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Inleiding 
 
‘Stoere arbeid aan dijk van Zuidelijk Flevoland’, kopte het Nieuwsblad van 
het Noorden op 10 juni 1961. De aanleg van het dijkvak tussen Lelystad en 
Muiderberg was op dat moment in volle gang. Twee jaar daarvoor was 
besloten om de aanleg van Zuidelijk Flevoland voorrang te geven boven de 
Markerwaard. De werkzaamheden vonden grotendeels plaats vanaf het 
werkeiland Oostvaardersdiep. Hier werd gewerkt aan de ringdijk van 
Zuidelijk Flevoland en aan de bouw van het gemaal de Blocq van Kuffeler: 
het dieselgemaal waarmee Zuidelijk Flevoland in 1968 zou worden 
leeggepompt.  
 
Het voormalige werkeiland Oostvaardersdiep is het oudste stukje 
drooggemaakt land in Zuidelijk Flevoland, met de voormalige kantine als 
oudste nog overgebleven bouwwerk. In het kantinegebouw werden op 
werkdagen de maaltijden voor de werklieden bereid. In de jaren zeventig 
kreeg de kantine een tweede leven als café-restaurant, tegenwoordig staat 
het bekend als bezoekerscentrum de Trekvogel van Flevo-landschap. De 
huidige eigenaar heeft plannen om het gebouw te slopen en te vervangen 
door nieuwbouw. Erfgoedvereniging Heemschut heeft een verzoek 
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders in Almere om 
de Trekvogel als gemeentelijk monument aan te wijzen. 
 
In de aanvraag van Heemschut wordt gesproken over een hoge 
herinneringswaarde. Het betreft hier immers het oudste gebouw van de 
gemeente Almere. Daarbij vertelt het voormalige kantinegebouw het 
verhaal van de aanleg van de Flevopolders in het algemeen en de bouw 

van gemaal De Blocq van Kuffeler in het bijzonder. Om deze 
herinneringswaarde recht te doen, heb ik voor dit onderzoek met 
verschillende mensen gesproken die het gebouw goed kennen. Ik wil 
bewoners Jasper Bakker, Pia Barentsen, Andrea Klomp, Tonny Lieman, 
Wim Moorman en Nico Dijkshoorn (voormalig beheerder van de 
Trekvogel), Jan Weel (voormalig opzichter bij de afdeling Kunstwerken van 
de Zuiderzeewerken), Cor van Nijen (voormalig landmeter bij de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders) en Norbert Kwint (coördinator natuur- en 
landschapsbeleving bij Flevo-landschap) hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage aan mijn onderzoek.  
 
Leeswijzer 
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het kantinegebouw in 
landschappelijke context, vandaar dat daar in dit rapport vrij uitgebreid op 
wordt ingegaan. Vervolgens zoomen we in op de bouwgeschiedenis. 
Vanuit deze verschillende invalshoeken komt een waardering tot stand op 
basis van de criteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: een 
waardestelling op basis van cultuurhistorische-, stedenbouwkundige-, 
architectuurhistorische-, typologische-, en zeldzaamheidswaarde. Tot slot 
benoem ik zogenaamde kernwaarden, die bepalend zijn voor het karakter 
van het gebouw en ingezet kunnen worden bij nieuwe ontwikkelingen. De 
kernwaarden gaan gepaard met adviezen voor de toekomst van de 
Trekvogel. 
 
Isabel van Lent, MA 
Augustus 2021 
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Landschappelijke ontwikkeling en gebruiksgeschiedenis 
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Proloog: wachten op de Markerwaard 
 
In september 1959 werd door het kabinet de knoop doorgehakt om de 
aanleg van Zuidelijk Flevoland voorrang te verlenen op die van de 
Markerwaard; een besluit dat het aangezicht van Nederland ingrijpend zou 
beïnvloeden. De overwegingen waren in eerste instantie van financiële 
aard. De uitvoering van Zuidelijk Flevoland zou 650 miljoen kosten, terwijl 
de drooglegging van de Markerwaard voor ruim een miljard de boeken in 
zou gaan.1 In november van hetzelfde jaar werd voortvarend gestart met 
de werkzaamheden. De ringdijk werd in losse dijkpercelen aangelegd en in 
1961 waren er reeds drie gereed (zie de afbeelding hiernaast).2 In een 
tempo van ongeveer honderd meter per week schoven de dijkpercelen 
naar elkaar toe. Voor de bouw van het gemaal werd in hetzelfde jaar een 
werkeiland opgeworpen. Aan het dijkperceel kwam een tijdelijke aftakking, 
een soort ‘blindedarm’. Hierbinnen kon de bouwput van het te bouwen 
gemaal tot stand worden gebracht.3  
 
Bureaula 
De Oostvaardersdijk was dus niet aanvankelijk bedoeld als begrenzing van 
Zuidelijk Flevoland, maar van de Markerwaard (zie de afbeeldingen op p. 7 
en 8). In het Overijsselsch Dagblad werd het als volgt uitgelegd: ‘Het is de 
bedoeling de dijk, die de Markerwaard zal scheiden van het 
Oostvaardersdiep aanvankelijk te gebruiken als Noordwestelijke dijk van 
Zuid Flevoland. Over deze dijk kan dadelijk een weg worden aangelegd. 
Later kan men de hieraan parallel lopende dijk, die de definitieve 
noordwestelijke dijk van Zuid Flevoland wordt, “in den droge” aanleggen. 
Tussen deze twee dijken ontstaat dan het Oostvaardersdiep.’4 Hoe breed 
het Oostvaardersdiep moest worden, was op dat moment nog niet 
bekend. Het besluit of het Oostvaardersdiep bevaarbaar moest worden 
voor zware zeeschepen werd tot nader orde uitgesteld. De inrichting van 
de noordelijke rand van Zuidelijk Flevoland was van allerlei factoren 
afhankelijk en het bleef tot in de jaren tachtig onduidelijk hoe en of de 
aansluiting op de Markerwaard zou plaatsvinden.  

In 1986 werd definitief afgezien van de aanleg van de Markerwaard. Het 
kabinet kreeg het project financieel niet rond. ‘Zo lang er geen sluitende 
financiering voor de Markerwaard is, gaat het plan in een bureaula en blijft 
die bureaula gesloten’, aldus minister Smit-Kroes van Waterstaat.5 Zo bleef 
de dijk die bedoeld was voor de Markerwaard, uiteindelijk de dijk van 
Zuidelijk Flevoland en bleef het Oostvaardersdiep een klein stukje water in 
plaats van een omvangrijke ringvaart.  

Stand van zaken van de aanleg van de ringdijk, begin 1961 gepubliceerd in het 
Parool op 7 januari 1961 [Delpher.nl] 
 
Vorige pagina: ansichtkaart van de kantine Oostvaardersdiep, ongedateerd. 
[collectie Willem Jan Hogestijn / Gemeente Almere] 
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Oostelijk en Zuidelijk 

Flevoland en de 

Markerwaard, 

voorlopig plan van de 

Directie van de 

Wieringermeer, 1966. 

