvast zijn potlood. Er wordt 
volgens hem soms te veel gepraat binnen het Projektburo, hij tekent liever. En om die reden is hij snel. Hij moet dit strand 
ontwerpen maar hij had ook nog zoveel meer te doen. Om hem heen liggen talloze schetsen van andere projecten in hoge 
stapels op zijn bureau. Hij heeft een kronkelig park gemaakt, dat hij het Kromslootpark noemt. Hij had er stiekem zonder 
overleg dure fruit- en notenbomen neer laten zetten. Want daar houdt hij van. 
  Ook houdt hij zich bezig met het groen als basis voor de nieuwe stad. En tegelijkertijd werkt hij aan een ontwerp
 

Ve
rh

aa
l 2

: H
on

de
rd

 ja
ar

 za
nd



40 41

GROENE  
KAMERS

voor het eerste stuk stad, Almere Haven. Hij heeft eenzelfde kaart steeds opnieuw getekend, en als een soort strip- 
verhaal zorgvuldig aangevuld met steeds meer en hoger wordende bomen. Op de tekeningen lijken de huizen langzaam 
te verdwijnen onder de alsmaar groter wordende krullerige rondjes. ‘Boompje groot, plantertje dood’, had zijn collega 
nog plagend gezegd.   
 
Op zijn vouwfiets trapt hij over de Oostvaardersdijk. Vanavond is er een bijeenkomst in De Kern, het informatie- 
kantoortje voor nieuwe bewoners. Het kantoortje was neergezet naast de Hollandse Brug, buitendijks op het zand. Hij 
is vroeg in de ochtend vertrokken omdat hij zich heeft voorgenomen daar even rustig rond te wandelen. Dit is de plek 
waarvoor hij het ontwerp voor het strand moet maken. 
  Terwijl hij fietst glijdt zijn blik over het polderlandschap. Gelukkig staat er veel koolzaad, denkt hij. Die  
indrukwekkende gele gloed maakt het nu nog vrolijk. Als dat straks weg is zal het een robuust, steng en open landschap 
zijn. Dat heeft toch wel iets hards of bijna iets onmenselijks. Vreemd toch, dat gevoel, want niets is menselijker dan een 
polderlandschap, denkt hij bij zichzelf.

Hij parkeert zijn fiets tegen de zijkant van De Kern. Hij kijkt naar binnen maar ziet nog niemand. Rustig loopt hij het 
zand op, richting de waterkant. Een gure wind steekt op. Hij zet de kraag van zijn jas omhoog. Het moet hier wel een 
beetje leuk worden, denkt hij. Hij wil hier een gevoel van herbergzaamheid en beschutting creëren. Hij verbeeldt zich 
een zomerse dag met een felle warme zon. Jonge Almeerse gezinnen zullen hier wat schaduw zoeken. Ze zullen behoefte 
hebben aan een gezellig overzichtelijk plekje, niet te open, niet te vlak. Hij fantaseert over groene kamers op het strand. 
Witte abelen en berken doen het goed op arme zandgrond, hij zal ze in groepjes neerzetten. Soms zelfs een beetje hoger 
geplaatst voor wat extra reliëf, soms wat struiken waar je nog net overheen kunt kijken. Een beetje zoals de coulissen 
van een theater. 

Hij opent de deur van De Kern. Het is er inmiddels al aardig vol met mensen. De toekomstige bewoners van Almere zijn 
hier voor informatie over de nieuwe stad. Tot zijn grote verrassing ziet hij meneer Van Eesteren achterin op een stoel  
zitten. Hij loopt op de beroemde stedenbouwkundige af, schudt hem de hand en vraagt wat hem hier brengt. ‘Ik kom 
even kijken hoe de nieuwe generatie met stedenbouw omgaat’, antwoordt hij. 

Zonder aarzeling vertelt hij aan Van Eesteren wat hij van de Bijlmermeer heeft geleerd. Hij wil geen schematische stad 
meer maken, maar een menselijke stad. De Zuiderzeestadjes vindt hij fascinerend. Bovendien zou je niet steeds iets 
nieuws moet willen maken, maar beter doorgaan op wat al bestaat en goed is. Nieuwsgierig observeert hij zijn reactie. Van  
Eesteren is  namelijk een echte vernieuwer, een koploper van de moderne tijd. Terwijl hijzelf vaak nostalgisch wordt  
genoemd, een romanticus ook. Maar Van Eesteren glimlacht alleen maar en zegt dat hij hier niet is om te oordelen. Uit de 
zak van zijn colbert haalt Van Eesteren een klein notitieblokje en omklemt de pen onhandig maar stevig met links, in een 
bolle vuist. Hij noteert de titel van een boek.

