Persbericht
Eerste paal van bijzonder, ecologisch woonproject!
Op donderdagmiddag 12 mei aanstaande wordt door Wethouder A.W. Bijl van de gemeente Almere
de eerste paal geslagen van het buurthuis van De Buitenkans, een bijzonder, ecologisch woonproject
in de Stripheldenbuurt in Almere Buiten.
Deze wijk van 59 woningen in diverse typen (tussenwoningen, hoekwoningen, 2 onder 1 kappers en
vrijstaande huizen) is een project in particulier opdrachtgeverschap. Groene Stad Almere is sinds
januari 2005 participant in dit project. De leden van de Vereniging De Buitenkans hebben vier
architecten, te weten Renz Pijnenborgh, Peter van der Cammen, Jaap van der Laan en Frans van der
Werf aangetrokken om de woningen te ontwerpen. Deze architecten hebben organische vormgeving
als filosofie. De woningen worden uitgevoerd in houtskeletbouw waarvoor Kingma Bouw uit Lelystad
als bouwpartner is gevonden. Het landschapontwerp is gemaakt door Bureau Copijn uit Utrecht. De
oplevering wordt begin 2006 verwacht.
Kwaliteit die tot uiting komt in de ambachtelijke houtskeletbouw, de inspirerende ontwerpen van de
huizen, de aandacht voor energiezuinig en duurzaam bouwen en de ruime groene opzet van de wijk,
is erg belangrijk voor de bewoners. Er is ook veel aandacht voor het opbouwen van een sociale band
tussen de bewoners, onder andere door het realiseren van een buurthuis.
De vijver waar de huizen omheen gegroepeerd zijn, geeft een gevoel van ruimte. De bosrand omsluit
de wijk en geeft een intiem en groen karakter. Veel huizen hebben een heel mooi uitzicht op de
bosrand of op de vijver. De zachte uitstraling van de duurzame bouwmaterialen draagt ook bij aan
een prettige woonomgeving. De sedumdaken met vetplanten versterken het groene aanzicht. In de
wijk worden onder andere fruitbomen en frambozenstruiken geplant waardoor een ‘eetbaar’
landschap onstaat.
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Het slaan van de eerste paal van het buurthuis is een belangrijk moment en vormt het startsein van
de bouw van deze bijzondere wijk. Er zijn nog diverse woningen in verschillende typen beschikbaar.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Groene Stad Almere, Makelaardij,
telefoon: (036) 547 59 69.
Voor meer informatie over het project de Buitenkans:
Contactadres:

Vereniging De Buitenkans
Kimwierde 141
1353 DR ALMERE

Telefoon:

(036) 540 00 51 (vanaf 9 mei) Tot 9 mei: (036) 536 41 98

Fax:

(036) 540 05 71

E-mail:

info@debuitenkans.nl

Web:

www.debuitenkans.nl

Noot voor de redactie: u bent van harte uitgenodigd voor het slaan van de eerste paal van het
buurthuis op donderdagmiddag 12 mei aanvang 15.00 uur tot circa 17.00 uur op het terrein van de
Buitenkans in de Stripheldenbuurt in Almere Buiten.

Groene Stad Almere, deel uitmakend van Stichting de Alliantie
Groene Stad Almere maakt deel uit van Stichting de Alliantie in het midden van Nederland met een
bezit van meer dan 55.000 woningen en ruim 500 medewerkers. De Alliantie is ontstaan uit een
fusie van Atrium (Hilversum/Huizen), de Dageraad (Amsterdam), SCW (Amersfoort) en Groene
Stad Almere (Almere). De Alliantie heeft een krachtige en innovatieve organisatie voor
projectontwikkeling.
Groene Stad Almere werkt vanuit een brede maatschappelijke taakopvatting: het investeren in
leefbaarheid van Almere staat centraal. Er worden in een zo gevarieerd mogelijk aanbod van
woningen en woonomgeving niet alleen betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd voor mensen
met een bescheiden inkomen, maar ook duurdere huur- en koopwoningen. Daarnaast worden
diverse voorzieningen gebouwd, zoals bedrijfsruimten en sociaal maatschappelijke voorzieningen,
zoals kinderdagverblijven en dergelijke. Ook heeft Groene Stad Almere een actieve rol op diverse
terreinen bij de verdere opbouw van de stad Almere, zoals bijvoorbeeld de muurschilderingen.
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