
ITHAKA GENOMINEERD VOOR DE GOUDEN PIRAMIDE

Onder leiding van Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft de jury uit 83 
inzendingen vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 
2014, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. 

De Van Bekkum Groep en Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling B.V.  zijn 
genonimeerd met het woningbouwproject ‘Ithaka’ in het Homeruskwartier van 
Almere. De overige genomineerde opdrachtgevers zijn: de Nieuw Ooster met 
de restauratie van begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster in 
Amsterdam, het project ‘Natuurderij Keizersrande’ in de uiterwaarden bij 
Deventer. Ijssellandschap met ‘Natuurderij Keizersrande’ in de uiterwaarden 
bij Deventer, MIET air in Beers, en De Woonbron met de Superkubus 
Rotterdam.

Het Project ‘Ithaka’ is op een bijzondere manier tot stand gekomen. In 
december 2006 begon de Gemeente Almere met 'ikbouwmijnhuisinalmere' 
een grootschalig en uniek woningbouwexperiment in de nieuwe wijk
Almere Poort. Wethouder Adri Duijvesteijn zette groots in door iedereen het 
huis van zijn dromen te laten bouwen. Niet hier en daar een huis verspreid, 
maar een hele wijk tegelijk. Grootschalig Particulier Opdrachtgeverschap met 
alleen nog een paar plukjes projectmatige woningbouw. 
Via een open competitie werden ontwikkelaars gevraagd om samen met 
toekomstige bewoners plannen te bedenken voor zeven verschillende 
bouwvelden in het Homeruskwartier , elk met ongeveer honderd woningen. In 
December 2007 was ‘Ithaka’ een van de zeven winnaars van de competitie.

Toekomstige bewoners hebben vanaf het begin meegedacht over de 
totstandkoming van ‘Ithaka.’ Zij gingen mee op reis naar het 
woningbouwproject Fredensborg van architect Utzon in Denemarken en 
Halen van Atelier 5 in Zwitserland. Zo ontstond het idee van een 
gemeenschappelijke zwemvijver en een groot park. Plekken om elkaar te 
ontmoeten. Ithaka moest een kleurrijk buurtje worden waar iedereen zich 
thuisvoelt. Starters, gezinnen, tweeverdieners en actieve senioren. Er ingezet 
op zoveel mogelijk verschillende woningen en zo veel mogelijk verschillende 
plattegronden. Een duidelijk omschreven Programma van Eisen was er niet. 
Het was alsof iedereen in zijn eigen rol – van ontwikkelaar tot bewoner en 
architect - precies hetzelfde wilde op deze plek. Een mooi en eigentijds 
zandkasteel dat uit de zee omhoog leek te zijn gekomen. Je thuis voelen en 
op vakantie tegelijkertijd. Een bewoonster zegt op film: “Ik zal je laten zien 
waarom het zo mooi is. Ithaka is als een soort woonwagenkamp in het Wilde 
Westen waar de vijand buiten zit en alle woonwagens naar binnen, naar 
elkaar gekeerd staan. Hier in het park kunnen de kinderen rustig spelen terwijl
de Indianen buiten blijven. Geweldig!”

‘Ithaka’ ligt op de hoek van de Odysseestraat, Poseidonsingel en Odinstraat. 
De kavel is 2,2 hectare groot. Het gebouwde volume heeft de vorm van
een hoefijzer. Alleen de randen van het kavel zijn bebouwd. Een 



gemeenschappelijk park en ecologische zwemvijver van vijftig meter lang 
vormen het hart van ‘Ithaka.’ Het Hoofdgebouw telt 53 appartementen, een 
penthouse en 12 ateliers/winkels. In de Westvleugel zijn 41 appartementen
gesitueerd als ook 4 horecaruimten. Verder komen in Ithaka 10 beneden-
bovenwoningen voor en 15 tuinhuizen: grondgebonden woningen in drie
verschillende beukmaten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan 
de bouw van 16 parkappartementen. Het kleinste appartement in Ithaka
heeft een netto woonoppervlakte van 43 m2 en het penthouse is 270 m2 
groot. Komende zaterdag 24 mei is is Het Open Huis in de laatste vijf 
woningen die nog te koop zijn in Ithaka. 

Over het project ‘Ithaka’ schrijft de jury van De Gouden Piramide: Een project 
van 'collectief particulier opdrachtgeverschap' is succesvol door de bouwcrisis
geloodst. De bewoners zijn intensief bij de planontwikkeling betrokken 
geweest. Het resultaat is een attractief woonmilieu, met een hoge 
ontwerpkwaliteit van zowel de woningen als de collectieve buitenruimte.’

Het thema van de Gouden Piramide 2014 is architectuur. De winnaar wordt 
bekend gemaakt op zaterdag 22 november. De Rijksprijs bestaat uit een 
bedrag van vijftigduizend euro, een trofee en een architectuurplaquette. 
De Gouden piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en 
Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Cultuur en 
Wetenschap. 
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