[Flevolands Archief]  
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Links de Markerwaard en de nabijgelegen droogmakerijen met datering. Rechts de 
afsluitdijk van Zuidelijk Flevoland, die aanvankelijk bedoeld was als ringdijk van de 
Markerwaard. Beide gepubliceerd in het Nieuwsblad van het Noorden op 3 september 
1966. [Delpher.nl] 
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Episode 1: werkeiland in het IJsselmeer 
1961-1968 
 
Omringd door wolken, wind en water 
In een achtergrondartikel uit het Parool van 1961 zijn geen foto’s maar 
tekeningen opgenomen van de bouwput midden in het IJsselmeer (zie de 
afbeeldingen op p. 11). Deze geven een schitterend sfeerbeeld van het 
leven en het werk op het eiland. We zien onder meer dijkwerkers in 
lieslaarzen die controleren of het gestorte keileem voor de dijk wel goed 
verdeeld is. ‘De mannen van de zuigers, de baggermolens, de dijkwerkers 
en de steenzetters, die midden in het IJsselmeer vijf dagen van de week 
hun krachten inzetten om de dijk voor Zuidelijk Flevoland boven water te 
brengen, leiden uiteraard een geïsoleerd bestaan. Tussen maandag- en 
vrijdagmiddag leven zij omringd door wolken, wind en water. Na een lange 
dag moeten zij terugvallen op de barakken om er te eten, te slapen en de 
avonden door te brengen’, aldus het Parool.6  
 
Hechte gemeenschap 
Het kantinegebouw werd door de Directie van de Wieringermeer – de 
voorloper voor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) – gebouwd 
als kantine en ambtenarenpension. Het T-vormige gebouwtje werd op 22 
april 1964 opgeleverd. Het bestond uit een kantine, pension, 
beheerderswoning en een losstaande schuur. Het geheel werd 
geprefabriceerd en per schip aangevoerd.7 Op het kleine werkeiland was 
sprake van een hechte gemeenschap, maar ook van een tamelijk strikte 
hiërarchie. Zo was het dienstpension uitsluitend bedoeld voor ambtenaren 
en zeker niet bestemd voor polderwerkers. Zij verbleven in barakken op 
het oostelijke deel van het eiland, die daar waren neergezet door 
aannemer Faas.8 Er waren bootverbindingen naar Volendam en Lelystad 
Haven. Bouwopzichter Jan Weel herinnert zich dat een groot deel van de 
dijkwerkers was gestationeerd in het voormalige werkeiland Lelystad. ’s 
Ochtends werden ze opgehaald met een dienstbusje en vervolgens met 
een veerboot naar het werkeiland Oosterdiep gebracht. Dat ging het hele 

jaar door, ook ‘als het vroor dat het kraakte.’9 Naast het kantinegebouw 
stonden vijf noodwoningen. Daar woonden de gezinnen van de heibaas 
Lijnsen, de vlechtersbaas De Rooy, de uitvoerder De Graaf, de elektricien 
De Jong en vanaf oktober 1966 de beheerder van het gemaal en de 
sluismeester.10 Het echtpaar Schinkel woonde in de opzichterswoning 
tussen de kantine en het ambtenarenpension (zie p. 35). De enige 
telefoonverbinding van het eiland was in de kantine te vinden. Ook werd er 
regelmatig voor vertier gezorgd. Per boot werden dan acteurs en musici 
naar het eiland gebracht om een voorstelling te geven.11 Gedurende de 
werkweek liep het storm in de kantine, in de weekenden was het er 
muisstil.  
 
Einde van het isolement 
Vanaf september 1963 werd de technische installatie van het gemaal 
geplaatst en in mei 1966 startten de werklieden met de bouw van het 
gemaal. In hetzelfde jaar vond een andere mijlpaal plaats. Op 16 
september werd het laatste gat in de dijk gedicht en was de bedijking van 
Zuidelijk Flevoland gereed. Voor de bewoners van het werkeiland 
betekende dit het einde van een periode van isolement. In augustus 1967 
werd de Oostvaardersdijk opengesteld voor verkeer. Op 18 oktober 1967 
stelde koningin Juliana de Blocq van Kuffeler officieel in werking. Het 
dieselgemaal deed er zeven maanden over om de polder leeg te pompen 
en op 29 mei 1968 viel Zuidelijk Flevoland droog. Voor het werkeiland en 
haar bewoners brak een nieuwe periode aan.  
 
Landschappelijke context en erfenissen 
Het eiland was pragmatisch ingericht met een elektriciteitscentrale, een 
arbeiderskamp met vijf noodwoningen, een kantine en dienstpension, 
verblijfsbarakken van de aannemer, silo’s, verplaatsbare lichtmasten en 
opslagfaciliteiten. Voor het transport van bouwmaterialen werd een 
smalspoorlijntje aangelegd. Grofweg was het westelijke deel van het eiland 
bestemd voor woon- en verblijfsgebouwen, en het oostelijke deel van het 
eiland voor functies die met de bouwstroom van het gemaal te maken 



10 
 

hadden. Tegenwoordig zijn het gemaal, de brug en de schutsluis samen 
met gebouw de Trekvogel de enige bouwwerken uit deze prille 
beginperiode. Het Trekvogelpad ten zuiden van het gemaal ligt op een 
dijktalud dat nog deels de contouren van het oude werkeiland aangeeft.  
 

 

Boven: het interieur van de kantine in 

1964. [Gemeente Almere] 

 

Het werkeiland gefotografeerd vanuit 

het oosten in 1964 met bovenin het 

kantinegebouw. [Gemeente Almere] 
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Sfeerimpressies van de werkzaamheden bij het werkeiland Oostvaardersdiep, gepubliceerd in het Parool op 7 januari 1961 [Delpher.nl] 
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Het werkeiland 

gefotografeerd vanuit 

het westen in 1967. 

Het gemaal is voltooid 

en bijna klaar om aan 

de drooglegging te 

beginnen. Het 

kantinegebouw met 

de zojuist voltooide 

dienstwoningen van 

de RIJP zijn onderaan 

te zien. [Gemeente 

Almere]  
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Het kantinegebouw in landschappelijke context, gedateerd 1973 [Flevolands Archief] 
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Episode 2: enclave langs de snelweg 
1968-1981 
 
Na de inpoldering behield het werkeiland zijn besloten karakter als een 
enclave in de polder. Voor de werknemers van de schutsluis en het gemaal 
gold een woonplicht in het wijkje Oostvaardersdiep. Zo bleef het 
waterstaatkundige werkeiland in gebruik, als naamloze enclave in de 
nieuwe polder. In 1967 waren de noodwoningen op het eiland vervangen 
door veertien dienstwoningen, naar ontwerp van architect Spruit. Hij was 
ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het gemaal, de sluis en de 
brug. Deze ogenschijnlijk eenvoudige woningen beschikten elk over een 
eigen verborgen onderwereld. Aangezien de bouw plaatsvond tijdens de 
hoogtijdagen van de Koude Oorlog, kreeg elke woning een 
atoomschuilkelder. Het gemaal en de schutsluis vormden immers 
potentiële militaire doelwitten. Deze kelders hebben 30 centimeter dikke 
betonnen wanden en zijn hermetisch af te sluiten door middel van een 
zware stalen deur. De kelders waren ingericht met een speciaal luchtfilter, 
stapelbedden en een forse voorraad noodrantsoenen. Elke twee kelders 
waren aan elkaar gekoppeld, zodat er de mogelijkheid bestond om in geval 
van nood via de aangrenzende kelder te vluchten. De noodrantsoenen 
werden nog tot ver in de jaren zeventig aan huis bezorgd.  
 
