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Voorwoord 

 

 

Mede namens de verkoper heet ik u van harte welkom in deze woning.  

 

Wij hopen dat de bezichtiging en de onderliggende brochure u een goed idee zullen geven van, misschien 

wel, uw toekomstig thuis.  

 

Verder hebben wij voor de volledigheid een aantal relevante onderwerpen toegevoegd waar u bij de 

aankoop van uw huis gemak van kunt hebben. 

 

Heeft u vragen? Call Egas!  

Want CallEgas makelaardij staat voor een prettige samenwerking. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Yolande Egas 

Register Makelaar Taxateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwedenhof 30, 1363 DP  Almere 

Zweden, officieel het Koninkrijk Zweden (Zweeds: Konungariket Sverige), is een Scandinavisch land in 

Noord-Europa. In het westen grenst Zweden aan Noorwegen. De hoofdstad en tevens grootste stad is 

Stockholm. Het land is bezaaid met meren: circa 96.000.  

 

De nationale feestdag van Zweden (Svenska flaggans dag) is 6 juni, 

een datum die sinds de 19e eeuw als zodanig wordt beschouwd. De 

dag werd gevierd ter nagedachtenis van 6 juni 1523, toen Gustav Vasa 

de personele unie met Denemarken afbrak en koning van de 

zelfstandige staat Zweden werd.  

 

Op populair cultureel gebied is Zweden in het buitenland onder meer 

bekend om de kinderboeken over Pippi Langkous, van Astrid Lindgren, 

en Nils Holgersson, van de voornoemde Lagerlöf. 
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Ligging te Almere 
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Kadastrale kaart 
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Foto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

callegas makelaardij o.z. | doet het gewoon | van weedestraat 58-60 | 3761 cg soest 
06 – 30736335 | 035 – 6019358 | info@callegas.nl | www.callegas.nl | kvk 52252329 

6 

Foto’s 
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Foto’s 
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Plattegrond 
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Plattegrond 
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Omschrijving 

 

 

Zeer comfortabel, modern, licht en geheel VRIJSTAAND 3-KAMER PENTHOUSE op de derde (bovenste) 

verdieping, met extra groot DAKTERRAS op het zonnige zuidwesten, separate BERGING begane grond 

en eigen PARKEERPLAATS op eigen terrein. Dit appartement is gebouwd in 2019 en maakt deel uit van 

het mooie kleinschalige appartementencomplex 'Taverne', vlakbij het aantrekkelijke Almeerderstrand. 

Het ontwerp van het penthouse doet denken aan een heerlijk strandhuisje; het geeft je het hele jaar 

door een vakantiegevoel! 

 

Het Zwedenhof ligt tussen de Zwedenstraat en de Noorwegenkade, aan de rand van het populaire 

Europakwartier van Almere-Poort. Het is een rustig woonhofje, dichtbij vele voorzieningen, zoals een 

bushalte voor de deur richting het NS station Almere-Poort (richting Amsterdam, Utrecht en Zwolle), 

diverse scholen, buurtcentra, winkels, een grote supermarkt, gezondheidscentrum, sportfaciliteiten en 

beachclub. Nabij uitvalswegen richting A6 (Lelystad, Amsterdam) en ook Centrum Almere-Stad is 

slechts een kwartiertje rijden. En voor het geval je eens even niets wilt? Dan kun je genieten van het 

prachtige natuurgebied Pampushout en Kromslootpark, haven Marina Muiderzand of natuurlijk het 

gezellige Almeerderstrand aan het IJmeer.  

 

 

Indeling 

Hoofdingang: gemeenschappelijke (afgesloten) entree met intercom, brievenbussen, lift en 

trappenhuis. Op de begane grond kun je binnendoor naar de berging.  

 

Heel bijzonder: op het dak van het appartementencomplex zijn 3 vrijstaande penthouses gebouwd.  

Entree appartement. De lange gang geeft toegang tot alle vertrekken. Er ligt in het hele appartement 

een mooie PVC-vloer met vloerverwarming die per vertrek ingeregeld kan worden.  

Bij binnenkomst liggen de twee slaapkamers (ca 6 m2 resp. 10 m2) aan de rechterzijde. Vanuit de 

grote slaapkamer kun je leuk het IJmeer zien met de kitesurfers! Links bevindt zich de nette 

badkamer (ca 3,5 m2) voorzien van wastafelmeubel, inloopdouche, wandcloset en (extra) 

designradiator. Dan de praktische inpandige berging met de vloerverwarming-installatie, mechanische 

ventilatie unit en wasmachine-aansluiting. Verder nog de moderne meterkast met glasvezel en de 

vaste kast met stadsverwarming-installatie.  

