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Voorwoord 

Mativatie 
De belangstel ling voor het maken van een ontwerp voor de uitbreiding van Al mere is gewekt 
tijdens mij n stageperiode bij de gemeente Almere in de zomer van het jaar 2001 . Op dat 
moment werd er hard gewerkt aan de afrond ing van een nieuw structuurplan voor de gehele 
stad. Dit nieuwe structuurplan kwam in de plaats van het eerste plan dat uiteindelijk in 1983 is 
goedgekeurd. Dit plan was aan het eind van de eeuw aan een herziening toe omdat de meeste 
plangebieden in ontwikkeling genomen waren. De kernen Almere Haven, Almere Stad en 
Almere Buiten naderden hun afronding en ten oosten en westen hiervan hadden de 
ontwerpen voor Almere Hout en Almere Poort een vergevorderd stadium bereikt. De 
grenzen van het structuurplan uit 1983 waren bereikt. 
Om de groei van de stad in de toekomst te kunnen sturen werd dus eind 200 I het nieuwe 
structuurplan gepresenteerd. In dit plan werden drie accenten gelegd. De eerste opgave lag in 
het beheer en een mogelijk herstructurering van de 'oudste' delen van de stad, deze zijn 
vooral gelegen in Almere Haven en rondom de centra van Stad en Buiten. De twee andere 
opgaven die gesteld werden, waren de verdere ontwikkeling van de west- en oostranden van 
de stad. Ten westen van Stad was met Almere Poort duidelijk de ontwikkeling van de stad 
langs deA6 en de Zuiderzeelijn richtingAmsterdam ingeslagen. De bouw vanAlmere Pampus 
zou deze ontwikkeling alleen nog maar versterken, zeker als hiermee gelijktijdig een 
verbinding tussen Pampus en Amsterdam, via ljburg, door het ljmeer zou worden 
gerealiseerd. Ten oosten van Stad en Buiten werd ten behoeve van een fl inke groei van de 
Al mere deA27 overgestoken. Een grootgebied op gronden van de gemeente Zeewolde werd 
bestempeld tot studiegebied voor toekomstige verstedelijking. Ook zijn in het nieuwe plan 
een aantal verschillende traces opgenomen voor de Houtlijn, spoorverbinding met 
Amersfoort, en de A30, de snelweg richting Nijkerk met een uiteindelijke verbinding met de 
Al 2 richting Arnhem . Deze beschrijving lijkt een evenwichtig beeld van de toekomstige 
ontwikkelingen van Almere voor te staan. Maar de plankaart toont een duidelijke nadruk op 
de verdere groei van de stad in de nabije toekomst in westelijke richting, naarAmsterdam. 
In deze laatste constatering ligt ook mijn belangrijkste motivatie om juist deze oostelijke 
ontwikkeling van de stad tot onderwerp van mijn afstuderen te maken. 

Theorie en ruimteUjke analyse als grondslag van het ontwerp 
De basis van het denken over de uitbreiding van Almere heeft steeds gelegen in de regionale 
context van het plangebied. Deze gedachte is deels een gevolg geweest van het onderzoeken 
van theoretische beschouwlngen over de stedenbouw van het laatste decennium van de 
twintigste eeuw. De teksten van Andre Corboz en Bernard Colenbrander hebben in dit 
opzicht zeer inspirerend gewerkt. In het afstudeerproject als zodanig fungeren ze vooral 
onderbouwing van de werkwijze van het project. De andere poot waarop het denken op 
gestoeld is geweest, is het besef van het regionale karakter van de stad Al mere. En dan vooral 
het eenzijdlge karakter ervan, gericht op Amsterdam. Zoals hierboven reeds is geschetst is 
met het in ontwikkeling nemen van Poort en Pampus heel nadrukkelijk de weg ingeslagen om 
de stad te orienteren op Amsterdam. Maar juist daardoor is de ligging vanAlmere,als schakel 
tussen het noorden en het oosten van het land, via Amersfoort, en Amsterdam 
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ondergesneeuwd geraakt. 
Met dit thema in het achterhoofd heb ik, volgend uit de theorie, twee 't.erritoria' bestudeerd 
die te beschouwen zijn als het leefgebied van Almere. De eerste is de regio Amsterdam, 
Almere en 't Gooi en de tweede wordt gevorrnd door de ljsselmeerpolders, in bredere zin 
door de inpolderingen door de geschiedenis heen in Holland hebben plaatsgevonden. De 
ruimtelijke analyses van deze twee 'territoria' hebben een aantal regionale handreikingen 
opgeleverd die als uitgangspunten dienen voor het maken van een ontwerp. Deze 
handreiklngen zijn tel kens bijeengebracht in een visie of een ordening van het territorium. 
Het beoogde resultaat is dat door middel van deze regionaal , ruimtelijke analyses een vijfde 
zelfstandige kern in het polinucleaire systeem van Almere te ontwerpen. Doordat deze 
nieuwe uitbreiding is gelegen, of in ieder geval deels, in het hart van de Zuidelijke Flevopolder 
heb ik middels dit ontwerp ook richting willen geven aan de toekomstige ontwikkeling van 
het middengebied van de polder. 