Kantine Oostvaardersdiep 
Het verkeer tussen Amsterdam en Lelystad reed in deze beginjaren 
uitsluitend over de Oostvaardersdijk, wat zorgde voor veel aanloop bij het 
kantinegebouw van de RIJP. De kantine ontwikkelde zich tot 
wegrestaurant, met de naam ‘Oostvaardersdiep’. In augustus 1967 nam 
het beheerdersechtpaar Schinkel afscheid en nam het echtpaar De Jonge 
het stokje van hen over. De kantine werd niet bezocht door de bewoners, 
maar door passanten en werknemers van de RIJP.12 De landmeters van de 
RIJP kwamen hier regelmatig om een broodje bal of een uitsmijter te eten 
alvorens ze aan de slag gingen om het landschap te prepareren voor de 
bouw van de eerste woonwijken van Almere.13 De klanten kwamen met 

bussen tegelijk en het eerste aantal jaar was de toeloop groot. Het 
personeel kon het op sommige momenten maar nauwelijks bijbenen, aldus 
een artikel uit de CultuurRijp (het personeelsblad van de Cultuurtechnische 
Afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) uit 1970: ‘In het 
drukst van de tijd zwoegen hier twaalf man om het hardst om de soms in 
de rij staande klanten te helpen. Door de week kunnen drie kelners, een 
hulpkok en het echtpaar De Jonge het wel af. Maar om de inhoud van 
zeven autobussen voor half elf op een warme vrijdagmorgen van koffie 
etcetera te voorzien, is voor dit zestal nog een hele klus. […] Hoe het ook 
zij, de exploitant van “Oostvaardersdiep” verwacht de eerste zes jaar een 
toenemende aanloop.’  
In hetzelfde artikel uit de CultuurRijp wordt een gedetailleerde 
sfeerimpressie gegeven van de nederzetting met de veertien woningen: ‘Al 
hebben ze een uurverbinding met Amsterdam en met Lelystad, al snort 
veel verkeer langs hun deur, al is de voormalige kantine vaak vol met 
koffiedrinkende toeristen, ze wonen hier eenzaam. Schoolbezoek te 
Lelystad betekent 20 lange kilometers en voor de middelbare scholier 
komt daar nog ten minste 30 km bij! De mannen hebben het werk bij de 
deur. Dekker, Van der Does, Janssen, De Jong, Langerak, Mensink, Pak, 
Posthuma, De Rijk en Seevers werken in het gemaal; Guit, Ter Steeg en 
Regterink bij de sluis en de brug, terwijl het werkterrein van kantonnier De 
Nijs zich aan weerskanten van zijn woning kilometersver uitstrekt.’14  
 
Landschappelijke context en erfenissen 
Na de drooglegging kwam het voormalige eiland in de polder te liggen. Aan 
de stedenbouwkundige inrichting veranderde echter weinig. De meeste 
gebouwen uit de bouwperiode van het gemaal bleven overeind. Wel werd 
het landschap rondom de woningen en het kantinegebouw ingericht met 
groenvoorzieningen. In 1969 werden hier de eerste bomen van Zuidelijk 
Flevoland geplant. De bomen zijn inmiddels dik vijftig jaar oud, maar dat is 
ze niet af te zien. De schrale zandbodem belemmert hun groei. In dezelfde 
periode werd rondom het kantinegebouw een heg aangeplant, die er nog 
altijd staat. Het is de oudste heg van Almere.15  
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Linksboven: dienstwoningen bij de Blocq van Kuffeler, 
1968 [Flevolands Archief] 
 
Linksonder: suikerzakje met de beeltenis van 
Restaurant Oostvaardersdiep, jaren zeventig. 
[Gemeente Almere] 
 
Midden onder: het kantinegebouw eind jaren 
zestig/begin jaren zeventig. [Gemeente Almere] 
 
Rechtsonder: de oudste heg van Almere voor de 
achtergevel van gebouw de Trekvogel in 2021. 
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Ansichtkaart van de kantine Oostvaardersdiep, ongedateerd. De kleurstelling van het gebouw is hier goed zichtbaar. De kantine is donkergrijs, het tussenlid grijs en wit 
gestreept en het dienstpension is gebroken wit. De kozijnen zijn wit, behalve de bewegende delen van de ramen, die zijn donker geschilderd.  
[Collectie Willem Jan Hogestijn / Gemeente Almere] 
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Ansichtkaart van de kantine Oostvaardersdiep, ongedateerd. [Collectie Willem Jan Hogestijn / Gemeente Almere] 
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Linksboven: de olietanks op het oostelijke deel van het eiland in 1972. De twee laatste 
olietanks zijn in 2014 ontmanteld. [Flevolands Archief] 
 
Linksonder: ansichtkaart met de werkhaven van Oostvaardersdiep, ongedateerd. [Collectie 
Willem Jan Hogestijn / Gemeente Almere] 
 
Rechts: ansichtkaart van de kantine Oostvaardersdiep, ongedateerd. [Collectie Willem Jan 
Hogestijn / Gemeente Almere] 

 
 

  



19 
 

 
Ansichtkaart met het interieur van de kantine Oostvaardersdiep, ongedateerd. [Collectie Willem Jan Hogestijn / Gemeente Almere]
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Episode 3: impasse 
1981-1987 

 
Na 1981 zou het karakter van de kleine enclave voorgoed veranderen. Op 
30 september opende Minister Zeevalking van verkeer en waterstaat de 
rijksweg 6 tussen Almere-Haven en Lelystad.16 De A6 vormde een snelle 
verbinding tussen Amsterdam en Lelystad. Na de opening van de A6 nam 
het wegverkeer over de Oostvaardersdijk drastisch af en werd het stil in de 
kantine Oostvaarderdiep. De bushalte Oostvaardersdiep werd opgeheven 
omdat er onvoldoende gebruik van werd gemaakt. In dezelfde periode 
werd door de RIJP de woonplicht opgeheven; medewerkers van de 
schutsluis en het gemaal waren niet langer verplicht om naast hun werk te 
wonen.17 Het kantinegebouw en enkele woningen kwamen leeg te staan. 
Bewoner Tonny Lieman herinnert zich dat de kinderen uit de wijk het 
kantinegebouw gebruikten om er te tafeltennissen. In 1982 deden de 
bewoners een beroep op de RIJP om het gebouw open te stellen voor 
buurtactiviteiten (zie p. 21). Enige tijd later kondigde de RIJP aan om de 
voormalige kantine op te willen knappen en voor eigen gebruik te 
bestemmen.  
 
‘Klandestiene aanwezigheid’ 
Deze herbestemming ging niet zonder slag of stoot. Aanvankelijk was er 
sprake van dat Stichting Pionier het kantinegebouw van de RIJP wilde 
overnemen als bezoekerscentrum. Ook wilde de stichting een manege, een 
jachthaven en een kampeerterrein oprichten. De voorzitter van de 
stichting was echter de heer Knol, die op dat moment – tegen de wens van 
de RIJP in – in het kantinegebouw woonde. De laatste exploitant van de 
kantine had een deel van het gebouw illegaal aan hem onderverhuurd. Op 
3 november 1983 schreef de RIJP in een brief naar de minister: ‘In de 
periode van 1 oktober 1980 tot medio januari 1984 heeft de heer Knol in 

samenwerking met de briefschrijver – drs. M. van de Weerd – door middel 
van de oprichting van de Stichting Kantine de Blocq van Kuffeler in 
december 1982 en door middel van oprichting in juni 1983 van de Stichting 
Pionier – beide Stichtingen zonder enige titel gevestigd op het adres 
Oostvaardersdijk 16 – kennelijk getracht zijn klandestiene aanwezigheid 
alsnog te legaliseren.’ In 1984 zette de RIJP een uitzettingsprocedure in 
gang om het gebouw te ontruimen. In 1985 kon de verbouwing van de 
voormalige kantine uiteindelijk beginnen. Hierover berichtte de RIJP aan de 
bewoners: ‘Na rijp beraad is […] besloten om het gebouw op deze plek wel 
te handhaven maar daaraan geheel andere functies te geven nl. deels als 
beheersgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, deels als 
ontvangst- en expositieruimte ten behoeve van de aangrenzende 
natuurgebieden en deels als veldbiologisch station voor verblijf van kleine 
groepen van max. 10 personen die belangstelling hebben voor de natuur 
of in het kader van hun studie of opleiding waarnemingen of 
werkzaamheden verrichten in de natuurgebieden.’18 
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Links: brief van bewoners aan de RIJP, 14 september 1982. [Flevolands Archief] 
Rechts: open dag ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de voormalige kantine bij 
gemaal de Blocq van Kuffeler als kantoor van de Cultuurtechnische Afdeling van de 
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 4 januari 1985. [Flevolands Archief]  
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Episode 4: tijdelijk werkeiland wordt permanente woonwijk 
1987-1996  
 
Het project zou uiteindelijk vier jaar in beslag nemen, maar op 7 mei 1987 
kon het natuurinformatiecentrum de Trekvogel feestelijk worden geopend. 
Minister Neelie Smit-Kroes verrichtte de officiële opening door een 
rietscherm opzij te schuiven.19 Het bezoekerscentrum werd gerund door 
opzichter B. Versluys en zijn medewerker J. Stegeman. Gezamenlijk 
verzorgden ze tweemaal per week excursies in de Oostvaardersplassen en 
de Lepelaarplassen. De voormalige pensionruimte werd in gebruik 
genomen als veldbiologisch station, waar natuuronderzoekers 
biologiestudenten, vogelwachters en medewerkers van natuurinstanties 
onderzoek konden doen en in een van de slaapzalen verblijven.20 In 
tegenstelling tot het natuurinformatiecentrum, kwam dit niet goed van de 
grond; er zouden gedurende de jaren maar enkele studenten in het station 
overnachten.21 In de jaren negentig werd het gebouw door Rijkswaterstaat 
overgedragen aan Flevo-landschap, die het natuurinformatiecentrum 
handhaafde. De kantoren en het veldbiologisch station raakten in onbruik. 
 