 

Maar nu komt het!  

Aan de achterzijde ligt de ruime en lichte woonkamer met open keuken (ca 34 m2), waar de 

nokhoogte van 3,5 meter je een geweldig gevoel van vrijheid geeft! De luxe rechte keuken is voorzien 

van de nodige inbouwapparatuur, zoals een inductiekookplaat (4 zones), combi-oven, afzuigkap, hoge 

koel-vries combi en vaatwasmachine. Een heerlijk licht vertrek met toegang tot het extra grote 

dakterras (ca 15 m2) op het zonnige zuidwesten. Door deze gunstige ligging kun je hier vanaf het 

begin van de middag tot zonsondergang eindeloos van het zonnetje genieten! 
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Omschrijving 

 

 

Bijzonderheden 

- zeer comfortabel, modern, licht en geheel vrijstaand penthouse met eigen parkeerplaats! 

- extra groot dakterras (ca 15 m2) op het zonnige zuidwesten! 

- het appartement is overzichtelijk, praktisch en efficiënt ingedeeld 

- twee slaapkamers 

- separate berging begane grond! 

- definitief energielabel A, volledig geïsoleerd, HR++ glas, geheel vloerverwarming, stadsverwarming 

- meterkast: modern, voorzien van installatie-automaten, glasvezelaansluiting 

- veilig afgesloten entree met intercom 

- toegankelijk voor ouderen en minder validen 

- actieve Vereniging van Eigenaren onder professioneel beheer 

- servicekosten € 145,49 p/m (o.a. gezamenlijke kosten, opstalverzekering en sparen voor groot 

onderhoud) 

- zonnepanelen voor gezamenlijk gebruik (verlichting portiek, lift, etc.) 

- centrale ligging, nabij winkels, natuurgebied, openbaar vervoer en uitvalswegen 

- woonoppervlakte: ca 67 m2 

- dakterras: ca 15 m2 

- separate (fietsen)berging in onderbouw: ca 5 m2 

- parkeerplaats op eigen terrein 

- bouwjaar: 2019 

 

Interesse in dit superleuke appartement? Wij maken graag een afspraak om het je te laten zien! 
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Kenmerken 

 

 

Overdracht  

Aangeboden sinds november 2021 

Status beschikbaar 

Aanvaarding in overleg 

  

Objectgegevens  

Ligging in woonwijk, aan rustige weg, vrij uitzicht 

Soort woonhuis penthouse 

Soort bouw bestaande bouw 

Bouwjaar 2019 

Permanente bewoning ja 

Huidig gebruik woonruimte 

Huidige bestemming woonruimte 

  

Oppervlakten en inhoud  

Gebruiksoppervlakte wonen 67 m2 

Overig inpandige ruimte 0 m2 

Externe bergruimte 5 m2 

Gebouwgebonden buitenruimte 15 m2 

Perceeloppervlakte niet van toepassing 

Inhoud 246 m3 

  

Indeling  

Aantal kamers 3 kamers 

Aantal slaapkamers 2 kamers 

Voorzieningen kabel, glasvezel, lift, mechanische ventilatie, zonnepanelen 

voor gemeenschappelijk gebruik 

  

Energie  

Energielabel definitief energielabel A 

Isolatie geheel geïsoleerd, geheel HR++ glas 

Verwarming stadsverwarming, vloerverwarming 

  

Buitenruimte  

Balkon zuidwesten, ca 15 m2 

Kwaliteit keurig verzorgd, eenvoudig te onderhouden 
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Kenmerken 

 

 

Berging  

Garage/Parkeerplaats eigen parkeerplaats op eigen terrein 

Bijgebouwen separate berging in onderbouw 

  

Asbest aanwezig nee. 

  

Olietank(s) aanwezig nee. 

  

Bouwjaar verwarmingsinstallatie stadsverwarming (Aqua heat, 2019) 

  

Bijzonderheden - zeer comfortabel, modern, licht en geheel vrijstaand 

penthouse met eigen parkeerplaats! 

