
Start verkoop 

27 juni
12 - 15 uur

Gebiedskantoor Poort 

Zelfbouw voor ondernemers, 
families en kleinere huishoudens

Voel jij je thuis in een stedelijke en levendige omgeving? 
Dan is het hart van Homeruskwartier in Almere Poort de 
plek waar jij wilt wonen. In het hart van de wijk komt een 
mix van kavels voor kleine en grote woon huizen, 
werkruimtes en winkels. Ook wordt er een aantal 
nieuwbouw appartementen gerealiseerd. 

het kavelpalet is breed. er zijn kavels die in grootte 
variëren van 48 m2 tot 200 m2. de bouwregels bieden je 
alle ruimte om wonen en werken te combineren, ook als je 
iets minder te besteden hebt. homeruskwartier Centrum 
wordt een gezellig gebied met intieme straten. 

Zelfbouw voor kleinerehuishoudens
met kavels vanaf 48 m2 is zelfbouw ook bereikbaar als je 
alleen, of met z’n tweeën bent. omdat de kavels kleiner 
zijn, ontstaat er meer financiële ruimte voor de totale 
investering van de woning. het is  mogelijk om tot 5 
woonlagen hoog te bouwen. Je zult versteld staan van de 
woonruimte die je op deze kavels kunt creëren. er zijn 
kavels voor grote en kleine tuinliefhebbers. Wil je 
helemaal geen tuin? Bouw dan een droomhuis met alleen 
een dakterras of balkon. 

Zelfbouw voor 
ondernemers
in homeruskwartier 
Centrum kun je zelf een 
onderneming of een winkel bouwen. 
op sommige kavels is zelfs 100% 
ondernemen toegestaan. Je herkent deze kavels 
aan de labels ‘ikbouwmijnonderneming’ en ‘ikbouwmijn-
winkel’. Werken aan huis is overigens op elke kavel mogelijk. 

Intieme straten, buurttuintjes en geveltrappen
in dit gebied bouw je aaneengesloten. er ontstaan speelse 
straten en gevarieerde rijwoningen met balkons, erkers en/
of voortuintjes. net zoals op een woonerf loopt de bestrating 
van gevel tot gevel. hier kunnen kinderen spelen of je maakt 
er een zithoek of buurttuintje. 

start verkoop
de verkoop van de kavels en de presentatie van de plannen 
is zaterdag 27 juni. het principe geldt: wie het eerst komt, 
het eerst maalt. 
•  Kavels van 48 m2 tot 200 m2

•  Kavelprijzen zie 
    ikbouwmijnhuisinalmere.nl/homeruskwartiercentrum

meer weten?
Kavelwinkel Almere, Stadhuisplein 1, 036 – 533 83 83, info@ikbouwmijnhuisinalmere.nl  Ikbouwmijnhuisinalmere.nl/homeruskwartiercentrum
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 Homeruskwartier 
                           Centrum

locatIe: 

Informatiepunt Bouwen en Wonen
Gebiedskantoor Poort in de homerusmarkt
homerusplein, najadenstraat 3-5.
Zaterdag 27 juni van 12 tot 15 uur

Wie het eerst komt, heeft eerste keus!

63 nieuwe 

kavels
juni 2015

Stadse zelfbouwers gezocht!

Homeruskwartier Centrum Almere Poort

Almere Poort 

Kleurrijk en vernieuwend, waar 

zelfbouw ‘heruitgevonden’ is. 

Op de rand van stad, polder

en water, met alles binnen 

handbereik. Ruimte, groen, 

voorzieningen en als bonus het 

strand, Haven en de duinen; de 

ultieme plek voor ontspanning. 

Goed ontsloten stadsdeel aan 

het spoor en de A6; de afstanden 

naar Amsterdam, ’t Gooi en 

Zwolle zijn kort. Precies zoals 

past bij deze wijk, als poort 

naar een grote stad.

Homeruskwartier

Homeruskwartier is de grootste 

zelfbouwwijk van Nederland. 

Revolutionair, omdat alle 

inwoners hun eigen huis hebben 

gebouwd. Van grachtenhuis tot 

tuinhuis, van woon-werkvilla 

tot bungalow. De cirkelvormige 

wijk is uitnodigend groen met 

in het hart Homeruspark. 

