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1. BASISGEGEVENS
Naam: De Trekvogel
Adres: Oostvaardersdiep 16, Almere
Bescherming: Geen
Waarde object: Eerste woon en werkplek Almere op eerste stuk land Zuidelijke Flevopolder.
Oorspronkelijke functie: Dienstpension, kantoren en ‘kantine’
Huidige functie: Bezoekerscentrum Het Flevo-landschap
Bouwjaar: 1964
Omschrijving: Het gaat in deze waardestelling om het kantine gebouw waarin tegenwoordig
bezoekerscentrum ‘De Trekvogel’ is gehuisvest en het voormalige dienstpension met kantoren
momenteel in gebruik als opslag en cursusruimtes van De Trekvogel. Het gebouw ligt aan het
Oostvaardersdiep, vlakbij de Lepelaarplassen en het Wilgenbos.
Datum: 03-12-2015
Opsteller: S. Douwma

Copyright foto: Het Flevolandschap
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2. INLEIDING
Nu de stad volwassen wordt, is de gemeente van mening dat het ook tijd is om te bedenken wat er
aan de volgende generaties na wordt gelaten. Naast aandacht voor de archeologische vindplaatsen in
de stad wil de gemeente ook bovengronds bijzondere plekken en gebouwen aanwijzen die behouden
zouden moeten blijven.
Monumenten en archeologie maken onderdeel uit van het Almeers erfgoed maar het begrip is
tegelijkertijd veel breder. In algemene zin gaat het om sporen uit het verleden in het heden, die
zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten,
archieven, monumenten en landschappen. Maar ook de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en
gewoonten.
Via de gemeentelijke website bestond voor inwoners de mogelijkheid tot nomineren van “Iconen van
Almere”. Daarnaast is er ook een inventarisatie door deskundigen van de Kunstlinie Almere Flevoland
geweest, waarbij is gekeken naar meer traditionele criteria als ouderdom, architectuurhistorische
waarde en historisch-geografische waarde.
Eerdere waardestellingen werden uitgebracht voor de energienaald, het bivakhuisje en de Goede
rede.
In het eerste deel van dit document wordt de historie van het object beschreven. Daarna volgt de
waardestelling aan de hand van waarderingscriteria voor cultureel erfgoed zoals opgesteld en
gehanteerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze criteria zijn opgenomen in de
Bijlage I van dit rapport. De waarderingscriteria niet van toepassing zijn hierin achterwege gelaten.
In bijlage II zijn foto’s van de expositie over het werkeiland Oostvaardersdiep en zijn geschiedenis
toegevoegd. Deze expositie werd in 2014 ingericht door de gemeente Almere en het Flevo
landschap.
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3. HISTORIE
Na de inpoldering van de Noordoostpolder(1942) en Oostelijk Flevoland(1957) werd er begonnen
met de inpoldering van Zuidelijk Flevoland. In het eerste kwartaal van 1959 werd er begonnen met
de aanleg van de dijk die vanuit lelystad haven in Westelijke richting liep; De Oostvaardersdiepdijk.
Midden in het water van het IJsselmeer werd in 1962 een speciale ringdijk aangelegd welke droog
werd gemalen. Zo ontstond er een mini polder aan de dijk. Er werden twee kleine werkeilanden
aangelegd van waaruit het gemaal Blocq van Kuffeler en de Zuidersluis gebouwd zouden worden.
Werkzaamheden aan dit technische hoogstandje en de dijk gebeurden vanaf de werkeilanden. Eén
van deze werkeilanden is het Oostvaardersdiep, het andere ligt direct tegenover het gemaal.
Oorspronkelijk was het oostvaardersdiep ingericht met een elektriciteitscentrale, een groot
arbeiderskamp met woningen waar dijkwerkers en ander personeel van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders (RIJP) en Rijkswaterstaat gehuisvest werden, silo's, verplaatsbare lichtmasten,
opslag en verwerking van bouwmaterialen en nissenhutten voor opslag van onderdelen van de
dieselmotor van het gemaal. Voor transport van materiaal van opslagterrein naar bouwput van het
gemaal werd van een smalspoorlijntje gebruik gemaakt.
Tijdens de bouw van het werkeiland was de wereld in de ban van de Koude Oorlog. De regering vond
dat strategische locaties, zoals gemalen en sluiscomplexen, in geval van een Russische aanval, ten
minste twee weken moesten blijven functioneren. Dit betekende dat er voor het bedienend
personeel van het gemaal en de sluizen schuilkelders onder de woningen van het arbeiderskamp
gebouwd werden. De kelders waren allemaal ingericht met stapelbedden en een forse voorraad
noodrantsoenen. Tussen de kelders bevonden zich onderaardse gangen welke in noodgevallen de
bewoners de mogelijkheid bood om naar een aangrenzende kelder te vluchten.
In 1964 werd bij het Oostvaardersdiep een dienstpension met kantine opgeleverd dat geschikt was
voor permanente bewoning. Inwonenden waren onder andere dijkenbouwers en bouwvakkers die
aan het gemaal werkten. Zij overnachtten 5 nachten op het werkeiland, in het weekend gingen ze
naar huis, het kantinepersoneel bleef achter.