- het appartement is overzichtelijk, praktisch en efficiënt 

ingedeeld 

- veilig afgesloten entree met intercom 

- toegankelijk voor ouderen en minder validen 

- actieve Vereniging van Eigenaren onder professioneel 

beheer 

- servicekosten € 145,49 p/m (o.a. gezamenlijke kosten, 

opstalverzekering en sparen voor groot onderhoud) 

- centrale ligging, nabij winkels, natuurgebied, openbaar 

vervoer en uitvalswegen 

 

  

Gemeentelijke belastingen 2021 

OZB woningen, eigenaar 0,1127% 

OZB niet-woningen, eigenaar n.v.t. 

OZB niet-woningen, gebruiker n.v.t. 

  

Rioolheffing  

tot 500 m3 en elke veelvoud daarna € 168,26 

  

Afvalstoffenheffing:  

per woning € 377,68 
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Verkoopprocedure 

 

 

Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U bent pas in onderhandeling als de verkoper u een tegenbod doet of wanneer de verkopend makelaar 

uitdrukkelijk aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de 

(verkopend) makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.  

 

Iedere koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang (kunnen) zijn. 

CallEgas raadt potentiële kopers aan om een eigen makelaar in te schakelen voor deskundige 

begeleiding bij aankoop. 

 

 

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt? 

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast 

wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te 

zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte 

van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. Overigens mag de makelaar géén 

onderhandelingen openen met een andere belangstellende die daarna een bod heeft gedaan. Ook al 

ligt dit bod hoger dan dat van u. Uw bod zal eerst uit onderhandeld moeten worden. 

 

 

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen? 

Ja. De vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan besluiten om 

de vraagprijs op elk moment te verhogen of te verlagen. Ieder bod vervalt namelijk op het moment 

dat er een tegenbod wordt gedaan. 

 

 

Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 

De vraagprijs van een woning is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een 

advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod 

wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 

 

 

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het verkoopsysteem wijzigen? 

Dat mag. Soms zijn er zoveel belangstellenden die allen op of rond de vraagprijs bieden, dat het 

moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de makelaar, in overleg met de 

verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en het verkoopsysteem te wijzigen, 

bijvoorbeeld in een verkoop bij inschrijving. 

 

  



 

callegas makelaardij o.z. | doet het gewoon | van weedestraat 58-60 | 3761 cg soest 
06 – 30736335 | 035 – 6019358 | info@callegas.nl | www.callegas.nl | kvk 52252329 

15

Verkoopprocedure 

 

 

Wat is een optie? 

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een 

koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al wel eens over de 

voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop 

van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande 

woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde 

toezeggingen die een verkopend makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 

onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een 

paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen 

niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd 

gebruiken om een beter zicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de 

woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopend makelaar beslissen zelf of er in een 

onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.  

 

 

Wanneer moet een overeenkomst schriftelijk worden aangegaan? 

Na mondelinge overeenstemming wordt de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of 

bestanddeel daarvan schriftelijk aangegaan, als de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in 

de uitoefening van een beroep of bedrijf. De koopakte wordt opgemaakt volgens het standaardmodel 

van de branchevereniging. Uit de overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen 

deze akte hebben ondertekend. 

 

 

Wat is de functie van de “lijst van zaken”? 

Het onderscheid in onroerend en roerend goed heeft fiscale consequenties, maar kan ook een rol 

spelen bij de financiering. Voor de koper kan het interessant zijn een bedrag te bepalen voor de 

achtergebleven roerende zaken omdat hij over dat gedeelte van de koopprijs geen 

overdrachtsbelasting hoeft te betalen. De belastingdienst wil dan wel graag weten welke roerende 

zaken mee worden overgedragen en voor welk bedrag. De notaris is daarom verplicht een opsomming 

en de koopprijs van de roerende zaken in de akte van levering op te nemen. En om die reden is de 

lijst van zaken ook een vast onderdeel van de koopakte. Als de belastingdienst het niet eens is met de 

(niet-reële) opgave en waardering, kan zij een naheffingsaanslag opleggen met eventueel een boete.  

 

Wanneer de roerende zaken meegefinancierd worden in de hypothecaire geldlening, is de rente over 

dat gedeelte van de lening niet aftrekbaar. De besparing van de overdrachtsbelasting slaat dan snel 

om in een nadeel van de niet-aftrekbaarheid van de rente, en wel voor de komende 30 jaar! Een 

ander punt van overweging is, dat de meeste banken de roerende zaken niet hypothecair willen 

financieren. 
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Verkoopprocedure 

 

 

Energielabel 

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en welke energiebesparende maatregelen 

nog mogelijk zijn. De energielabel-letter wordt bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, 

uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jr). Hoe minder fossiele energie de 

woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het 

beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. 