DoelsteUingen 
Uit het bovenstaande zijn twee doelstellingen te formuleren. Deze twee staan naast elkaar en 
beide betrekking op een ander schaalniveau. 
De eerste doelstell ing voor mijn afstudeerproject is het maken van een ontwerp voor de 
vijfde kern van Almere. Bij het maken van dit ontwerp spelen drie aspecten een belangrijke 
rol. Het ontwerp moet passen in het specifieke landschap van het middengebied van de 
Zuidelijke Flevopo1der, het moet een manier vinden om de belangrijke infrastructuur, snel- en 
spoorwegen, in zich op te nemen en het moet een gedifferentieerd beeld aan woon- en 
werkmilieus opleveren. Deze doelstelling heeft vooral betrekking op de zogenaamde lokale 
schaal, de schaal van het plangebied ten oosten vanAlmere Stad en Al mere Buiten. 
Naast deze doelstelling staat de tweede. Het gemaakte ontwerp moet de eenzijdige 
ontwikkeling van Almere op Amsterdam doorbreken en een nieuw evenwicht 
bewerkstelligen in de Zuidelijke Flevopolder. Die nieuwe evenwicht is te bereiken door naast 
de orientatie op Amsterdam in te zetten op de ontwikkeling van de stad richting 't Gooi en 
Amersfoort en Utrecht.Almere kan door deze ontwikkeling een schakel gaan vormen in de 
verbinding tussen het noorden en het oosten van het land, via Amersfoort, en Amsterdam. 
Hee schaalniveau van deze doelstelling hangt als het ware boven de stad en beziet haar in haar 
regionale context. 

De opbouw van de scriptie 
De theorie vormt het eerste onderwerp van studie in die verslag. In die eerste hoofdstuk zijn 
twee teksten van Andre Corboz, 'Stedenbouw van de 20"" eeuw: een proflel' en 'Het 
territorium als palimpsest', en het boek 'De verstrooide scad' van Bernard Colenbrander 
onderzocht. Corboz maakt in zijn teksten een verdeling van de twintigste eeuwse 
stedenbouw en biedt als het ware een doorkijk naar de volgende eeuw waarin de stad 
evolueert tot een 'territoriumstad'. Colenbrander werkt dit idee verder uit. 
Het tweede en het derde hoofdstuk vormen de ruimtelijke analyses van de onderscheiden 
territoria.Deze hoofdstukken worden tel kens afgesloten met een bepaalde ordening van het 
onderzochte gebied. Deze ordeningen zijn een weergave van de bestaande situatie, maar 
koppelen daaraan de voor het ontwerp belangrijke ingredienten. 

VOORWOORD 
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Het vierde en laatste hoofdstukgeeft een uitgebreide beschrijving van hetgemaakte ontwerp 
voor de vijfde kern. Deze bespreking wordt vormgegeven door de globale beschrijving van 
het plan, de onderkenning van een hoofdstructuur en de uitwerking daarvan en, ten slotte, 
door de terugkoppeling van het on twerp aan de hierboven gestelde doelstellingen. 
De beschrijvingen die in het tweede, derde en vierde hoofdstuk gepresenteerd worden,gaan 
gepaard met uitgebreid beeldmateriaal. Op deze manier zijn er drie beeldverhalen ontstaan, 
die deels uit plaatjes bestaan die ik zelf geproduceerd heb en deels uit de literatuur heb 
gehaald. 
Als laatste zijn een samenvatting, een lijst met literatuurverwijzingen en geraadpleegde 
literatuur toegevoegd. 

Met deze scriptie, als een soort verslaglegging van het doorlopen proces, heb ik getracht een 
beeld te geven van de tot standkoming van het ontwerp voor Almere Hout. De theoretische 
onderbouwing, de ruimtelijke analyses en het ontwerp staan in rechtstreeks verband met 
elkaar en vormen daarmee een onlosmakelijk geheel. De eerste drie delen vormen niet 
slechts de opmaat tot het ontwerp, maar zijn als zodanig ten voile verantwoordelijk voor de 
vorm van het ontwerp.Vanuit deze gedachte is de omvang van deze afzonderlijk studies goed 
te begrijpen. 

joost Wierda, januari 2003 
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Hoofdstuk I Theoretische onderbouwing 

lnleiding 
In het artikel De stedenbouw van de twintigste eeuw: een profiel onderscheid de 
stedenbouwkundige-historicus Andre Corboz vier fasen in de moderne stedenbouw. Bij het 
onderscheiden van deze fasen gaat hij uit van twee criteria. Het eerste criterium betreft het 
idee van de planning: het optimaal verdelen van personen, goederen en diensten over een 
gegeven territorium. Dit idee heeft zijn oorsprong in de massale verstedelijking zoals die is 
opgetreden onder invloed van de industriele revolutle. Door middel van het planningsidee 
trachtte men antwoorden te geven op de problematiek die zich in deze uit zijn voegen 
gebarsten en in totale anarchie gegroeide stad. In dit opzicht moet ook onderscheid gemaakt 
worden tussen planning en de stedenbouw als vormgevende discipline: het ordenen van 
gebouwen en ruimten in het territorium teneinde het gebied in gebruik te kunnen nemen. 
Het tweede criterium dat hij blj het maken van het onderscheid hanteert is de plek waar het 
idee van de planning ingrijpt in de stad. Hij benoemt de fasen als stedenbouw naast de stad, 
stedenbouw tegen de stad, en stedenbouw in de stad.Als vierde fase in de twintigste eeuwse 
stedenbouw herkent hij het ontstaan van een Territoriumstad, ofwel stedenbouw zonder de 
stad. 

lndeling van de moderne stedenbouw vol gens Corboz 

Oe oorsprong van de twlntlgste eeuwse stedenbouw 
Als beginpunt van de reeks noemt Corboz het stedenbouwkundig plan dat ldelfonzo Cerda 
maakt voor de stad Barcelona in 1859. Hoewel hij plan benoemd als de oorsprong van de 
moderne en rationele stedenbouw onderscheid Corboz het niet als zijnde een aparte fase 
van de moderne stedenbouw. Het plan bestaat uit een oneindig uitbreidbaar raster dat 
bestaande stedelijke structuren in zich opneemt en wil als zodanig de problemen oplossen 
waarvoor de toenmalige industrlele stad zich gesteld zag. Door middel van stadsregulering. 
het schenken van aandacht aan een adequaat rioleringsysteem, straatplaveisel en andere 
typische stadshygienische elementen als par ken, markten en ziekenhuizen, trachtte Cerda de 
bovengenoemde problemen te lijf te gaan. Het raster wordt slechts doorsneden door enkele 
diagonal en, welke van belang zijn in de grootstedelijke en regionale structuur. 
Het feit dat Corboz dit plan beschouwd als het nulpunt van de moderne stedenbouw, hij laat 
de stedenbouwkundlge twintigste eeuw beginnen in 1859, vindt zijn weerslag in het felt dat de 
probleemoplossende bedoelingen van het plan liggen in de rationele benadering van de 
stedelijke uitbreiding, de stadsregulering. Voor het goed functioneren van een moderne 
industriestad achtte Cerda een goede afwikkeling van het verkeer van groot belang, deze 
krijgt binnen het grid dan ook volop de aandacht. Een ander punt is het idee dat hlj met het 
oneindig uitbreidbaar grid een open structuur heeft ontwikkeld. Deze openheid is als breuk 
te duiden met het concept van de gesloten middeleeuwse en renaissance stad. 1 