Voorzieningen zijn binnen 

handbereik en de gezellige 

Homerusmarkt maakt het palet 

af. Homeruskwartier is het 

toonbeeld van wat er gebeurt als 

mensen zelf en sámen de stad 

maken. 

Homeruskwartier Centrum 

Volledig in lijn van ‘Mensen maken de stad’ wordt het 

centrum niet gebouwd door één projectontwikkelaar  

maar gaat hier een kleinschalige mix van particuliere 

woonhuizen en bedrijfjes met enkele grotere 

woongebouwen ontstaan. De ambitie is een origineel, 

authentiek centrumgebied waar bewoners, ondernemers 

en enkele kleinschalige ontwikkelaars bouwen aan de 

ideale combinatie van wonen, werken en voorzieningen. 

Het kent een hogere begane grondverdieping aan het 

Homerusplein waardoor een aantrekkelijk en levendig 

gebied gerealiseerd wordt. Om het beeld van kleinschalige 

en intieme straten te versterken wordt de bouw van 

entreetrappen, bordessen, bijzondere geveltuinen, serres 

en balkons aangemoedigd. 

Andersom ontwikkelen

Ontstaan steden doorgaans vanuit een kern met een dichte 

structuur, in Homeruskwartier, de grootste zelfbouwwijk 

van Nederland, is het precies andersom! De binnenste 

ringen van de wijk zijn grotendeels bebouwd, met 

herenhuizen, villa's, tuinwoningen en alles wat je maar 

kunt dromen. In de buitenste ringen hebben verschillende 

ontwikkelaars acht grote bouwvelden naar eigen inzicht 

gerealiseerd. Het centrum van de wijk is nu nog een 

open veld waarvoor ondernemende zelfbouwers worden 

gezocht. Wie is die 'nieuwe stedeling’ die hier samen met 

anderen een origineel en authentiek woon-werkgebied 

gaat realiseren? Iedereen die creatief en ondernemend 

is en een stedelijke woonomgeving in Almere zoekt! Dit 

kunnen één- en tweepersoons huishoudens zijn, maar 

zeker ook families. Wist u dat Almere bijna 32 procent  

éénpersoons huishoudens kent? 

Gespreid bedje

Het was zes jaar geleden voor de eerste bewoners van 

het Homeruskwartier best nog pionieren, als eerste 

zelfbouwers te midden van een grote zandvlakte. 

Inmiddels is de wijk een gespreid bedje. Er is een 

complete infrastructuur van wegen, een busbaan en op 

een steenworp afstand een treinstation. Kinderen kunnen 

naar school, naar opvang, naar activiteiten, genieten van 

diverse sport- en spelmogelijkheden in de buurt. 

Almere Poort heeft zelfs een zwembad, dat binnenkort 

wordt opgeleverd. Uw dagelijkse boodschappen doen, een 

terrasje pakken, wandelen door het Homeruspark, het 

kan allemaal! Veel ondernemers namen het voortouw en 

startten een winkel, een afhaalrestaurant, een kapsalon, 

een artsenpraktijk of een administratiekantoor. Nu kunt u 

daar de vruchten van plukken.

Kavelwinkel

De kavels worden verkocht in 

de Kavelwinkel, Stadhuisplein 1 

in Almere. Kijk op 

ikbouwmijnhuisinalmere.nl voor 

meer informatie. Heb je vragen, 

kom langs in de Kavelwinkel of 

het Gebiedskantoor in Almere 

Poort of bel 036 - 533 83 83 of 

mail@ikbouwmijnhuisinalmere.nl 

Op de website staan de 

openingstijden en is meer 

informatie te vinden over

de kavels, wijken, stadsdelen en 

zelfbouw in het algemeen. Hier 

kun je ook de kavelpaspoorten 

downloaden.

Een woonplek voor ondernemers, families 

              
              

en kleinere huishoudens die zich thuis voelen 

              
      in een stedelijke omgeving 

 
 

 

Ik woon samen met mijn dochter, zoon en 

schoondochter in een zelfgebouwde rijtjeswoning 

in Poort. Ook met ons beperkte budget kwam een 

woonwens uit. Meer weten?

Hetkaninalmere.nl/zelfbouw
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