 

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering (nieuwbouw), verkoop of verhuur van een woning 

een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Daarnaast is het verplicht 

om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer 

een woning te koop of te huur wordt aangeboden via advertenties in commerciële media zoals Funda. 

Er gelden enkele uitzonderingen. 

 

Gebouwen met verplicht energielabel 

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering (nieuwbouw) van: 

• woningbouw, zoals woningen, appartementen en recreatiewoningen; 

• utiliteitsbouw, zoals kantoor-, gezondheids- en overheidsgebouwen. 

 

Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is 

• beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke 

monumentenverordening; 

• gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën; 

• vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2; 

• (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen); 

• gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen 

bij scholen); 

• recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht 

energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik; 

• gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of 

garages. 

 

Nieuw energielabel per 1 januari 2021 

Is er nog geen geldig geregistreerd energielabel?  

 

Dan kan een nieuw energielabel worden aangevraagd bij een energieadviseur. Een energieadviseur is 

te vinden via www.centraalregistertechniek.nl.  
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Verkoopprocedure 

 

 

Voor het registreren van een energielabel komt een energieadviseur langs om de woning op te nemen 

en vervolgens een energieprestatieberekening te maken volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 

8800. Gemiddeld neemt de woningopname tussen de 1,5 en 2 uur in beslag. Afhankelijk van de 

complexiteit van de woning zal de woningopname langer of korter duren. De kosten zullen veelal 

vanaf € 350 bedragen. 

 

Na registratie door een energieadviseur, ontvangt de woningeigenaar een afschrift van het 

energielabel van de energieadviseur. Energieadviseurs kunnen eventueel ook een afschrift van het 

energielabel downloaden vanuit de EP-online database. Bij verkoop is het label dat staat geregistreerd 

in EP-online altijd leidend. De energielabels zijn na de e-registratie terug te vinden op de websites: 

www.ep-online.nl en www.zoekuwenergielabel.nl. 

 

Energielabel 10 jaar geldig 

Het oude, vereenvoudigde digitale energielabel (VEL) van vóór 1 januari 2021 behoudt zijn 

geldigheidsduur van 10 jaar. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen nu de 

bepalingsmethode is veranderd. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet nu de 

bepalingsmethode is veranderd. Als op het moment van verhuur of verkoop (advertentie) de 

geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, vraagt u een nieuw energielabel aan. Ook het 

nieuwe energielabel vanaf 1 januari 2021 is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het 

label.  

 

Boete en handhaving 

Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete. De boetes 

bedragen voor natuurlijke personen maximaal € 435 en voor rechtspersonen € 870. Actuele boetes 

zijn te vinden op de website van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). 

 

Bekijk voor meer informatie de “veelgestelde vragen” op de website www.rvo.nl. 

 

 

Wanneer moet de koper een bankgarantie stellen of een waarborgsom storten? 

Koper geeft binnen vier weken na mondelinge overeenstemming een bankgarantie af of stort een 

waarborgsom ad 10% van de koopsom bij de notaris.  
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Verkoopprocedure 

 

 

Hoe verloopt de ondertekening van de koopakte? 

Organisatorisch gezien is het handig als verkoper als eerste ondertekent, maar het is niet verplicht. 

De partij die de koopakte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op de 8e 

werkdag nadat hij de akte heeft ondertekend (een kopie van) de door beide partijen ondertekende 

akte heeft ontvangen. Indien de eerste ondertekenaar (een kopie van) de door beide partijen 

ondertekende akte niet tijdig ontvangt, heeft hij het recht zich op het voorbehoud te beroepen, 

waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt echter als hij daar niet, uiterlijk op de 2e 

werkdag nadat de akte alsnog is ontvangen, gebruik van maakt. 

 

 

Heeft de koper het recht om de koop te ontbinden? 

Eventuele ontbindende voorwaarden moeten reeds nadrukkelijk zijn aangegeven tijdens de 

onderhandelingsfase. De ontbindende voorwaarde voor financiering is geldig gedurende een periode 

van zes weken (tenzij anders overeengekomen), ingaande vanaf de mondelinge overeenstemming. 