Fase I :stedenbouw naast de stad 
De eerstefase van de twintigste eeuwse stedenbouw wordt volgens Corboz ingeluid met het 
verschijnen van het boek Tomorrow: a Peaceful/ Path to real Reform in 1898 van de Engelsman 
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Ebenzer Howard. Hierin wordt een nieuw verstedelijkingsmodel geschetst die de voordelen 
van de stad tracht te combineren met die van het omliggende land, terwijl de nadelen van het 
grootstedelijk leven worden opgeheven. Dit hoofdidee wordt gesymboliseerd door een 
diagram met drie magneten: de stad, het dorp en de integratie daarvan: de tuinstad. Hieruit 
zou volgens de ideeen van Howard als vanzelf 'a new hope, a new life, a new civilisation' 
ontstaan.2 

Howard ziet zijn tuinstad gerealiseerd in het aanleggen van nieuwe steden op het platteland 
als sociaal-economische en autonome ruimtelijke eenheden. Het nieuwe concept voorziet in 
de bouw van complete steden met goed ingerichte woonwljken, gelegen in mooie natuur, 
met een eigen bestuurs- en zakencentrum, eigen industrie en overige werkgelegenheid. Zij 
bieden huisvesting en werkgelegenheid aan een zeer diverse beroepsbevolking. Rondom 
deze tuinstad ligt een brede permanence groenzone, die is ingericht voor agrarische 
doeleinden. Boeren zijn zo verzekerd van een nabije afzetmarkt en voor de stadsbewoners is 
het gezonde platteland dichtbij. De groene zone zorgt zo voor de 'verbindfng' tussen de stad 
en het platteland. 
Deze ingreep raakt de stad niet, Corboz spreekt dus over stedenbouw naast de stad. 

Voor de praktische uitvoering van Howards' ideeen is het verschijnen van het boek 
Townplanning in proctice:An introduction to the art of designing cities and suburbs van de architect 
Raymond Unwin in 1909 van belang. Unwin combineert in dit boek het utopische denken van 
Howard met studies die de Oostenrijkse architect Camillo Sitte in zijn boek Stiidtebau nach 
seinen kiinstlerischen Grundsatzen (1889) over middeleeuwse steden presenteert.3 Met het 
verschijnen van Unwin's boek is aan de ideeen van Howard een vormgevende component 
meegegeven, die zeer invloedrijk is geweest op de uitbreiding van grote Europese steden tot 
circa 1930. 

Fase 2:stedenbouwtegen de stad 
De tweede fase die Corboz in zijn artikel beschrijft Is de fase van de 'functionele stad'. Het 
tuinstadconcept wordt na 1930 afgelost als heersende denkrichting over architectuur en 
stedenbouw door het veel radical ere functionalisme. 
In 1928 verenigen de aanhangers van het functionalisme zich in La Sarraz, Zwitserland, in het 
CIAM, het Congres lnternationaux d' Architecture Moderne. In deVerklaring van La Sarraz leggen 
zij vast dat bouwen een elementaire en vooral menselijke daad is, welke zeer nauw 
samenhangt met politiek en economie. Haar kwaliteit hangt niet af van ambachtelijke arbeid, 
maar is slechts een resultaat van de algemene aanvaarding van gerationaliseerde 
productieprocessen.Ten aanzien van de stedenbouw stelde men dat deze nooit bepaald kan 
worden door esthetische overwegingen, doch uitsluitend door functionele of rationele 
aspecten. 

Het CIAM was georganiseerd rond een elftal congressen. Het eerste congres vond, zoals is 
gezegd, plaats in La Sarraz in 1928 en het laatste in Otterloo in 1959. In deze perlode maakte 
het CIAM een drietal ontwikkelingen door. De eerste fase werd, van I 928 tot 1933, werd 
beheerst door Duitse op het socialisme georienteerde architecten uit de Neue Sachlichkeit. 
Tijdens de congressen in Frankfurt en Brussel werden thema's besproken die verband 
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hi el den met de minimale woonvorm (die Wohnung (Ur das Existenzminimum) en het zo efficient 
mogelijk inzetten van bouwmaterialen en arbeid. Deze thema's zijn te herleiden tot het idee 
van emancipatie en verheffingvan de arbeider. 
Tijdens de tweede fase,beheerst door Le Corbusier, werd zeer sterk de nadruk gelegd op de 
stedenbouw. Zij liep van het vierde congres (Athene, 1933), de voor de stedenbouw 
ongetwijfeld meest ingrijpende, tot het zesde congres (Bridgewater, 1947).Als uitkomst van 
het vierde CIAM-congres publiceerde Le Corbusier in 1943 het Charter d'Athene. In dit late 
handvest wordt de verdeling van de stad naar zijn viet hoofdfuncties vastgelegd: wonen, 
werken, recreeren en verkeer. Door de werkelijkheid van de stad te reduceren tot slechts 
deze ene parameter, zijn functionaliteit, wordt de complexiteit van de bestaande of 
historische scad geheel terzijde geschoven. Le Corbusier gaat zelfs verder; door het 
ontkennen van de topografie,de morfologie en de historie van de bestaande scad richt hij zich 
bij het ontwerpen en bouwen van de functionele stad op de 'tabula rasa' of 'de kale wand'. De 
bestaande scad dient vervangen te worden door de functionele stad, gebaseerd op strikte 
functiescheidlng;zie hier de stedenbouwtegen de stad. 
De derde ontwikkelingsfase vangt aan bij het zesde congres. Tijdens deze bijeenkomst 
probeerde men zich te ontdoen van de 'steriele abstractie' van de scad uit de voorgaande 
periode. Het doel werd het creeren van een fysieke omgeving die beantwoordde aan de 
emotionele en materiele vraag van de mens. Deze periode eindigt bij het laatste congres in 
1959 te Otterloo, het CIAM gaat dan officieel over in Team x.~ 