Eerste krakers van Almere 
Nadat de woonplicht door de RIJP was afgeschaft, was een aantal 
dienstwoningen leeg komen te staan. Toen de buitenwereld daar lucht van 
kreeg, werden de woningen gekraakt. Het waren de eerste krakers in 
Almere. Het voortbestaan van de wijk was onzeker. De Markerwaard was 
definitief van de baan en met de Lepelaarplassen en de 
Oostvaardersplassen naast de deur was er sprake van om het 
Oostvaardersdiep een recreatieve functie te geven. Het Parool schreef er 
in 1990 het volgende over: ‘[…] de eigenaar – Rijkswaterstaat – ziet de 
veertien woningen het liefst verdwijnen. In afwachting van de definitieve 
bestemming (dijkverhoging recreatiepark) worden de krakers gedoogd. 
Rest de vraag hoelang het “dorpje aan het IJsselmeer” overeind blijft.’22 Op 
dat moment waren maar liefst zeven van de veertien woningen gekraakt. 
De bewoners – krakers en huurders – werden getergd door onzekerheid. 

Volgens Rijkswaterstaat zou het wijkje in 1992 gesloopt worden ten 
behoeve van een recreatiepark. Zo ver zou het echter niet komen. De 
grond met de woningen werd door het Rijk (Dienst Domeinen) te koop 
aangeboden, eerst aan het waterschap, vervolgens aan de gemeente 
Almere. Toen deze pogingen tevergeefs bleken, besloten de zittende 
bewoners het dorp te kopen. De Dienst Domeinen ging akkoord en de wijk 
van in totaal 8000 m2 werd voor 10 gulden de vierkante meter aan het 
bewonerscollectief verkocht. 23 Er volgde een proces van anderhalf jaar om 
de gekraakte woningen vrij te krijgen. De zeven overgebleven huishoudens 
gingen op zoek naar acht gezinnen om zich bij het collectief aan te sluiten. 
‘Het doel was om een evenwichtige wijk samen te stellen in 
leeftijdsopbouw en inkomen’, vertelt bewoner van het eerste uur Jasper 
Bakker. Er werd een bouwcommissie in het leven geroepen en in gebouw 
de Trekvogel vonden talloze bouwvergaderingen plaats.24 Architect Edward 
van der Drift – gespecialiseerd in bouwprocessen met groepen bewoners – 
ontwierp nieuwe huizen in de vorm van een meeuwenvleugel. De oude 
dienstwoningen werden gesloopt, nadat de eerste sloopvergunning van 
Almere was afgegeven. De nieuwe woningen kwamen op de fundering en 
de schuilkelders van de oude woningen en werden eind 1996 in gebruik 
genomen. Het bewonersinitiatief wekte onder meer de belangstelling van 
Adri Duijvestein, van 2006 tot 2013 wethouder Ruimtelijke Ordening en 
Wonen van Almere en een pleitbezorger van betaalbare zelfbouw.25 
 
Landschappelijke context en erfenissen 
In deze periode transformeerde de voormalige werkenclave zich tot een 
volwaardige woonwijk. Als natuurinformatiecentrum werd het 
kantinegebouw niet meer door vrachtwagenchauffeurs aangedaan, maar 
door dagjesmensen. De vijftien woningen en bijbehorende tuinen en 
groenaanleg vormen de meest zichtbare erfenissen uit deze periode. Ook 
werd het gebied rondom de Trekvogel opnieuw ingericht (zie p. 26). 
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Laatste krakers bij een van de dienstwoningen, 1995. [Stadsarchief Almere]   
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Boven: situatietekening van de nieuwe woningen van architect Edward van der Drift met schuilkelders in 

rood gemarkeerd. [Gemeente Almere] 

Rechts: de schuilkelders na de sloop van de woningen. [Gemeente Almere] 
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Boven: de nieuwe woningen van architect Edward van der Drift uit 1996. [Gemeente Almere] 

Rechts: de schuilkelders zijn per twee aan elkaar verbonden met een luik.
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Voorstel voor de groeninrichting rondom gebouw de Trekvogel uit 1985 met onder meer een bloementuin, nieuwe 

hagen en een voetpad van betonklinkers. [Gemeente Almere] 
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Episode 5: nieuw leven aan de noordflank  
1996 tot heden 

De ruimtelijke ontwikkelingen langs de Oostvaardersdijk hebben een lange 
periode stilgelegen in afwachting op het vervolg. In de jaren tachtig werd 
definitief duidelijk dat de aanleg van de Markerwaard in een bureaula zou 
verdwijnen. Dat veranderde het aangezicht van Zuidelijk Flevoland. De 
groei van Almere was in eerste instantie gericht op het bouwen van 
woonkernen aan de zuidflank van de polder. Met de bouw van nieuwe 
woonwijken in Almere Poort en Almere Buiten is de ontwikkeling van de 
stad steeds meer richting de Oostvaardersdijk opgeschoven.  
 
Nieuw Land 
De natuurgebieden Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen zijn 
ontstaan als natte, onbruikbare delen van de polder, waar aanvankelijk 
industrie en kassen waren bedacht. Deze natte moerasgebieden 
ontwikkelden zich echter tot een walhalla voor diverse vogelsoorten. 
Inmiddels wordt de ecologische waarde van de Oostvaardersplassen 
internationaal erkend. In 2020 werden de Marker Wadden opengesteld, 
een nieuwe groep opgespoten eilanden in het Markermeer, voor de kust 
van Lelystad. In 2018 zijn de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het 
Markermeer en de Marker Wadden gezamenlijk uitgeroepen tot Nationaal 

Park Nieuw Land, het jongste nationaal park van Nederland. In het kader 
van de ontwikkelingen rondom het Nationale Park Nieuw Land wil Flevo-
landschap het gebouw de Trekvogel slopen ten behoeve van een nieuw 
bezoekerscentrum. Het nieuwe bezoekerscentrum is onderdeel van een 
langer lopend traject waarin Flevo-landschap samen met de gemeente 
Almere werkt aan de kwaliteit van de natuurbeleving en recreatie in het 
Lepelaarplasengebied.26 
 