Mocht de koper een beroep willen doen op het financieringsvoorbehoud, dan moet hij dit tijdig doen 

en altijd minstens twee goed gedocumenteerde afwijzingen van erkende bankinstellingen meesturen 

aan de verkoper.  

 

Als beide partijen de koopakte hebben ondertekend, ontvangt de koper hiervan een afschrift tegen 

afgifte van een ondertekend ontvangstbewijs.  

 

Aansluitend om 00.00 uur begint voor koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen. Dit is de termijn 

waarin de koper het recht heeft de koop te ontbinden. Van dit bepaalde kan niet worden afgeweken 

ten nadele van de koper.  

 

Een in de wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, 

wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende 

feestdag is. Zonodig wordt de termijn zoveel verlengd dat daarin minstens twee dagen voorkomen die 

niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.  

 

Zodra de bedenktijd is verstreken, kan de koper alleen nog de koop ontbinden op basis van de in de 

akte opgenomen ontbindende voorwaarden.  

 

 

Wanneer mag de koper zich de nieuwe eigenaar noemen? 

Na de notariële overdracht volgt de inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. 

Zodra deze akte is ingeschreven door het Kadaster mag de koper zich de nieuwe eigenaar noemen. 
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Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland, in de polder Zuidelijk Flevoland. 

De gemeente telde op 1 oktober 2021 216.928 inwoners. 

 

Almere grenst aan de landzijde aan de gemeenten Lelystad en Zeewolde. Aan zijn waterkant ligt Almere 

aan het Gooimeer, IJmeer en Markermeer. De stad ligt, op de dijken na, geheel onder zeeniveau (2 tot 

5 meter), en ongeveer evenveel onder het niveau van de genoemde meren. 

 

 

   
 

 

Geschiedenis van Almere 

Almere is in de tweede helft van de twintigste eeuw opgezet als tweede grotere stad in de provincie 

Flevoland. Almere Haven is het oudste gedeelte van Almere. De eerste woningen werden er opgeleverd 

in 1976. Almere is Lelystad, de hoofdstad van Flevoland met ruim 80.000 inwoners (2021), in inwonertal 

ver voorbijgestreefd. Na 25 jaar, in 2001, had Almere al 150.000 inwoners. Anno 2020 is zij qua 

inwoners de achtste gemeente van het land. Naar verwachting zal de stad kunnen uitgroeien tot een 

inwonersaantal van 350.000. 
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De stad Almere is vernoemd naar het water genaamd Almere. Dit was in de middeleeuwen een meer of 

binnenzee, ongeveer waar nu het IJsselmeer ligt. Volgens sommigen is 'Almere' een Germaanse naam 

voor ‘groot meer', waarbij het woorddeel ‘mere' een Middelnederlandse vorm is van het moderne 'meer'. 

Het Germaanse 'ala' is zeer verwant met ons woord 'al', dat ‘geheel' betekent. 

 

Het 'Aelmere' wordt voor het eerst genoemd in een heiligenleven over de Angelsaksische bisschop 

Bonifatius. Daar wordt vermeld dat deze Ierse bisschop in 753 vanaf de Rijn over een water genaamd 

'Aelmere' richting het huidige Friesland voer. Rond 1100 wordt in een kroniek over het eiland Urk 

gesproken als ‘Urk in het meer Almere'.  

 

 

Van oorsprong waren de IJsselmeerpolders vooral, of zelfs 

uitsluitend, bedoeld als landbouwgrond. Na de Tweede 

Wereldoorlog kwam men echter tot het inzicht dat de 

snelgroeiende bevolking van met name Amsterdam voor 

een deel elders gehuisvest zou moeten worden. Zo 

ontwierp men twee steden in de polders Oostelijk en 

Zuidelijk Flevoland. De stad in Oostelijk Flevoland werd 

Lelystad. De stad in zuidelijk Flevoland werd op de eerste 

schetsen nog Zuidweststad genoemd, maar kreeg in de 

jaren zeventig de naam Almere, naar de 

vroegmiddeleeuwse naam van de Zuiderzee. 