Hoewel het Charter d'Athene niet het gehele denken van het CIAM vertegenwoordigt. toont 
het toch de radicaliteit aan ten opzichte van de eerste door Corboz onderscheiden fase. De 
oplossingvoor de problemen van de industriele stad warden nietgezocht in een romantische 
en nostalgische hang naar het verleden, maar juist door hiermee te breken, tracht men te 
zoeken naar een oplossing die volledig in overeenstemming is met de moderne tijd. 

Fase 3:stedenbouw In de stad 
Als reactie op de tweede fase onderscheid Corboz de derde fase in de twintigste eeuwse 
stedenbouw. Omdat wat in deze fase gebeurt moeilijk onder een noemer te plaatsen valt, ze 
komt voort uit reeks verschillende elkaar snel opvolgende stromingen die niet 
gecoordineerd worden door een centrale gedachte, is ze te benoemen als zeer heterogeen. 
Hoewel deze periode geen fundamentele grondslag vindt in een bepaalde tekst, is het boek 
De architectuur van de stad van Aldo Rossi uit 1966 als zodanig te beschouwen. Een ander 
bindend idee die het denken over architectuur en stedenbouw vorm en richting geeft, is het 
verlaten van de stellingen van het CIAM.Voor de stedenbouw komt dit hoofdzakelijk neer op 
het afkeuren van het Charter d'Athene en de daarin gepredikte functionele scad. Zo kunnen 
er een aantal kenmerken van de verschillende stromingen binnen de derde fase genoemd 
worden: a. het ontkennen van de 'tabula rasa' als stedelijke onderlegger; b. hieruit vloeit de 
rehabilitatie voort van de historische stad; c. het opgeven van de strikte functiescheiding, 
hoewel de dose ring ten opzichte van de industrlele stedelijke situatie wordt aangepast; d. het 
idee van de functie wordt rijker en gedifferentieerder door functiemenging; e. ten slotte 
kunnen de vele sporen tussen de premoderne rue-corridor en de uiteengelegde functionele 
stad weer word en verkent. s 
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Praktisch betekent dit dat de stad aan een nauwgezet topografisch, morfologisch en 
historisch onderzoek wordt onderworpen en voortvloeiend hieruit wordt ze aanvaard als 
een lappendeken van door de geschiedenis heen gegroeide en ontscane structuren en 
weefsels. Later wordt de onderzoeksschaal vergroot en tracht men structuren te vinden die 
bepalend zijn voor de scad als geheel. Men aanvaard de stad als een verzameling structuren of 
concepten; of het idee van de scad bestaande uit fragmenten. lngrepen in de stad komen in 
deze fase neer op het geven van een aantal hoogwaardige architectonische impulsen met het 
doel de archtecton isch-stedenbouwkundige beeldkwaliteit van het afzonderlijke component 
te verhogen. Deze 'arch ipunctu ur' wordt door Corboz als stedenbouw in de stad benoemd. 

Fase 4:de terrltorlumstad of stedenbouw zonder de stad 
Zander dat er een duidelijk tijdstip of periode aan te duiden is wanneer de vorige fase is 
opgehouden, waarschijnlijker is het dat de derde en de hier te beschrijven vierde fase enige 
tijd parallel aan elkaar !open, herkent Corboz het ontstaan van een nieuwe fase in de 
twintigste eeuwse stedenbouw. Het ontstaan van de nieuwe fase vindt zijn oorsprong in een 
bovenmatige aandacht van de vorige fasen op de bestaande historische scad. In de tussentijd 
zijn deze historische steden steeds meer naar elkaar toegegroeid en met elkaar versmolten 
tot uitgestrekte verstedelijkte ketens die langzamerhand het hele territorium bedekt 
hebben. Deze verstedelijkte regio's zijn eigenlijk geen 'steden' meer in de klassieke zin van het 
woord. Het spontane beeld van de stad zoals ons dat voor ogen staat, heeft zijn geldigheid 
verloren,maar zij vormt een uitgebreide 'stedelijke nevel'. 
Twee aloude tegenstellingen die het denken over de scad hebben bepaald, verliezen in deze 
nevel hun betekenis. De tegenstelling tussen stad en platteland heeft, hoewel het een onechte 
of schijnbare tegenstelling betreft (ze vormden eerder een noodzakelijke eenheid),geen zin 
meer, sinds deze twee zich opgenomen weten in de nieuwe stedelijke verschijningsvorm. 
Verd er hebben de steden niet alleen bezit gen omen van het gebied rond de eigen kern, maar 
met de opkomst van de massamobiliteit (de trein in de negentiende eeuw en de auto in de 
twintigste) heeft ze ook plekken in zich opgenomen die voordien niet een rol waren 
toebedacht in de verstedelijkte samenleving (ski-oorden in de hooggebergten, 
vakantieparadijzen langs uitgestrekte kusten). 
Een andere tegenstelling die zijn waarde verloren heeft binnen de stedelijke nevel, is die 
tussen centrum en periferie. Stedelijke centra hebben hun symbolische betekenis als 
vestigingsplaats verloren, omdat ze deze betekenis niet heeft weten om te zetten in een 
economische waarde, de enig geldende reden om zich te vestigen. Dus waarom het centrum 
verkiezen boven de in vele opzichten gunstig gelegen periferiel 
De gedachte achter de opheffingvan deze tegenstellingen is dat de termen,stad,platteland en 
periferie zijn gaan behoren tot dezelfde nevel of continuum. Hiermee zijn de hierarchische 
verschillen opgeheven en zijn alle op een gelijkwaardige manier onderdeel geworden van het 
stedelijk veld. Zij zijn als het ware verstrooid geraakt over het stedelijke territorium. Zo 
benoemd Corboz de vierde fase als de ontwikkeling van de stad tot een 'Territoriumstad', 
waarin het oude idee van de stad geheel is verdwenen:stedenbouw zonder de st.ad. 

