
 

Andere Tijden in de klas 
Almere, een nieuwe stad in 
de polder 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden 
duiken we in de ontstaansgeschiedenis 
van de stad Almere.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Almere, stedenbouw, bevolkingsgroei, 
polder.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Goede en slechte tijden in Emmen’. 
 
Antwoorden 
1a Het IJsselmeer. b De Noordoostpolder. 
c In 1930. 2a 5 miljoen mensen. b 12 
miljoen mensen. 3a De Flevopolder. b 
Lelystad. c In 1976. d De wijk Almere-
haven. 4a 135.000 mensen. b Omdat er 
geen ruimte was binnen de stad. 5 De 
stedenbouwers wilden Almere niet 
bouwen zoals Lelystad en de Bijlmermeer, 
wat ze ongezellige blokken beton vonden. 
Ze hebben Almere ontworpen door te 
kijken naar bestaande steden en hoe 
deze groeiden. Ze wilde geen aparte 
gebieden voor wonen en werken maar 
alles door elkaar, zoals bij andere steden 
ook het geval is. Ze hebben ook gekeken 
naar Edam en andere IJsselmeer-stadjes. 
6 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a Wat lag er op de plek waar nu Almere 
ligt, voordat er gebouwd werd?  
b Welke polder werd er als eerste 
gewonnen uit het water?  
c In welk jaar was dat?  
 
2a Hoeveel mensen woonden er in 
Nederland in 1900?  
b En hoeveel in 1965?  
 
3a Welke polder werd in de jaren zestig 
gewonnen uit het water?  
b Welke stad werd daar als eerste in 1967 
gebouwd?  
c In welk jaar werd er begonnen met de 
bouw van Almere?  
d Welke wijk van Almere werd als eerste 
gebouwd?  
 
4a Hoeveel mensen uit Amsterdam zochten 
een nieuw huis omdat er in Amsterdam veel 
oude en slechte panden werden gesloopt?  
b Waarom werden de nieuwe huizen niet in 
Amsterdam zelf gebouwd?  
 

 
                                       Het centrum van Almere.  

 
Verdiepingsvraag 
 
5 Almere werd op een eigen manier 
ontworpen door stedenbouwkundigen. Leg 
uit naar welke plekken de stedenbouwers 
keken hoe ze het niet wilde hebben. En 
vertel hoe ze de bouw van Almere dan wel 
hebben aangepakt.  
 
6 Almere kon helemaal vanaf de grond 
worden ontworpen en gebouwd. Als jij een 
nieuwe stad mocht bedenken, hoe zou die 
er dan uitzien?  
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