Zijn vingers glijden over de ruggen van de boeken in de kast. In zijn hand houdt hij het briefje vast dat hij in De Kern 
van Van Eesteren had gekregen. Bij de titel Langs de Zuiderzee houdt hij stil en schuift het boek van de plank. Het is een  
verzamelalbum vol met waterverftekeningen van strandjes langs de Zuiderzeesteden. De plaatjes in het album spreken 
hem aan. Het lijkt aardig op wat hij zelf gezien had en nu zo inspirerend vond voor zijn ontwerpen. Het boek is aan de 
randen een beetje vergeeld, en bij het omslaan van de bladzijden stijgt een muffe geur op. Tussen alle plakplaatjes ziet hij 
een leeg kader, waar er duidelijk eentje ontbreekt. 
  Zonder nog na te hoeven denken gaat hij zitten en pakt een pen uit zijn zak. Hij vult het kader in met een  
simpel pentekeningetje van wat krullerige bomengroepjes verspreid over het zand, een haventje, een wilde oever met  
wuivend riet en rustig water dat glimt in de zon. 
 

GE-
TEKEND 
STRAND
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Nawoord 

De verhalen zijn een verzameling van historische 
gebeurtenissen, gebaseerd op theoretisch onderzoek. 
Doordat deze gebeurtenissen verteld worden door de 
ogen van verschillende personages zijn het geroman- 
tiseerde verhalen geworden. De verhalen dragen bij 
aan de verbeelding van een theoretisch of technisch 
verslag van een historische gebeurtenis. Hoe zag 
bijvoorbeeld de pas drooggelegde zeebodem eruit? 
Stonken de vissen? Hoe komen de bochten in de dijk? 
Waar komt het Almeerderstrand vandaan? 

Veel van de gebruikte historische gebeurtenissen en 
persoonlijke verhalen aan de hand van interviews 
kennen geen of weinig beeldmateriaal, waardoor 
mijn eigen voorstellingsvermogen een rol speelt in de 
vertellingen. Dit is alleen ingezet ten behoeve van een 
prettig verloop van een verhaal, gezien de gebeurte-
nissen nauwelijks afwijken van wat ik vond tijdens mijn 
onderzoek.

De verhalen heb ik zoveel mogelijk gericht op de  
nieuwe ontwikkelingen van de Kustzone Almere Poort. 

Door het schrijven gaat de verbeelding spreken waar-
door er vervolgens mogelijkheden voor fysieke beeld-
vertalingen ontstaan.

Almere is een jonge, moderne stad. Het is gewend 
veelvuldig vooruit te kijken. Ondanks de jonge leeftijd 
van de stad en het net zo jonge omliggende landschap, 
is het moment aangebroken om het verleden en het 
heden te gaan verbinden. Het leggen van linken, het 
ontdekken van patronen en paralellen dragen bij aan 
de identiteitsopbouw van de stad. Verhalen moeten 
gaan leven, gaan rondzingen en doorverteld worden, 
om ons steeds meer thuis te laten voelen in Almere.

Lieke Frielink, zomer 2018
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Onthulling van de eerste drie Strandwachters op 29 juni 2018. V.l.n.r. Lisan Kox, Diana Lamboo, Arjen van Vulpen, Astrid Meeuwsen, Piet Kraaijeveld, 
Meta van Drunen, Lieke Frielink, Jo Caris (heemraad Waterschap Zuiderzeeland), Saskia Grogniet-Vijn, Alina Tomescu, Mieke Heim, Paula van Zijl.
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Over StrandLAB Almere