Eenimpasse 
Als conclusie van zijn 'profielschets' geeft Corboz aan dat de planning en de stedenbouw met 
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het overgaan naar de vierde fase in een impasse zijn geraakt. De eerste drie fasen van de 
moderne stedenbouw hebben telkens getracht een antwoord te vinden op de problemen 
van de bestaande historische stad. In feite is de probleemstelling, de stad tot een oord maken 
waarin ondanks conflicterende belangen de bevolking een prettig leven kan leiden, zichzelf 
kan ontplooien en de industrie de ruimte bieden om zich te ontwikkelen, waarvoor men zich 
gesteld zag niet wezenlijk anders dan die Cerda reeds in 1859 trachtte op te lossen. 
Zoals reeds eerder beschreven, zijn met de overgang naar de vierde fase ook een aantal 
traditioneel planologische waarden en instrumenten komen te vervallen. De tegenstellingen 
stad-land en centrum-periferie, maar ook een term als de stadsrand, als harde fysieke 
overgang van de stad naar het platteland, verliest in de stedelijke nevel zijn betekenis. De 
uitbreiding van de stad leidt enerzijds tot een stedelijk continuum, vooral de intrede van de 
stedelijke levenswijze via massamedia in voorheen perifere gebieden heeft hiertoe 
bijgedragenAnderzijds is het continuum op te vatten als verzameling fragmenten die zich om 
bepaalde, veelal niet traditioneel planologische maar eerder economische redenen, heeft 
verspreid in het stedelijke continuum. Corridorvorming van bedrijven langs snelwegen, de 
transformatie van het platteland van een op productie gericht landbouwgebied tot een 
'multifunctionele verblijfsruimte, waarin consumptiefuncties als recreatie, toerisme, natuur
en landschapsbehoud en het landelijk wonen steeds belangrijker worden' en de concentratie 
van landbouwbedrijven in technisch en economisch zeer geavanceerde agro
industrleterreinen, zijn hier voorbeelden van. Deze uit fragmenten opgebouwde en over een 
vrij groot gebied uitgesmeerde stedelijkheid wordt bijeen gehouden door een uitgebreid 
netwerk van infrastructuur,autowegen, hoge snelheidstreinen,etcetera. 
De door Corboz herkende crisis in de planning en de stedenbouw betreft vooral het 
onvermogen van beide disciplines om richting en structuur aan te brengen in de groei en 
bewegingvan dezefragmenten binnen de stedelijke nevel. 

Zo bezien lijkt er zich met de intrede van de vierde fase een breuk te hebben voorgedaan in 
het planologisch denken en handelen. Maar zoals reeds in de beschrijving van de vierde fase is 
gesteld is er geen duidelijk tijdstip of periode aan te wijzen waarin de derde fase is overgegaan 
naar de vierde. Tevens is gesteld dat het waarschijnlijker is dat deze twee fasen enige tijd 
parallel aan elkaar zullen verlopen. Enerzijds wordt in de derde fase getracht de historische 
binnensteden door grootschalige stedenbouwkundig-architectonische ingrepen 
aantrekkelijk te maken en te houden om in te wonen, werken en recreeren (museabezoek, 
funshopping).Anderzijds is in de vierde fase dus de tendens te herkennen van een vlucht van 
deze functies uit de historische binnenstad in de stedelijke nevel, waar zij zich in opgenomen 
weten en een plek hebben veroverd langs het netwerk van snelwegen in de randen van of 
buiten de historische stad. Deze twee processen spelen dus gelijktijdig een belangrijke rol 
binnen de planologie en de stedenbouw. 
Echter naast deze concurrerende stelling is het aannemelijk te zeggen dat juist dit 
verschijnsel, het vluchten, maakt dat de historlsche stad een van deze plekken wordt in het 
stedelijk continuum. De historische stad staat in dit model niet !anger bovenaan in de 
hierarchie van het stedelijk veld, maar ze is min of meer gelijkgesteld met andere fragmenten 
waaruit dit veld is opgebouwd. Colenbrander omschrijft het veld dan ook als een verzameling 
losse elementen in een bepaalde formele orde, waarin de identiteit van de afzonderlijke 
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onderdelen beklijft en niet bepaald wordt door het geheel. Ook de vorm en positie van het 
fragment zijn niet afhankelijk van een structurerende kracht op het niveau van de orde, maar 
wordt bepaald door de onderlinge verhoudingen tussen de fragmenten. Het wisselende 
karakter van deze verhoudingen maakt dat vorm en positie elastische gegevens zijn. Het 
geheel levert hier dan ook geen meerwaarde op: het is juist identiek aan de som der delen. 6 

In dit opzicht is de derde fase te beschouwen als het begin van het anders denken over de 
stad, de stad als verzameling strucwren of concepten (fragmenten),en loopt ze vooruit op de 
vierde fase waarin deze echter niet zozeer meer gebonden zijn aan de bestaande stad.Als 
vervolg op de derde fase dient de vierde echter nog gestroomlijnd en bestendigd te worden 
in een grondhoudingvan waaruit de planning en de stedenbouwte werk kan gaan. 
Eigenlijk is de impasse te plaatsen na de twee fase; door middel van het planningsidee, dat 
vooral in deze fase tot bloei is gekomen,zijn de planologie en stedenbouw niet langer in staat 
om de stedelijke groei, de kracht van de vlucht uit de historische binnenstad te beheersenAls 
reactie hierop richten de planning en de stedenbouw hun aandacht geheel op de bestaande 
stad om een tegenwicht te bieden aan de onbeheersbare centrlfugale krachten.Vanuit deze 
positie wordt de periferie of de stedelijke regio herkent en, belangrijker, onderkent en 
getracht vanuit het territoriale denken over 'de stad' grip te krijgen op dit proces. In zekere 
zin is de breuk in het denken en handelen bij de overgang tussen de tweede en de derde fase 
veel scherper en ingrijpender dan gedacht. 