Afkalvend werkeiland 
Temidden van deze ontwikkelingen krijgt het voormalige werkeiland een 
nieuwe betekenis. Het wijkje wordt van oudsher gekenmerkt door een 
meer of mindere mate van afzondering. Hier zou de komende jaren 
verandering in kunnen komen. De laatste decennia is het karakter van het 
gebied als voormalige werkeiland steeds minder zichtbaar. Waar in het 
Oosterdiep tot in de jaren negentig nog de woonaken van de directie van 
de RIJP lagen, werd dezelfde haven in 2000 in gebruik genomen voor de 
pleziervaart door Watersportvereniging de Blocq van Kuffeler. In 2006 
werd het magazijn ten noordoosten het gemaal gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. In 2015 zijn de twee laatste dieselsilo’s ten oosten van 
het gemaal ontmanteld. Gebouw de Trekvogel is daarmee het laatste 
zichtbare relict uit de periode van het werkeiland.  
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Impressie uit de Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land, 2019 [Staatsbosbeheer.nl]
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Bouwgeschiedenis en architectuur
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Te ontmantelen toneel 
In een verslag van een Directievergadering van de Dienst der 
Zuiderzeewerken uit 9 oktober 1962 wordt voor het eerst melding 
gemaakt van het kantinegebouw op het werkeiland Oostvaardersdiep: 
‘Besloten wordt een nieuw gebouw in Zuidelijk Flevoland te bouwen. 
Daarin moet een toneel komen. Dit toneel zal zodanig worden gemaakt dat 
het er gemakkelijk uit kan worden verwijderd. Verwacht wordt nl. dat dit 
punt grote aanloop zal krijgen als de wegverbinding Amsterdam – Lelystad 
langs het Oostvaardersdiep eenmaal klaar is, als gevolg waarvan meer 
ruimte nodig zal zijn.’27 (…) Voorts is een voor deze omvang passende 
keukeninstallatie gewenst, benevens tenminste 2 douches voor inwonend 
personeel. Met de verzorging van de inwonende personen, de verwarming 
en het onderhoud van het geheel zal uiteraard iemand moeten aangesteld, 
waarbij wordt gedacht aan het echtpaar (mevrouw) Schinkel, dat hiermee 
thans dezerzijds te Ketelhaven is belast.’28  
 
‘Culturele en geestelijke verzorging’ 
Uit de correspondentie tussen de Dienst der Zuiderzeewerken en de 
Directie van de Wieringermeer, de voorloper van de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders (RIJP) blijkt dat de Dienst der Zuiderzeewerken de 
bestaande kantine in de Ketelhaven wilde ontmantelen om deze op het 
werkeiland Oostvaardersdiep opnieuw op te bouwen. Vanwege de 
ouderdom van dit gebouw, bleek dit echter niet haalbaar. In plaats 
daarvan werd onder verantwoordelijkheid van de Directie van de 
Wieringermeer een nieuw houten gebouw getekend, die voldeed aan de 
eerder genoemde wensen. Het gebouw kwam tot stand in overleg met de 
toekomstige beheerder de heer Schinkel en het hoofd van het 
kampbeheer de heer Ter Haar.29 ‘Met oog op de te verwachten bezetting 
zou voorshands gerekend moeten worden op 7 à 8 slaapkamers voor 2 
personen met voor gezamenlijk gebruik 1 zit- (studeer)-kamer en 1 
eetkamer, 1 logies-(zit-slaap)-kamer voor de directie en 1 lokaal voor 
droging en opberging van werkkleding.’30 
 

 
Na het eerste ontwerp voor het gebouw verzocht de Dienst der 
Zuiderzeewerken in een brief van 11 december 1962 om de kantine enkele 
meters te verlengen ‘met het oog op de culturele en geestelijke verzorging 
van personeel en arbeiders voor dit gebied teneinde kostbare dubbele 
(gelijke) uitvoeringen en bijeenkomsten te vermijden.’ Uit deze brief blijkt 
ook dat het gebouw in eerste instantie ingetekend was op de oostelijke 
helft van het werkeiland. Op verzoek van de Dienst der Zuiderzeewerken 
werd de bouwlocatie verplaatst naar het westelijke deel van het eiland. 31 
Het tweede ontwerp kon de goedkeuring wegdragen van de Dienst der 
Zuiderzeewerken ‘alleen zou een extra kast in de directiekamers nog 
aanbeveling verdienen’.32  
 
Demontabel en tijdelijk 
De definitieve bouwtekeningen zijn gesigneerd met de naam J. H. 
Austermühle. Hij was op bouwkundig hoofdambtenaar bij de RIJP.33 
Informatie over het verloop van de loopbaan van J.H. Austermühle is niet 
aangetroffen, met uitzondering van een foto uit 1946 uit het Flevolands 
Archief waar hij op staat (zie p. 31). Duidelijk is dat Austermühle als 
bouwkundige verantwoordelijk was voor de uitwerking en detaillering van 
het kantinegebouw en zich daarbij baseerde op het bestaande 
kantinegebouw in de Ketelhaven. Op 17 juni 1963 sloot de RIJP met 
aannemer Kingma & Zoon een overeenkomst ‘voor het bouwen van een 
demontabel houten gebouw voor dienstpension en kantine, bij de 
bouwput voor de schutsluis aan het Oostvaardersdiep.’ Het bouwbudget 
bedroeg fl. 204.500,-. Als opleverdatum werd 11 oktober 1963 
afgesproken.34 Aangezien de met de uitvoering belaste werkmannen elke 
dag per boot naar het eiland moesten worden gebracht, werd in het 
bestek vastgelegd om de bouw ‘zoveel mogelijk in onderdelen in de 
werkplaats op het vaste land wordt geprefabriceerd.’35 Naast het gebouw 
kwamen enkele rioleringsputten. Ook moest rekening gehouden worden 
met een eventuele toekomstige uitbreiding: ‘Met de mogelijkheid tot 
uitbreiding in de toekomst ware i.v.m. de ligging ten aanzien van de 
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verdere werken in de komende jaren m.i. bij de constructie nu reeds 
rekening te houden.’ Het gebouw werd uiteindelijk op 22 april 1964 in 
gebruik genomen. In een brief van de RIJP valt te lezen dat zowel het 
dienstpension met woning als de bijbehorende schuur een levensduur van 
25 jaar werd toegeschreven.36  
 
Andere kantinegebouwen 
Tijdens de droogmaking van Flevoland werden diverse kampen voor 
polderwerkers ingericht. Dergelijke bouwputten lagen in Swifterbant, 
Roggebotsluis, Ketelhaven, Biddinghuizen en Lelystad. Hier stonden ook 
barakken met een beheerderswoning, kantine en een podium voor 
optredens, die werden georganiseerd door de RIJP. De Friese cabaretier 
Rients Gratama maakte van 1957-1963 deel uit van het Friese 
cabaretgezelschap “Selskip Tetman en Jarich”. In een interview memoreert 
hij: ‘Ik herinner me alleen dat wij […] naar diverse plekken reden, ’s avonds 
door vrij barre omstandigheden. Je moet niet vergeten, die plekken - ik kan 
ze allemaal nog opnoemen: Swifterbant, Roggebotsluis, Ketelhaven, 
Biddinghuizen, Dronten, Lelystad. […] Er was één barak – waarschijnlijk 
overdag de kantine of het restaurant – en daar was een toneeltje in. Daar 
pakten we de boel uit en plaatsten het decor, voor zover dat mogelijk 
was.’37  
 
Het beeldmateriaal van de kantinegebouwen laat zien dat ze in vormgeving 
zeer aan elkaar zijn verwant. Foto’s van de kantine met woonhuis in de 
Ketelhaven tonen een T-vormig gebouw dat als twee druppels water lijkt 
op de Trekvogel. Ook de bouwtekeningen en het bestek van de Trekvogel 
geven geen aanleiding om aan te nemen dat deze kantinebarak een 
andere vormgeving heeft gehad dan de vergelijkbare gebouwen in andere 
bouwputten in Flevoland. Daar staat tegenover dat gebouw de Trekvogel – 
voor zover bekend – het enige kantinegebouw is uit de periode van de 
inpoldering die nog op dezelfde locatie aanwezig is. Een ander interessant 
voorbeeld van een kantine bevindt zich in Batavialand in Lelystad. Het 
betreft een (gedeeltelijke) reconstructie die op een andere locatie 

opnieuw is opgebouwd. De kantinegebouwen in Lelystad en Dronten laten 
de houten spanten in het volle zicht (zie p. 32). Op het Oostvaardersdiep is 
ervoor gekozen om een kapconstructie met V-liggers toe te passen en die 
door een plafond aan het zicht te onttrekken.  
 