Over een aantal jaren staan het Almeerderstrand en 
het gebied eromheen landelijk bekend als het 
Flevolandse buitenlaboratorium voor cultuur en is 
het de culturele broedplaats van de jongste stad van 
het land. StrandLAB Almere werkt als een vliegwiel 
in het gebied. Het test en regisseert er culturele en 
recreatieve initiatieven zodat gaandeweg een buiten-
laboratorium voor cultuur kan ontstaan dat aansluit 
bij creatieven, ondernemers, bewoners en bezoekers. 
Dit is nodig omdat het aantal inwoners en arbeids-
plaatsen in Almere de komende jaren flink groeit. De 
gemeente Almere, de provincie Flevoland, de Metro-
poolregio Amsterdam en het Rijk hebben in Almere 
2.0, een programma met afspraken over de toekomst 
van Almere, vastgelegd dat bij deze groei een aantrek-
kelijk aanbod aan kunst, cultuur en recreatie hoort. 
De omgeving rondom het Almeerderstrand is 
aangewezen als een van de verblijfsplekken waar 
ruimte is voor kunst, cultuur en recreatie. Almere kan 
zich zo ontwikkelen tot een volwaardige stad en 

aantrekkelijke woon- en werkplaats. 

Over Marina Muiderzand

Marina Muiderzand is als jachthaven al bijna dertig 
jaar actief aan het Almeerderstrand, gelegen tegen de 
duinen van Almere en op een halfuur rijden van 
Amsterdam. Zowel het IJmeer, het Markermeer als 
het IJsselmeer zijn goed bereikbare wateren vanaf 
deze jachthaven. De marina beschikt over 950 lig-
plaatsen, een 50 tons botenlift, horeca en watersport-
benodigdheden, een winterstalling en een groot 
catamaranstrand. Marina Muiderzand heeft als 
jachthaven de zorg voor de omgeving in haar bedrijfs-
voering verankerd met onder meer een Blauwe Vlag 
(ecolabel) en Golden Anchors-onderscheiding. Natuur, 
veiligheid, duurzaamheid maar zeker ook het 
belichten van het unieke karakter van de omgeving 
komen terug in de bedrijfsvoering en de inrichting van 
het eigen terrein. 
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Een Strandwachter in aanbouw in de werkplaats van Piet Kraaijeveld.

47

Strandwachters dagen uit tot zitten, klimmen, kijken en het vertellen van verhalen. De verhalen zijn als podcast te beluisteren via de website van StrandLAB 
Almere of via een QR-code op iedere Strandwachter.
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Opening 22 november 2019. V.l.n.r. Meta van Drunen, Hilde van Garderen (wethouder van Openbare Ruimte, Kunst en Cultuur en Stads- 
vernieuwing), Arjen van Vulpen, Lieke Frielink, Jan de Reus (o.m. Ruimtelijke ordening, Wonen, Almere 2.0), Lisan Kox, Piet Kraaijeveld.48 49

Strandwachter met zicht op Marina Muiderzand vanaf de IJmeerdijk.
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ZUIDERZEE WATERKAART uit 1854 met de zandbank Muiderzand in de Zui-
derzee waar menig zeeschip op weg naar Amsterdam voor Pampus kwam te liggen.

Zuiderzee waterkaart uit 1854 met de zandbank Muiderzand in de Zuiderzee waar menig zeeschip op weg naar Amsterdam voor Pampus kwam te liggen.
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Januari 2020. tweede druk, oplage 1250
 
Colofon 
 
Vormgeving:
Meta van Drunen, Lieke Frielink 
 
Teksten:
Algemene teksten: Meta van Drunen
Korte verhalen: Lieke Frielink 
Podcasts: Wiebe Gotink, Betje Koolhaas
Redactie: Daniëlle Levendig 
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Inge Persoon: p. 6, 44-48, 52
Arjen van Vulpen: p. 2, 3, 9-13, 16, 17 



Negen Strandwachters vertellen het verhaal over 
het ontstaan van Flevoland. De Strandwachters zijn 
een samenwerking tussen Marina Muiderzand en 
StrandLAB Almere. Zij bundelen de krachten om 
verblijfsplekken op en om de dijk te ontwikkelen 
en het landschap op een unieke en speelse 
manier te laten beleven. Zo is Almere Poort met de 
Strandwachters nu een aantrekkelijke route rijker 
met verrassende plekken voor fietsers en strand-
gangers. De route leidt langs woonwijk DUIN, over 
het Almeerderstrand, over de dijk en langs Marina 
Muiderzand naar het catamaranstrand. 

StrandLAB Almere: IJmeerdijk 1a, 1309 BA Almere 
Marina Muiderzand: IJmeerdijk 4, 1361 AA Almere

www.strandlab-almere.nl