Het territolre ofhet cultuurlandschap en territorlum 
Colenbrander omschrijft de vierde fase van Corboz als een voortdurende strijd tussen 'de 
stad zonder eigenschappen' en 'de intentionele stad',als een polarisatie van 'enerzijds de stad 
die is afgeleid van iets anders (economie en speculatie) en mechanisch reageert op ieder 
voorstel tot verandering, maar waarvan het verloop in de tijd niet onderhouden wordt als 
een gecultiveerde opgave en anderzijds de stad met een identiteit, een eigen redengevend 
beginsel, voortkomend uit generaties overspannende wortels die in het verdere verloop van 
haar geschiedenis gecultiveerd verlengd of bewust afgebroken worden'.7 De balans in deze 
tweestrijd lijkt door te slaan naar de eerste vorm, de stad zonder eigenschappen, de 
projectontwikkelaar lijkt het te winnen van de overheid als belangrijkste initiatiefnemer. 
Maar verderop in zijn beschrijving van deze stedelijke polemiek, benoemt Colenbrander de 
stad zonder eigenschappen niet ais een bestendige conditie als wel een ruimtelijk stadium, 
waarvan uitzicht mogelijk is op een volgend stadium. In dat volgende stadium, verwacht hij, 
wordt deze stad opgenomen in de bestaande landschappelijke en cultuur-historische 
context.8 

Het idee dat de planning en de stedenbouw, als disciplines die de vorm en de inhoud van onze 
leefruimte bepalen, verzeilt zljn geraakt in een crisis en het hieruit voortvloeiende ontstaan 
van een stedelijke nevel of een stedelijk continuum of een stad zonder eigenschappen, vraagt 
dus dat de blik gericht wordt op het territorium of het landschap. In een tekst uit 1983, le 
territoire comme palimpseste, schetst Corboz deze gedachtegang. Hij tracht door middel van 
het Franse begrip territoire de groei van de nevel richting te geven; de onbepaaldheid van de 
term 'stedelijke nevel' moet weer bepaald worden, zodat de aldus ontstane stedelijke 
fragmenten binnen de nieuwe vorm van verstedelijking (weer) een (nieuwe) identiteit 
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toebedeelt krijgen. 
Het centraalgestelde begrip territoire moet, volgens de vertaler van de oorspronkelijke Franse 
tekst,begrepen warden in zijn ruime betekenis van landschap of cultuurlandschap.Hij stelt dlt 
begrip, waar de sterke binding tussen de mens en zijn leefomgeving voorop staat, tegenover 
de 'al dan niet mythische of maagdelijk natuur'.9 Colenbrander beschrijft het begrip 
territorium of landschap als een gelaagd complex, waarvan de structuur enerzijds bepaald 
wordt door de zeer langzame dynamiek van de dode natuurlijke materie en anderzijds de 
zeer snelle dynamiek van het menselijk handelen. Op deze manier schept het landschap haar 
eigen natuurlijke kader, maar is zij ook een culturele zone waar ruimte is voor regionale 
identiteit en het samenvloeien of verstrooien van cu!turen. Zo is zij een drager van de 
verschillende tekens. 10 Ten slotte functioneert het complex als een archief waarin de 
geschiedenis en de ingesleten structuren van de vroegere en huidige culturele identiteit 
liggen opgeslagen.Aldus,zo steltwederom Colenbrander,gaat de erfenis die in het landschap 
(of het territorium) ligt opslagen even zwaar meetellen als het nieuwe, kunstmatige 
programma dater over heen gelegd wordt. 11 

Als metafoor voor het ontleden van het territorium noemt Corboz het palimpsest; een 
perkament waarop het eerste geschrik is verwijderd en dat daarna opnieuw beschreven is, 
soms is het eerste geschrift door bepaalde kunstgrepen weer leesbaar te maken. 
Door de unieke gelaagde opbouw van het landschap bloot te leggen en te onderzoeken, kan 
hier een nieuwe waarde aan toegekend warden die beantwoord aan de hedendaagse 
behoefte. Deze gedachte toont aan dat niet langer 'de stad', lees de historische stad, als 
grondslag dient voor het planologisch en stedenbouwkundig denken en handelen, maar het 
territorium of het landschap, waar de stad onderdeel van is, leidend wordt. 
Vanuit dit perspectief, waarin herwaardering en hergebruik van het landschap voorop staan, is 
het onvoldoende de ruimtelijke ordening als een op kwantitatieve aspecten gerichte daad te 
beschouwen, maar ook dient zij kwalitatieve of op de vorm van het landschap gerichte 
aspecten, als onderdeel van haar handelen in zich op te nemen. 12 De interactle tussen beide, 
stad en landschap, schept de mogelijkheid voor de planning en de stedenbouw om te 
ontsnappen aan het onbepaalde karakter van concepten als de stedelijke nevel (Corboz), 
E.dge City (Garreau),Generic City (Koolhaas) of Cybercity, waarin de stad wordt gebouwd vanuit 
het zelfgecreeerde nulpunt met infrastructuur en economie als prime movers. Hee is juist deze 
interactie, zoals die in de Territoriumstad (Corboz) en de Verstrooide Stad (Colenbrander) 
naar voren warden geschoven, die de stedenbouw laat aansluiten op de pre-industriele of 
pre-moderne traditie; 'het beeld van de nieuwe stad wordt bepaald door de feiten van het 
landschap (territorium), de zeden en gewoonten die zich daarin gevestigd hebben en op de 
eerder aan dat landschap (territorium) toegevoegde stedenbouwkundige en 
architectonische interventies. Ontwerp stapelt zich op landschap, ontwerp stapelt zich op 
ontwerp'. 13 De Territoriumstad verenigd zo enerzijds het 'kunstmatige programma' van 
infrastructuur en economie en anderzijds geeft ze door rniddel van nauwgezet 
landschappelijk of territoriaal onderzoek de stad een culturele, historische en duurzame 
lading. 