Copyright foto: Gemeente Almere
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Er was een dagelijkse bootverbinding met Volendam, en een boot op afspraak met Lelystad Haven.
Vanaf 1966 kon men vanaf Lelystad-Haven met de auto het werkeiland bereiken, in juni 1969 werd
de Hollandse brug geopend.
Voor het ‘verzorgen van inwonende personen’ werd door de RIJP het echtpaar Schinkel aangesteld.
De kantine werd gebruikt om gezamelijk te eten maar ook voor samenkomst en vermaak.
Avonden zijn lang op een eiland aan de dijk waar verder nog niets is en dus was er een verhoogd
open podium aanwezig voor toneelvoorstellingen en was er een diaprojector met scherm.

Podium (muur links van later datum) en originele diaprojector.

Copyright foto: S.Douwma

Het werkpension dat aansluit op de kantine bevatte in het eerste gedeelte een aantal kantoren en in
het tweede deel, gescheiden door een hal met toilet, een aantal slaapkamers met daarin
stapelbedden. Een opzichter had zijn eigen kamer. Aan het einde van het pension bevonden zich
twee douche gelegenheden. Er is door oud medewerkers ook gesproken over een onderaardse gang
tussen het dienstpension en het gemaal maar deze is tot op heden niet gevonden.
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Eerste deel hal met links en rechts kantoren.

Copyright foto: S.Douwma

Tweede deel hal met slaapvertrekken en badkamers. Originele telefoon met oude netnummers.
Copyright foto: S.Douwma
Gemaal De Blocq van Kuffeler begon met draaien in oktober 1967. Op 29 mei 1968 werd Zuidelijk
Flevoland droogverklaard. Het gemaal houdt nog steeds Zuidelijk Flevoland droog en is het grootste
gemaal van Europa qua capaciteit.
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Na het afronden van de inpoldering bleven sommige bewoners op het Oostvaardersdiep wonen en
werd de rest van de huizen betrokken door nieuwe gezinnen. Sommige van de bouwvakkers die veel
tijd doorbrachten in het dienstpension komen nog regelmatig terug naar het gebouw om
herinneringen op te halen. Een oud medewerker werkt als vrijwilliger bij het bezoekerscentrum.
Na de opening van de Ketelbrug in 1970 kwam de kantine aan een doorgaande route te liggen en
werd het (tot de voltooiing van de A6) een geliefde stop voor truckers om een broodje bal te eten.
Tot op de dag van vandaag heeft het pand een volledige horecavergunning. Halverwege de jaren 90
ging het pand in eigendom over naar het Flevo landschap.
Van de oorspronkelijke inrichting van het werkeiland zijn alleen de twee gebouwen waar nu het
bezoekerscentrum ‘De Trekvogel’ in gevestigd is, het gemaal, twee brandstoftanks, de Zuidersluis en
–brug, en de atoomschuilkelders er nog. De huidige woningen boven de schuilkelders zijn gebouwd
halverwege de jaren 90.
In de Zuidelijke Ijsselmeerpolders werd bewust meer ruimte gereserveerd voor de aanleg van de al
eerder genoemde stedelijke gebieden, maar ook voor de aanleg van recreatiegebieden, bossen
(vooral op minder vruchtbare zandige grond) en natuurgebieden. Want de vraag naar die gebieden
was in de loop van de jaren '60 en '70 sterk toegenomen. Zo ontstonden de recreatie- en
natuurzones langs de Randmeren en op een aantal plaatsen in de droogmakerijen zelf. In het hart
van de Lepelaarplassen liggen voormalige zandwinputten die voor een groot deel met klei zijn
dichtgeslibd en opgevuld.
Rondom het pension is aan het einde van de jaren zestig ook nog een heg aangeplant. Het is
daarmee de oudste heg van Almere.

De oudste heg van Almere.
Waardestelling De Trekvogel 03-12-2015

Copyright foto: S.Douwma.