 

 

 

De eerste aanzet voor de bouw van Almere werd gegeven op 30 september 1975 en de eerste woningen 

in Almere werden opgeleverd in november 1976. De stad werd toen nog direct bestuurd door het 

Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (Z.IJ.P.), met een landdrost aan het hoofd. Het landelijk 

voorgeschreven bouwprogramma voor de nieuwe stad bestond voor 70 tot 80 procent uit sociale 

woningbouw. Als opdrachtgever en voorbereider van de woningbouw in Almere werd in 1975 de 

Stichting Woningbouw Almere opgericht, een onderdeel van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 

 

Eind 1979 werd op initiatief van landdrost Han Lammers de algemene Woningbouwvereniging Almere 

opgericht. Het idee was dat deze vereniging de sociale huurwoningen van de SWA in eigendom en 

beheer zou overnemen en de resterende bouwopgave van sociale huurwoningen in Almere voortaan 

voor haar rekening zou nemen. Geheel tegen de tijdgeest in volgde bijna gelijktijdig de oprichting van 

de christelijke woningbouwvereniging Goedestede, door gelovige Almeerders die hoopten te bevorderen 

dat er in Almere meer aanwas zou komen voor de nieuwe lokale protestantse kerkgemeenschap. 
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Per 1984 werd wat nog over was van het OL ZIJP (behalve het Markermeer) bij wet opgedeeld in de 

gemeenten Almere en Zeewolde. De gemeente Almere beschouwt zich als de rechtsopvolger van het 

Openbaar Lichaam en voert ook hetzelfde wapen. Tot 1986, de oprichting van de provincie Flevoland, 

nam het Ministerie van Binnenlandse Zaken de provincietaken waar. 

 

 
 

Oorspronkelijk was Almere opgezet als een stad met meerdere kernen. Dit beleid is gedeeltelijk 

losgelaten. Almere Buiten en Almere Stad zijn via de wijk Tussen de Vaarten aan elkaar gegroeid. Tussen 

de oudste en de nieuwste woonwijken ziet men duidelijk een veranderd woningbouwbeleid terug; in de 

jaren zeventig was dit gericht op gelijkvormigheid en functionaliteit, in de jaren negentig werd het de 

trend meer exclusieve en opvallende woningen te bouwen, bijvoorbeeld in de Regenboogbuurt en 

Eilandenbuurt. 

 

Almere is qua inwonertal met afstand de grootste gemeente van Flevoland en de achtste gemeente van 

Nederland, maar Lelystad is qua oppervlakte groter. De gemeente Almere bestaat uit de volgende 

stadsdelen: Almere Haven, Almere Stad, Almere Buiten, Almere Poort, Almere Hout en Almere Pampus.  

 

Almere heeft een relatief jonge bevolking. Van de inwoners is 28 procent jonger dan 20 jaar en 8 procent 

is 65 jaar of ouder, tegen respectievelijk 24 en 15 procent in heel Nederland. De laatste jaren neemt 

het aantal jongeren echter af, en het aantal ouderen toe. Ongeveer 19 procent van de Almeerders is in 

Almere geboren, 29 procent is in de regio Amsterdam geboren en 20 procent is geboren in het 

buitenland. In totaal herbergt Almere 160 nationaliteiten en 187 etnische groepen. 
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Het centrum van Almere Stad, het grootste stadsdeel, breidde hierna sterk uit. In 2006 werd het eerste 

deel van het nieuw gebouwde stadscentrum Citymall Almere opgeleverd. Het voornaamste gebouw 

hiervan is de Citadel, ontworpen door Pritzker Prize-winnaar Christian de Portzamparc.  

 

Begin 2007 werden de nieuwe Schouwburg Almere in 

gebruik genomen. Het opvallende pand, gelegen aan 

het Weerwater, werd op 8 juni 2007 officieel geopend 

door koningin Beatrix. Het stadshart van Almere Stad 

heeft het grootste winkelgebied van Almere en is een 

van de grootste winkelcentra van Nederland. Ook 

Almere Haven en Almere Buiten hebben forse 

winkelgebieden. Sinds 2006 mogen winkels in heel 

Almere op zondagen geopend zijn.  

 

Het centrum van Almere Stad is verkozen tot beste binnenstad van Nederland. Almere staat bekend om 

de bijzondere bouwwerken en architectuur in de stad. Met name in het stadscentrum is er moderne 

architectuur te vinden. De gemeente investeert tevens in enkele cultuurexperimenten zoals De Fantasie, 

De Realiteit en De Eenvoud. In deze wijken hebben de bewoners zelf hun huis ontworpen. 