ALMERE HOUT, EEN ONTWERP VOOR DE VIJFDE KERN VAN ALMERE 

Theorie,analyse en ontwerp 
Om deze theoretische uiteenzetting te laten eindigen in een ontwerp voor een nieuwe 
stedelijke uitbreiding vanAlmere heb ik twee 'territoria' gekozen die als basis dienen voor de 
inhoud van het ontwerp. Als eerste heb ik de regio Amsterdam-AlmereJt Gooi als 
uit.gangspunt genomen om op basis van een kaartanalyse te zoeken naar de plek van 'de stad' 
Almere binnen dit stedelijke veld. Het tweede territorium dat ik aan een onderzoek heb 
onderworpen zijn de polders, de geschiedenis, de rol van de overheid, de 
Haarlemmermeerpolder en de ljsselmeerpolders. Hierbij beschouw ik Almere als de 
uiteindelijke accumulatie van honderden jaren van strijd tegen het water en met de 
bestendiging van de Zuiderzeewerken de uitelndelijke overwinning op de natuur, als de 
Hollandse maakbaarheid. 
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Hoofdstuk 2 Een ruimtelijke analyse van de regioAmsterdam,Almere en 't Gooi 

lnl~idlng 

Gebiedselfbolcening 
De afbakening van het eerste territorium is een heel functionele. Het begrenst als het ware de 
leefomgeving van de stad Al mere. Samen met haar naaste buren Amsterdam en, dichterbij, 't 
Gooi, vortnt zij de kern van het territotium. In de randen van deze kern liggen gebieden met 
belangrijk.e natuur- en recreatiewaarden, de Ooscvaardersplassen en het stroomgebied van 
de Vecht, en gebieden met overwegend landbouwkundige waarden als het open midden 
gebied van de Flevopolder en de Eempolder. Het hier afgebakende gebied is feitelijk te 
benoemen als het oostelijke gedeelte van de Noordvleugel van de Randstad metAmsterdam 
als centrum en als schakel met het westelijke gedeelte van deze Noordvleugel en de beide 
polders als ultloopgebied richting oost en no6rd Nederland. 
Het gebied dat in dit hoofdstuk dus als eerste territorium van Almere aan een onderzoek 
wordt onderworpen, is in het oosten begrensd door Amersfoort en in het Westen door 
Schiphol. De noordelijke grens Wordt bepaald door de Oostvaardersplassen en de Knardijk 
tussen de Oostelijke en de Zuidelijke Flevopolder en de zuidelijke grens door het punt waar 
de HollandseVecht het stedelijkgebied van de st.ad Utrecht verlaat. 

Lagenhenadering 
Om hat hierboven geduide plangebied te analyseren, is gekozen om het te ontJeden in een 
aantal lagen. Zo is het eerste territorium uitgesplitst in een zestal globale lagen, welke later 
weer in meer specifieke lagen 6ntleed worden.' 
Het doel van deze analysemethode is om op eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in het 
functioneten van de verschillende steden, natuur-, recreatie- en landbouwgebieden van het 
plangebied. Door aan elke laag een globaal thema mee te geven, is het mogelijk om op een 
eenvoudige mal'lier inzicht te krijgen in de functie of het structurerende vermogen van het 
thema in het plangebied. Het resultaat van deze thematische analyse is en serie een- of 
enkelvoudige kaarten,gesorteerd per laag. 
Binnen deze 'gelaagde opbouw' van de analyse is zek.er geen sprak.e van een hierarchie tussen 
de verschillende lagen.

2 
Hoewel het territorium of het landschap in wezen is opgebouwd uit 

een stapeling van de verschillende lagen, zie de uiteenzetting met betrekking tot dit 
onderwerp aan het einde van hoofdstuk I, is het duidelijk dat ze in het ondertoek naar de 
vern:hijnlngsvorm van het plangebied naast elkaar staan. Enkele mogelijkheden om toch tot 
een ordening van de lagen te komen, is bijvoorbeeld het toekennen van natuurlijke of 
culturele thema's, onderscheid te maken naar laag of hoog dynamische ontwikkellngen van 
het landschap of het aanhouden van opeenvolgende ontwikkelingen in de geschiedenis van 
het onderhavige gebied. 
De ordening van het zestal lagen zeals die zijn onderscheiden voor dit onderzoek is een 
combinatie van bovenstaande. De eerste thema's zijn te scharen ender natuurlijke of laag 
dynamische ontwikkelingen. De volgende lagen trachten een overzicht te geven van de 
historische ontwlkkelingen van de regio en als laatste wordt een beeld geschetst van de 
menselijke, culturele of hoog dynamische thema's binnen het plangebied. Uiteindelijk zijn de 

volgende lagen onderscheiden: 