9

De locatie via google maps
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4. WAARDESTELLING
I Cultuurhistorische waarden
1. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische
en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke ontwikkeling(en);
Drooglegging Zuidelijk Flevoland. Het object staat op de plek van de start van de
uitvoering/totstandkoming van ruim anderhalve eeuw plannen maken door regering en bestuur voor
de inpoldering van de Zuiderzee.
2. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) geografische,
landschappelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling;
Nederland had behoefte aan meer land. Voor landbouw, stadsbewoners en recreanten. Het object en
de plek waar hij staat is ontstaan uit deze gedachte.
Het is het oudste stukje vierde polder.
Bakermat van de geografische/ ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidelijke polder.
3. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische en/of typologische
ontwikkeling(en);
Het object huisvestte dijkwerkers en ander personeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
(RIJP) en Rijkswaterstaat. Zij werkten aan het Gemaal blocq van Kuffeler en aan de dijken. Een
Technische/bouwkundige ontwikkeling van enorm belang welke mogelijk gemaakt werd door deze
mensen. (Het gemaal is een belangrijk stuk technologie en voor zijn tijd zeer vooruitstrevend.)
4. belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter;
Een zichtbaar overblijfsel uit de begintijd van de inpoldering. Mensen die eraan meewerkten werden
gezien als pioniers, zij verbleven in het complex. Vanuit deze plek werd door deze mensen de start van
een enorm innovatief project bewerkstelligd; de drooglegging van de vierde polder.
Op lokaal niveau is de ‘genius loci’- de geest van de plek, de kenmerkende hoedanigheid van het
werkeiland een belichaming van het pioniersschap, van hard werk. Hier is Almere begonnen met zijn
bestaan.
5. belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.
Plek van levende ‘oral history’. Oud medewerkers vertellen hun herinneringen nog steeds op deze
plek. Het was en is een plek van samenkomst.
Het is op het werkeiland het enige zichtbare overblijfsel van de pionierserfgoed uit de tijd van de
inpoldering. Een tastbare herinnering.
Stop langs de weg voor chauffeurs toen deze langs de hoofdroute richting Friesland lag.
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III Situationele en ensemblewaarden
1. betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of
architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex;
Het complex werkeiland: Het gemaal, twee brandstoftanks, de Zuidersluis en –brug, de
atoomschuilkelders en de beplanting vormen samen met het werkpension en zijn kantine een
ensemble.
2. a. bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn
omgeving;
Het object is een startpunt en wegwijzer voor het gehele gebied eromheen. Het biedt informatie over
routes, flora en fauna en historie van het gebied.
b. bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad
of streek;
Bijzonder omdat het er als eerste stond.
b. bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van
verkaveling/inrichting/voorzieningen.
Het werkeiland en het gemaal vormen de kern van één van de recreatie- en natuurzones in een
droogmakerij langs de Randmeren. Van hieruit werd de polder verder ingedeeld.