De heren Meffert en Austermühle, 1946 [Flevolands Archief] 
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Links: bouwtekening van een kantine en beheerderswoning in Lelystad Haven, Directie van 
de Wieringermeer, 1952. [Flevolands Archief] 
Rechtsboven: de kantine op Lelystad Haven, ongedateerd [collectie Bob Flobbe, via 
Flevolandsgeheugen.nl] 
Rechtsonder: de kantine in Dronten, ongedateerd [Jan Rijpma Dronten via Flickr.nl]
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Gezicht op kantine en barak met eetzaal, keuken en woning in de Ketelhaven, 1958. Op dit gebouw is de kantine in het Oostvaardersdiep gebaseerd. [Flevolands Archief]
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Oorspronkelijke situatie: een doelmatige werk- en 

verblijfsbarak 
 

Exterieur 
De oorspronkelijke kantine en dienstpension werden gehuisvest in een 
demontabele barak met een T-vormige plattegrond van één bouwlaag. Het 
gebouw is opgetrokken uit een houten constructie, bekroond met een 
flauw zadeldak, met uitzondering van het bouwdeel tussen de kantine en 
het logiesgebouw in. De dakvlakken zijn bedekt met Eternit (asbest) 
golfplaten. Het dienstpension is voorzien van niet minder dan elf 
schoorstenen van verschillende afmetingen, verspreid over het dakvlak. Op 
het dak van de kantine bevinden zich vier smalle schoorstenen op gelijke 
afstand op de nok van het dak. De schoorstenen zijn zeer bepalend voor 
het silhouet van het gebouw. De dakconstructie bestaat uit een V-liggers 
en wordt door systeemplafonds aan het zicht onttrokken. Op de 
tekeningen is te lezen dat de stalen kozijnen van een standaardtype waren, 
evenals de Bruynzeeldeuren (zie p. 41). De gevels werden van buiten en 
binnen bekleed met plankjes van linexplaten (hardboard met vlasvezels). 
Interessant is de oorspronkelijke kleurstelling, die het gebouw uitermate 
‘leesbaar’ maakte: De kantine werd voorzien van donkergrijs geschilderde 
gevelbekleding. Het tussenlid kreeg afwisselend donkere en lichte plankjes, 
waardoor de overgang naar het dienstpensioen (volledig wit) visueel 
verzacht werd. De ramen in de kantine naast het tussenlid waren ook 
geaccentueerd met grijs/witte betimmering. De kozijnen waren 
overwegend wit, de bewegende raamdelen waren donker geschilderd. 
Hiermee is met zeer weinig middelen en beperkt budget een gebouw 

gemaakt dat ook na de inpoldering van Zuidelijk Flevoland nog een aantal 
decennia mee zou kunnen. De geschatte levensduur was dan ook 25 jaar. 
Bij het kantinegebouw hoorde ook een schuurtje, dat inmiddels is 
gesloopt.  
 
Indeling 
In de oostelijke vleugel bevond zich de kantine voor het personeel van de 
RIJP, met de entreehal aan de zuidelijke kopgevel. De kantine bestond uit 
één grote ruimte met achterin een podium. Links van de kantine achter het 
buffet, zit een tussenlid waar het gebouw wat smaller is en een plat dak 
heeft. Hier bevindt zich een opgehoogde ruimte met daaronder een 
kelder. Deze is van de buitenzijde leesbaar doordat de entree middels een 
trap is verhoogd. In het tussenlid waren de spoelkeuken, de entree naar de 
kelder en de bijkeuken te vinden. Hiernaast verbreedt het gebouw zich in 
een tweede vleugel met zadeldak. Hier woonden de beheerders in een 
dienstwoning met woonkamer, keuken een badkamer en drie slaapkamers. 
De beheerders deelden de entree met de gasten van het pension. Deze 
entree leidt tot een middengang, die aan de rechterkant de 
beheerderswoning ontsloot en in de tegenovergestelde richting het 
pension. In het ambtenarenpension bevonden zich een zit- en een 
studeerkamer, zes slaapkamers en een badkamer. De directie verbleef in 
twee ruime kamers op de zuidwestelijke hoek van het gebouw met 
hoekramen en elk een eigen douche en wc. Boven de middengang zijn 
twee daklichten aangebracht: één in het pension en één in de 
beheerderswoning. 
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Het pension, de dienstwoning en de kantine ingetekend op een plattegrond van het kantinegebouw uit 1963. [Flevolands Archief] 
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Plattegrond en gevelaanzichten, 1963. [Gemeente Almere]  
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Situatietekening met grondwerk en riolering van het kantinegebouw, 1962. [Gemeente Almere] 
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Deze en volgende pagina: doorsneden van de dakconstructie met V-liggers, 1962. [Gemeente Almere] 
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De schoorstenen van het kantinegebouw op de bliksembeveiligingsinstallatietekening, 1962. [Gemeente Almere] 
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Boven: de verschillende kozijntypen die zijn toegepast in gebouw de Trekvogel, 1963. [Gemeente Almere] 

Onder: ingebouwde kasten in het logiesgebouw.  
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Latere aanpassingen: natuurinformatiecentrum de Trekvogel 
 

Het gebouw heeft inmiddels (2021) een leeftijd bereikt van 57 jaar, 
waarmee de geschatte levensduur al ruim twee maal overschreden is. Het 
gebouw is door de jaren heen diverse malen opgeknapt en geschilderd. De 
belangrijkste wijzigingen werden aangebracht in 1985 toen het verbouwd 
werd tot natuurinformatiecentrum en veldbiologisch station. Hierbij zijn 
vooral wijzigingen in de plattegrond aangebracht.  
 
Gewijzigde indeling 
De vroegere kantine werd doormidden gedeeld in een ontvangstruimte en 
een tentoonstellingsruimte. Op de plaats van het toneel zit nu een 
film/diaruimte. De verhoging van het toneel is behouden gebleven en de 
filmruimte met de achtergelegen bergingen en sanitair zijn met het 
toneeltrapje te bereiken. In het tussenlid zijn de bijkeuken en kelder 
ongewijzigd gebleven. De keuken is vergroot, door een van de slaapkamers 
van de voormalige beheerderswoning bij de ruimte te trekken. De 
plattegrond van de voormalige beheerderswoning is hetzelfde gebleven, 
maar de kamers kregen andere functies: de woonkamer werd een kantoor, 
de keuken een onderhoudsruimte, de kleine slaapkamer een berging en de 
grote slaapkamer een schaftlokaal. In dit deel van het gebouw werd een 
kantoorruimte van de RIJP ingericht. Het voormalige ambtenarenpension 
werd getransformeerd in een veldbiologisch station en kreeg een eigen, 
nieuwe entree aan de zuidzijde, waarvoor een van de slaapkamers werd 
opengebroken en bij de gang is getrokken. De zitkamer werd een 
studeerkamer en de studeerkamer een eetruimte. De noordelijke drie 
slaapkamers werden doorgebroken tot een grote ruimte. Hier werd een 
verblijfs- en onderzoeksruimte gerealiseerd. Een van de zuidelijke 
slaapkamers werd een keuken, en de naastgelegen laatst overgebleven 

slaapkamer bleef als zodanig in gebruik. De voormalige twee 
directiekamers werden ook als slaapkamer ingericht  
  