 

Bekende of opmerkelijke bouwwerken in Almere 

Almere-Stad: 

Citadel - Winnaar Architectuurprijs Almere 2006 

La Defense - Veelkleurig kantorencomplex 

De nieuwe bibliotheek - Winnaar Architectuurprijs Almere 2010 

Landgoed Hagevoort - Industrieel monument in groene setting 

Mode Centrum Almere - 'UFO' langs rijksweg A6 

Schouwburg Almere - Drijvend theater op het water 

The Wave - Gebouw met golvende gevel aan Weerwater 

 

Almere Haven: 

Golvend Land - Hoge woontoren met erachter kleine woontorens 

Kasteel Almere - Een onvoltooid kasteel langs rijksweg A6 

Schaapskooi Vroege Vogelbos - Schaapskooi met internationale architectuurprijs 
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Almere Buiten: 

Panoramique - Hoge woontoren in de Eilandenbuurt 

Rooie Donders - Woontorens in de Regenboogbuurt 

Towerhouses - Gele rondvormige huizen in de Regenboogbuurt 

 

Uitgaan in Almere 

Er is zoveel te doen! Naar Bioscoop Kinepolis, filmhuis 'Het Nieuwe Filmhuis' in 'De nieuwe bibliotheek' 

of poppodium De Meester. Verder zijn er vier theaters: Kunstlinie Almere Flevoland (v/h de Schouwburg 

in Almere Stad), De Glasbak (Muziekwijk), Corrosia Theater, Expo & Film (Almere Haven) en 

Theatergezelschap Vis à Vis (Almere Poort). 

 

Binnen de grenzen van de gemeente Almere worden enkele grootschalige evenementen georganiseerd: 

Almere Haven Festival, Bevrijdingsfestival Flevoland, Challenge Almere-Amsterdam, Free Festival, 

Hardshock Festival, Libelle Zomerweek, Strandfestival ZAND en Floriade 2022. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de Floriade 2022 werd in september 2011 de kandidatuur opengesteld en een jaar later maakte 

de Tuinbouwraad bekend dat de Floriade 2022 in Almere gehouden wordt. Vanaf 14 april t/m 9 oktober 

2022 is Almere een half jaar lang het podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 

met als thema ‘Growing Green Cities’. In het 60 hectare grote Floriade-park ontdek je groene 

oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer 

maken op het gebied van groen, voeding, gezondheid en energie. Floriade vindt slechts één keer in de 

10 jaar plaats, dus mis het niet! 
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Natuur- en recreatiegebieden 

Almere heeft diverse natuur- en recreatiegebieden, waaronder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeerderstrand  Kromslootpark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostvaardersplassen  Pampushout 

 

Boswachterij Almeerderhout 

Cirkelbos / Museumbos 

De Groene Kathedraal door Marinus Boezem 

Leeghwaterplassen 

Oostvaardersbos 

Stadslandgoed de Kemphaan 

Vroege Vogelbos 

Weerwater 

Zilverstrand 

 

Voor meer informatie: www.almere.nl  
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Op verzoek is nadere informatie beschikbaar bij CallEgas Makelaardij o.z. bijvoorbeeld: 

- een uitgebreide vragenlijst over de woning (meldingsplicht verkoper) 

- de “lijst van zaken”; zaken die achterblijven dan wel worden meegenomen 

- eigendomsbewijs 

- VvE-documentatie 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Alle informatie is bedoeld om een 

zo duidelijk mogelijk beeld te verschaffen van de aangeboden woning en de koper 

uit te nodigen tot het uitbrengen van een bod. Er kunnen geen rechten aan 

worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

CallEgas Makelaardij o.z. 

CallEgas is in 2011 opgericht door Yolande Egas, register makelaar taxateur wonen/mkb.  

Deze naam is tot stand gekomen vanuit het idee dat u slechts één belletje bent verwijderd van een 

makelaar taxateur die u graag helpt met de aankoop, verkoop, taxatie, huur en verhuur van een woning 

of bedrijfsruimte.  Als je het snel zegt, klinkt het als collega’s en dat is precies waar CallEgas voor staat: 

een prettige samenwerking van begin tot eind en verder! 

 

CallEgas Makelaardij “doet het gewoon”? Precies! CallEgas is een enthousiaste, eigentijdse, deskundige 

en no-nonsense makelaardij voor Soest en omstreken, juist voor ú! 

 

CallEgas is beëdigd lid van branchevereniging NVM. 

 


