
eoemark, wijk
die ~t 'maakt'

kantie gekregen. In ieder geval was
het ni~t erg om terug te gaan".

De gemoedelijke omgang tussen
de Redemarkers heeft zeUs Vis zijn
stoutate verwachtingen overtrof-
fen. "f!:r zijn nu echt geen dingen
waarvan ik zeg: dat valt me tegen.
Ik zou in ieder geva! heellang moe-
ten n~denken om iets te kunnen
bedenken. Aan de .andere kant is
het wellicht niet gOed om alles te-
vel te idealiseren. Natuurlijk zijn
ook bier veel honden en katten die
sommige bewoners enige overlast
bezorgen. Maar kleine wrijvingen
worden gewoonlijk op een vrien-
schappelijke wijze bijgelegd".

De wijk heeft een eigen buurt-
huis - het zogenaamdePraathuis- dat ook door omliggende wijken
gebruikt kan worden, hetgeen tot
nu toe echter nog niet het geval is
gewee~t. "Vorige week is een grote
groep bezig geweest het wijkge-
bouw van binnen te voltooien. Mo-
gelijk dat in de toekomst een doka
en een bUjarttafel een plaats 1a1j-
gen in het onderkomen, dat eigen-
dom is van alle bewoners. Zij beta-

"Op enige kleine storingen na heb- len een maandelijks bedrag voor de
ben we geen klachten van beteke- aflossing ervan. In het najaar vindt
nis gekend. Vooral door de vloer- de offici~le opening van ons buurt-
verwarming kon door het hele huis centrum plaats".
heen een comfortabele warmte . .
worden gesehapen. De buurtbewo- Inen betalen f 100,- voonchot per
maand. Ik heb het idee dat we daar

I

,
goed mee uitkomen. Een goede iso-
latie van de woning werkt dit be-:
drag in de hand".

ALMERE-HAVEN - ..Deze wtjk, dat is het gewoon.Hier
kun je heel oud worden". Rob Vis, woonachtlg in de Rede-
mark, weet het wel na een jaar toeven in deze buurt. Het

. project heeft offlcieel Centraal Wonen, een naam die de
woonverenig1ngook draagt. Als voomaamste kenmerk voor
deze w1jk geldt een energiebesparend w1jkverwarmingssys-
teem, waarbij warmte wordt onttrokken aan het grondwater.

Tevens hebben de eigenaara van
de 45 koophuizen een groot aan-
deel gehad in de uiteindelijk vol-
tooling van de woningen. Via een
flinke portie zelfwerkZiunnheid
werd niet alleen een buurt met een
eigen karakter geschapen, maar
bleek het hierdoor mogelijk de
stichtingskosten binnen de subsi-
diegrenzen te houden.

De Redemark is op een andere
manter tot stand gekomen dan in
andere blokken van Almere-Baven
gebruikelijk is. Doordat van tevo-
ren beWU$tgekozen werd voor een
collectief gebeuren kwam een
groep mensen bijeen die te'zamen
aan de totstandkoming van ,,bun"
wijk heeft gewerkt. Erover hebben
gepraat, gefUosofeerd en zonodtg
aangepast.

Samen met de architect, die der-
mate enthousiast raakte over het-
geen ging groeien in dit deel van
Almere dat het wat hem betreft
niet alleen bij een "papieren" be-
trokkenheid hoefde te blijven: hiJ
besloot Zich aan te sluiten bij het
team van iniatiefnemers V$D het

I uur en vestigde zich in de Rede-
I mark.

Volgens woordvoerder Vis, die

\Vanaf het allereente begin bij de
opzet van het project betrokken is
geweest, heent er tussen de bewo-
'pen onderling een band en betrok-
'1tenheid die in andere wijken Diet
mel gevonden zal worden. ,,zo heb-
ben we tussen de tuinen geen at.
scheidingen in de vorm van hek.
ken, heggen of strutken, maar 10-
pen de y.wsonnrn in elk'

'Dit is' het
helemaal,
eigenlijk
ideaal'
door THIJS WARTENBERGH

De Almeerden in de Redemark,
beschikken over een zeer ruime
woonkamer, dito slaapkamen en
keuken. Vis: "ZO'nhuis hadden we
veel eerder moeten hebben. De
meeste mensen bier hebben vriJ
krap gewoond voordat ze naar de
polder namen en - zover ik zo
links enrechts opgevangen h~b - I

hebben ze hier .tten.14.~~ ohd(!rko
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De hulzen In de Redemerk etaan erg dlcht op elks.r: de bewone,. hebbtn I
het functloneel. Door bouwvakkera werd het blok .1 omgetoverd In,d.
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