IV Gaafheid en herkenbaarheid
1. belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en/of
herkenbaarheid van ex- en/of interieur;
Het uiterlijk van het object is onveranderd gebleven. Aan de binnenkant van de kantine zijn er in de
loop van de jaren wat aanpassingen gemaakt. Het is in gebruik en wordt goed onderhouden.
Binnen in het werkpension ga je terug in de tijd. De vloeren, keuken, het meubilair, de badkamers
slaapkamers en kantoren zijn origineel. Ook zijn er nog erg veel originele details te vinden zoals de
telefoon met de oude netnummers er nog op.
2. belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of constructieve
gaafheid;
Het gebouw is ondanks het semipermanente karakter en zijn leeftijd in goede conditie. Voor het
behoud in de toekomst zou er wel werk aan moeten gebeuren.(Bouwkundige inspectie 2014)
3. belang van het object/complex als nog goed herkenbare uitdrukking van de
oorspronkelijke of een belangrijke historische functie;
Het is het enige zichtbare overgebleven pand van het hele complex op het werkeiland. Het is duidelijk
herkenbaar als zodanig en daarom heeft het een belangrijke historische functie voor de stad Almere.
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4. belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van belangwekkende
historische bouw- en/of gebruiksfasen;
Het is een goed voorbeeld van herbestemming. Een pand in dienst van de mensen in een stad. Eerst
praktisch als huisvesting voor de inpolderaars van de stad. Nu als informatiedrager over deze polder
voor een uiteenlopend publiek. Plek van ontmoeting toen en nu.
5. belang van het complex wegens de gaafheid en herkenbaarheid van het gehele
ensemble van de samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken,
tuinaanleg e.d.);
De oorspronkelijke ruimtelijke structuur en functionele opzet is nog gaaf en aanwezig. De ruimtelijke
en landschappelijke inpassing zijn in de loop van de jaren nauwelijks veranderd.
6. belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de
stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.
Het object is het centraal gelegen startpunt en wegwijzer voor het gehele gebied eromheen.
Van de oorspronkelijke omgeving op het werkeiland is nog weinig zichtbaar. De woningen staan op
dezelfde plek maar origineel is alleen de schuilkelder. Als laatste visueel intact zijnde object op het
werkeiland is het van belang.
V Zeldzaamheid
1. belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch,
bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;
Enige werkpension/kantine op werkeiland in Zuidelijk Flevoland.
2. uitzonderlijk belang van het object/complex wegens relatieve zeldzaamheid in relatie tot
één of meer van de onder I t/m III genoemde kwaliteiten
Het pand was bedoeld als semipermanent maar desondanks ga je binnen in het werkpension terug in
de tijd. Zeer veel originele details. Zeldzaam binnen een nieuwe stad.
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CONCLUSIE
De Trekvogel is een belangrijk object uit de tijd van inpoldering/drooglegging van Zuidelijk Flevoland.
Het object staat op de plek van de start van de uitvoering/totstandkoming van ruim anderhalve eeuw
plannen maken door regering en bestuur voor de inpoldering van de Zuiderzee.
Het werkpension en kantine zijn een zichtbaar overblijfsel uit de begintijd van de inpoldering. Mensen
die eraan meewerkten werden gezien als pioniers, zij verbleven in het complex. Vanuit deze plek werd
door deze mensen de start van een enorm innovatief project bewerkstelligd; de drooglegging van de
vierde polder.
Op lokaal niveau is de ‘genius loci’- de geest van de plek, de kenmerkende hoedanigheid van het
werkeiland een belichaming van het pioniersschap, van hard werk. Hier is Almere begonnen met zijn
bestaan. Het is een plek van levende ‘oral history’. Oud medewerkers/pioniers vertellen hun
herinneringen nog steeds op deze plek en werken hier nog steeds. Het was en is een plek van
samenkomst.
Het is het oudste stukje vierde polder en de bakermat van de geografische/ ruimtelijke ontwikkeling
van de Zuidelijke polder.
Het gemaal, twee brandstoftanks, de Zuidersluis en –brug, de atoomschuilkelders en de
beplanting(oudste heg Almere) vormen samen met het werkpension en zijn kantine een ensemble.
De oorspronkelijke ruimtelijke structuur en functionele opzet is nog gaaf en aanwezig. De ruimtelijke
en landschappelijke inpassing zijn in de loop van de jaren nauwelijks veranderd. Het pand zelf was
bedoeld als semipermanent maar desondanks in zeer goede conditie. Voor toekomstig behoud moet
er echter wel werk aan gebeuren. In het werkpension stap je in een tijdscapsule. Het heeft zeer veel
originele details. Zeldzaam binnen een nieuwe stad.
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BIJLAGE I
DE WAARDERINGSCRITERIA OPGESTELD EN GEHANTEERD DOOR DE
RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED (RCE)
I Cultuurhistorische waarden
1. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische
en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke ontwikkeling(en);
2. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) geografische,
landschappelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling;
3. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische en/of
typologische ontwikkeling(en);
4. belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter;
5. belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.
II Architectuur- en kunsthistorische waarden
1. bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van de architectuur en/of
bouwtechniek;
2. bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een bouwmeester,
architect ingenieur of kunstenaar;
3. belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het
ontwerp;
4. belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek
en/of monumentale kunst;
5. belang van het object/complex wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en
interieur(onderdelen).
III Situationele en ensemblewaarden
1. betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of
architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex;
2. a. bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn
omgeving;
b. bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad
of streek;
3. a. bijzondere betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de
bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de
daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of
archeologie;
b. bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van
verkaveling/inrichting/voorzieningen.
IV Gaafheid en herkenbaarheid
1. belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en/of
herkenbaarheid van ex- en/of interieur;
2. belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of constructieve
gaafheid;
3. belang van het object/complex als nog goed herkenbare uitdrukking van de
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oorspronkelijke of een belangrijke historische functie;
4. belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van belangwekkende
historische bouw- en/of gebruiksfasen;
5. belang van het complex wegens de gaafheid en herkenbaarheid van het gehele
ensemble van de samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken,
tuinaanleg e.d.);
6. belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de
stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.
V Zeldzaamheid
1. belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch,
bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;
2. uitzonderlijk belang van het object/complex wegens relatieve zeldzaamheid in relatie tot
één of meer van de onder I t/m III genoemde kwaliteiten
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BIJLAGE II
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