Andere kleurstelling gevel 
Aan de buitenzijde veranderde alleen de zuidgevel. Het veldbiologisch 
station kreeg een eigen nieuwe entree en de hoofdentree van de 
voormalige kantine werd gesloopt en voorzien van een luifel. Aan de 
westgevel van de kantine kwam achter de filmruimte een extra 
nooduitgang. De transformatie van de trekvogel betekende ook een 
facelift voor de buitengevel met een andere kleurstelling. Het gebouw 
werd volledig wit geschilderd en de raamkozijnen werden blauw en geel. 
Aan de zuidzijde van het gebouw is de onderste rij ramen vervangen door 
hardboard, ook afwisselend geschilderd in blauw en geel. 
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Links: inrichting van de expositieruimte van de Trekvogel, 1985. [Gemeente Almere] 

Rechts: de ontvangstruimte op de plaats van het oude toneel.  
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De plattegrond van de Trekvogel in de nieuwe situatie met het veldbiologisch station en de beheerdersruimte, 1985. [Gemeente Almere]
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De oude en nieuwe plattegronden van de Trekvogel, 1985. [Gemeente Almere] 
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Huidige situatie: een tijdcapsule in verval  
 
De laatste verbouwing uit de jaren tachtig bepaalt nog altijd grotendeels 
het aanzien van gebouw de Trekvogel. De houten bekleding is van de 
buitengevels verdwenen ten behoeve van grote platen van hardboard en 
kunststof. Het gebouw bevindt zich in een staat van verval. Het is goed te 
zien hoe beschadigingen provisorisch zijn hersteld door er nieuwe 
gevelplaatjes overheen te timmeren of af te plakken met ducttape. Hier en 
daar komt isolatiemateriaal naar buiten. Het schilderwerk is afgebladderd. 
Van binnen maakt het gebouw een totaal andere indruk. De betimmerde 
wandbekleding is nog grotendeels intact en staat goed in de verf. De 
nadruk van het huidige gebruik ligt op de voormalige kantine waar de 
tentoonstellingsruimte en ontvangstruimte gevestigd is. Hier is het gebouw 
ook overduidelijk in een verzorgde staat gehouden. De kamers van het 
voormalige biologische veldstation en de kantoren worden vooral gebruikt 
voor opslag. Het gebouw toont zich hier als een tijdcapsule; de 
ingebouwde kasten in de voormalige slaapkamers zijn er nog. Ook zijn hier 
de oude badkamers te vinden, waarvan een zelfs is ingericht als sfeerbeeld 
met het ondergoed van de opzichter aan de waslijn. Opvallend is dat een 
hoop meubilair uit de beginperiode ook bewaard is gebleven. De kasten, 
bureaus, tafels en stoelen van Gispen die centraal door het Rijk werden 
aangekocht zijn nog in overvloed aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beschadigingen en reparaties aan de gevel. Hier zijn de verticale latten van de 
oorspronkelijke gevelbekleding nog zichtbaar.  
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Boven: de zuidgevel van de Trekvogel. Onder: de noordgevel met op de hoeken de oude verblijfsruimten van de directie. Rechtsonder het tussenlid met plat dak. 
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Het huidige interieur van de expositieruimte van de Trekvogel in de oostelijke barak.
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Het interieur van de westelijke barak die nu grotendeels fungeert als opslag.
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Cultuurhistorische waardering 
 
De onderstaande waardering is gemaakt aan de hand van de criteria zoals 
deze door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed worden toegepast en is 
daarnaast te lezen als een samenvatting van het onderzoek. 
 
Cultuurhistorische waarde  
De Trekvogel vertegenwoordigt een hoge cultuurhistorische waarde. Het 
gebouw heeft herinneringswaarde als het oudste gebouw van Almere en 
het enige zichtbare relict uit de tijd dat het Oostvaardersdiep nog een 
werkeiland was. De Trekvogel heeft verschillende levens gehad als kantine, 
pension en beheerderswoning, wegrestaurant, veldbiologisch station en 
natuurinformatiecentrum. De cultuurhistorische waarde is voor een deel 
immaterieel. Achter deze eenvoudige barak gaat een wereld van verhalen 
schuil van nationaal, regionaal en lokaal belang. Verhalen die gaan over de 
drooglegging van Zuidelijk Flevoland en het uitblijven van de Markerwaard, 
het Oostvaardersdiep als verbindingsroute in de jaren zeventig en een 
unieke enclave waar bewoners de handen in elkaar sloegen om 
gezamenlijk hun eigen woonwijk te ontwikkelen – helemaal in de 
pioniersgeest van Almere. Ten slotte is het gebouw al 34 jaar van 
cultuurhistorische betekenis als natuurinformatiecentrum. De 
cultuurhistorische waarde van de Trekvogel zit in deze verhalen, de 
beleefbaarheid van het gebouw als utilitaire barak, maar ook in de 
inboedel uit de tijd van de RIJP, zoals de kasten, bureaus, tafels en stoelen 
van Gispen die in de jaren zestig centraal door het Rijk werden aangekocht. 
 
Stedenbouwkundige waarde 
De Trekvogel is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het 
voormalige werkeiland Oostvaardersdiep. Het gebouw kan niet beschouwd 
worden als object op zichzelf, maar kan alleen begrepen en geduid worden 
in samenhang met zijn omgeving. Het vormt een ensemble met het 
naastgelegen woonwijkje, de groenaanleg (waaronder de oudste heg van 
Almere) en natuurlijk de waterwerken waar het allemaal om te doen was: 

het poldergemaal, de schutsluis en de brug. Hoewel de sporen uit de 
beginperiode aan de oostelijke kant van het eiland allemaal zijn 
verdwenen, is de situatie aan de westelijke kant van het werkeiland 
opvallend weinig veranderd. De dienstwoningen zijn weliswaar vervangen 
door nieuwbouw, maar die staat op dezelfde footprint, waarbij zelfs de 
schuilkelders intact zijn gelaten. Gebouw de Trekvogel vormt het 
vanzelfsprekende middelpunt van dit deel van het eiland. Het gebouw is 
georiënteerd op de Oostvaardersdijk; in de tijd van het werkeiland 
markeerde deze dijk al de route over het eiland. Stedenbouwkundig is er in 
die zin weinig veranderd. Hiermee vertegenwoordigt de Trekvogel samen 
met de rest van het werkeiland een hoge stedenbouwkundige waarde. 
 
Architectuurhistorische waarde 
De Trekvogel is een demontabel gebouw, met stalen kozijnen en 
Bruynzeeldeuren van standaardafmetingen. Het ontwerp van de Trekvogel 
is in hoge mate gebaseerd op een kantine met dienstpension en 
beheerderswoning in de Ketelhaven. Het gebouw heeft een T-vormige 
plattegrond, waarin oorspronkelijk de verschillende functies vrij goed 
‘leesbaar’ waren. De vijftien schoorstenen zijn bepalend voor het silhouet 
van de barak. De kantine was voorzien van zwart geschilderde 
gevelbekleding. Het tussenlid kreeg afwisselend donkere en lichte plankjes, 
waardoor de overgang naar het dienstpensioen (gebroken wit) visueel 
verzacht werd. Het gebouw was volledig met plankjes betimmerd. De 
gevelbekleding (zowel de plankjes als de kleurstelling) is in latere 
aanpassingen verloren gegaan. Daarbij bevindt het gebouw zich anno 2021 
in deplorabele staat. Er is sprake van architectuurhistorische waarde 
vanwege de typologie, zeldzaamheid en cultuurhistorische betekenis. Deze 
zit echter niet in een unieke of baanbrekende bouwmethode en/of 
ontwerp. 
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Typologische waarde 
Tijdens de droogmaking van Flevoland werden diverse kampen ingericht 
die door de polderwerkers bewoond werden. Dergelijke bouwputten lagen 
in Swifterbant, Roggebotsluis, Ketelhaven, Biddinghuizen en Lelystad. Hier 
stonden ook barakken met een beheerderswoning, kantine en een podium 
voor optredens. Het ontwerp van gebouw de Trekvogel lijkt grotendeels 
gebaseerd op het kantinegebouw met woonhuis in de Ketelhaven. Ook in 
Lelystad was een kantinegebouw aanwezig, dat inmiddels op een andere 
plaats in Batavialand opnieuw is opgebouwd. Het gebouw de Trekvogel 
heeft een hoge typologische waarde, omdat het – voor zover bekend – het 
enige gebouw in zijn soort is dat nog overeind staat. Daarbij is de typologie 
nog altijd uitermate leesbaar: een houten barak, met één bouwlaag, 
betimmerd met houten platen en een kap bekleed met golfplaten: een 
utilitair no-nonsens werkgebouw, passend op een werkeiland.  
 

Zeldzaamheidswaarde 
De zeldzaamheidswaarde van de Trekvogel is hoog om verschillende 
redenen. Allereerst is de Trekvogel van het bouwjaar 1964 het oudste 
gebouw van Almere. Het is het visitekaartje van het voormalige werkeiland 
en van betekenis als natuurinformatiecentrum. Het is het enige bouwwerk 
in de wijk dat nog herinnert aan de geschiedenis van het werkeiland (met 
uitzondering van de atoomschuilkelders onder de woningen, die echter 
niet zichtbaar en zelden toegankelijk zijn). Omdat dit type barakken 
gerealiseerd werd voor de tijdelijkheid – in dit geval 25 jaar – is het gros 
afgebroken. Door een wonderlijke samenloop van omstandigheden heeft 
de Trekvogel de tand des tijds doorstaan, maar dat is het gebouw ook aan 
te zien.  
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Kernwaarden en aanbevelingen 

 
1. Hart van een voormalig eiland 

Het gebouw kan niet los worden gezien van de geschiedenis van het 
voormalige werkeiland en de stedenbouwkundige context van het 
Oostvaardersdiep. De Oostvaardersdijk is nog altijd de aanvoerroute, zoals 
dat in de tijd van het werkeiland ook het geval was. De naastgelegen 
woonwijk, de haven, de groene setting, de schutsluis, brug en gemaal 
vormen onderdeel van dit ensemble.  
 

2. Doelmatige barak  
Belangrijk voor de waarde van de Trekvogel is de herkenbaarheid als 
werkgebouw en de baraktypologie. Het gebouw was uitermate utilitair, 
deed precies wat het moest doen, was demontabel en tijdelijk voor een 
periode van 25 jaar. De baraktypologie kenmerkt zich door één bouwlaag 
met een flauw zadeldak, opgetrokken uit een houten constructie en 
bekleding. Het is het archetype van een werkgebouw, een ruimte die zich 
neutraal laat gebruiken en zich moeiteloos laat transformeren. 
 
Aanbeveling: kies voor een passende bescherming  
Dat de Trekvogel een hoge cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt is 
helder. Het is echter de vraag of een ‘klassieke’ monumentenstatus hier 
het antwoord op is. Het gebouw bevindt zich in een erbarmelijke staat en 
bevat asbest. Bij een renovatie/herontwikkeling is het noodzakelijk om 
grote delen te strippen en te vervangen. De hier genoemde kernwaarden 
kunnen helpen om het gebouw op een passende manier te beschermen én 
te transformeren. Denk aan een beschermingsregime op hoofdlijnen 
waarmee de gebouwtypologie wordt beschermd en voorwaarden worden 
gesteld aan de gebouwcontour, footprint, bouwhoogte, materialisering en 
typologie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een beeldkwaliteitsplan 
gebaseerd op cultuurhistorische waarden. 

Ook is een bescherming denkbaar in de vorm van een gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht. Een referentie hiervoor is Amsterdam waar de 
stadsgezichten ‘Van Eesterenmuseum’ en ‘Het Bijlmermuseum’ zijn 
aangewezen.38 Almere zou bijvoorbeeld het voormalige werkeiland kunnen 
aanwijzen als ‘Buitenmuseum Oostvaardersdiep’. Dit biedt ook kansen 
voor het bezoekerscentrum. In een bescherming als buitenmuseum 
kunnen de woningen (een bijzonder bewonersinitiatief) met de 
koudeoorlogbunkers, de landschappelijke inrichting (o.a. de 
herkenbaarheid van het werkeiland in het landschap, de dijkrelicten, het 
open landschap van de haven), het gemaal Blocq van Kuffeler, de brug en 
de sluis meegenomen worden. Het voordeel van een beschermd 
stadsgezicht is dat het de mogelijkheid biedt om een visie te ontwikkelen 
voor het hele gebied. Want de waarde van de Trekvogel zit niet zozeer in 
het object; er is sprake van een hoge ensemblewaarde in combinatie met 
het landschap en de andere bebouwing. In Lelystad is ook gekozen voor 
een dergelijke aanpak. Vanaf 2018 zijn delen van het Werkeiland Lelystad 
aangewezen als gemeentelijk monument.39 
 

3. Betekenisvolle tijdscapsule  
Wie het gebouw binnengaat wordt overvallen door nostalgie. Overal zijn 
sporen terug te vinden van het voormalige gebruik van het gebouw. De 
meubels van de RIJP zijn nog in gebruik, in de voormalige slaapkamers zijn 
de ingebouwde kasten nog aanwezig. Het gebouw is een tijdcapsule en 
vertegenwoordigt een grote herinneringswaarde.  
 
Aanbeveling: hergebruik wat kan 
Bij herontwikkeling van het gebouw is het aan te bevelen om zoveel 
mogelijk ‘relicten’ te inventariseren en opnieuw te gebruiken. Denk aan 
het meubilair uit de tijd van de RIJP, maar ook ingebouwde kasten en 
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deuren. Dat is niet alleen duurzaam, maar daarmee kan ook een deel van 
de sfeer van de Trekvogel worden behouden. 
 
Aanbeveling: vertel het verhaal  
Het verhaal van het gebouw de Trekvogel en het werkeiland is uitermate 
fascinerend en gelaagd, maar helaas nog vrij onbekend. Gelukkig is het 
gebouw in gebruik als informatiecentrum. Dat biedt een unieke kans om 
dit verhaal te vertellen. Documenteer het gebouw zorgvuldig, verzamel de 
verhalen en verwerk deze informatie in een publiekspublicatie en een 
(permanente) tentoonstelling.  
 

4. Schakel tussen natuur en cultuur 
De Trekvogel is al 34 jaar in gebruik als natuurinformatiecentrum en ligt 
sinds een paar jaar in het hart van het gloednieuw Nationale Park Nieuw 
Land. Hiermee heeft het gebouw een dubbele betekenis gekregen. In het 
informatiecentrum wordt het verhaal verteld over de bijzondere 
natuurwaarden in Zuidelijk Flevoland, maar het gebouw en het voormalige 
werkeiland vertegenwoordigen ook zelf cultuurhistorische waarde.  
 
Aanbeveling: hanteer een breed perspectief 
De aanpak van gebouw de Trekvogel vraagt om een breed perspectief. 
Door het gebouw alleen maar als object te beschouwen doe je het tekort. 
De waarde van de Trekvogel zit in de betekenis van het voormalige 
werkeiland Oostervaardersdiep en heeft dus een landschappelijke 
betekenis. Maar dat is niet alles. Flevo-landschap heeft de unieke kans om 
op deze plek niet alleen een verhaal te vertellen over de natuur van 
Zuidelijk Flevoland, maar om dat verhaal integraal te verbinden aan de 

cultuurhistorie. Flevoland is immers het schoolvoorbeeld bij uitstek dat de 
natuur in Nederland door mensenhanden is vormgegeven. Trek cultuur en 
natuur niet uit elkaar, maar vertel het complete verhaal. Ten slotte kan het 
gebouw een schakel zijn die het verleden, het heden en de toekomst met 
elkaar verbindt. Het voormalige werkeiland is nog herkenbaar, maar 
verandert ook omdat de omgeving verandert. Almere groeit en het 
Nationaal Nieuw Park trekt nieuwe toeristen aan. De Trekvogel kan in deze 
ontwikkelingen een sleutelrol vervullen. 
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