Laag I: Bodemkaart 

Laag 2: Groen-blauwe structu ur 

Laag 3:Historie 

Laag4:Suburbanisatie 

Laag 5: lnfrastructu u r 

Laag 6:Morfologie 

Het onderschelden van bovenstaande lagen in het plangebied zegt in eerste instantie 
natuurlijk nog niets over eel'\ al dan niet aanwezige onderlinge samenhang of de mogelijkheid 
om dexe gelaagde structuur in te zetten bij het maken van eeh pfan.3 Om deze vermeende 
samenhang te ontdekken is in dit onderzoek een tlJssenstap gemaakt. In deze tussel'lstap tijn 
enkelvoudige schema's gemaakt van de per laag uitgewerkte thema's. Deze schema's 
scheppen de mogelijkheid om keuzen te maken tussen wat van belang zou kunnen zijn voor 
de verdere planvorming en wat niet of in mil'ldere mate. Dus na een zo objectief mogelijke 
beschrijving van het territorium is het mogeliJk om door middel van de schema's subjectieve 
beslissihgen te nemen aangaande de toekomstige ontwikkelingsrichting van het plangebied. 
Dit betekent dater uit de veelheid aan schema's een vljftal zijn geselecteerd om te dienen als 
verdere leidraad bij het schetsen van een ontwikkellngsrichtingvan het plangebied. 
Om het onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende lagen weer op te nemen, zijn 
van deze vijf enkelvoudige schema's zinvolle combinatles gemaakt. Op deze manier kan 
inzichtelijk worden gemaakt in welk.e relatie de onderlinge lagen of thema's tot elkaar staan 
en wat het verdere belang kan zijn voor de opbouw van een vlsie voor de oritwikkeling van 
het territorium. Deze aldus geconstrueerde visie zal als een van de leidende gedachten 
moeten gaan dienen om te komen tot een plan voor de oostelijke uitbreiding van het 
stedelijk gebied van Al mere. 

Na dete uiteenzetting over de gevolgde werkwijze bij het analyseren van het eerste 
terrltorium volgt nu het inhoudelljke resultaat daarvan.Als eerste zal nu een beschrijving van 
de onderscheiden lagen gegeven Worden. Deze zal hoofdzakelijk bestaan uit kaartbeelden, de 
tekst daarbij is begeleidend. Daarna zal, wederom aan de hand van afbeeldingen en korte 
begeleidende teksten, het schematiseren en combineren van de lagen besproken worden. En 
als laatste warden de ruimtelijke gevolgen zoals die zijn gevat in een visie op de toekomstige 
ontwikkelingsrichting van het terrltorlum Amsterdam, Almere en 't Gooi gepresenteerd. 
Deze visie is op te vatten als de conclusie van dit hoofdstuk, het is immers leidend verklaard 
in de verdere planvorming voor Al mere. 
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Beschrljvlng van de lagen 

L.aag I :De bodemkaort CI] 
De bodemkaart van het gebied wordt gevonnd door een delta van veenrivieren, klei- en 
veenpolders en een stuwwal. 
Het gebied tussen Amsterdam en de steden van 't Gooi wordt gevormd door de lopen van 
twee rivieren, de Amstel en de Vecht. De Amstel stroomt door een veengebied en de Vecht 
wordt aan weerszijden omgeven door het rivierklei van zijn eigen bedding. Het kleigebied 
wordt weer omringt door veen. In dit veengebied is in vroeger tijden turf gestoken, dat als 
brandstof diende voor de huishoudens in Utrecht enAmsterdam.Als gevolg hiervan zijn de 
grote veenplassen ontstaan. 
De Gooise stedengroep is gelegen op een stuwwal, deze stamt, als onderdeel van de 
Utrechtse Heuvelrug, uit de laatste ijstijd. Oostelijk van 't Gooi ligt opnieuw een klei
veenpolder gevormd en gedragen door de rivier de Eem. 
Door vroegere inbraken van de Zuiderzee is langs de kust van deze voormalige binnenzee 
een pakket zware zeeklei afgezet. Langs de Eem en de Amstel is te zien dat deze 
gebeurtenissen zeer ingrijpend waren,daar dlt pakket diep het 1and binnendringt. 

De bodem van de Flevopolder bestaat voor het overgrote deel uit een circa I meter dik 
paklcet jonge zeeklei, afgezet door de vroegere binnenzee. Op een diepte van ongeveer I 0 
meter zit een draagkrachtig pakket zand. Halverwege deze twee pakketten wisselen zand, klei 
en veen elkaar in een ingewikkeld patroon af. 
Op circa 8 kilometer ten noon:len van de Gooimeerdijk bevindt zich een 'oude getijde 
afzetting'. In de ondergrond vormt deze afzetting een berg van zand, zware iavel en klei die tot 
dicht onder het bovenste pakket van jonge zeeklei nadert. 
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Laag 2:de groen-blauwe structuur 

De groene structuur 
De groene strut:tuur is op te delen ih drie categorieen [2] . Onder de eerste categorie vallen 
de stedelijke bossen r'ond de kernen van 't Gooi en Almere.Als tweede categorie worden 
de 'natuurbossen' van de Flevopolder, onder andere het Horsterwold en de boS"sen rond de 
Oostvaarder'splassen, bE!noenid. Ook langs de vaarcen van de Flevop61der en de Knardijk 
liggen verschillende kleinere bosjes die fungeren als steppirlgstones tussen het Horsterwold 
en de Oostvaardersplassen. Ook de grotere bosvlakken ten zuiden van de Gooise steden 
behoren tot deze categorie. De derde en laatste categorie wordt gevortnd door de plas-dras 
en moerasgebieden bestaande uit de Vechtplassen langs de Vecht en het moerasgebied in de 
Flevopolder, de Oostvaardersplassen. 

Blauwe structuur 
Ook de blauwe structuur is te verdelen in drie categorieen. De eerste categorie bestaat uit 
de rivieren deAmstel,deVecht,de Zaan en de EentTussen deAmstel en deYecht lbpen nog 
verscheidene kleine veenrlviE!ren als de Gain, de Gaasp en de Bullewijk [3]. De tWeede 
categorie wordt gevormd door de ontwateringen van de veen- en kleipolders, bestaande uit 
poider(ring)vaarten, tochten en kavelsloten [4] . De derde ondE!rscheiden categorie is 
transport. Hieronder vallen de trekvaartsystetnen, het Amsterdam-Rijnkanaal, het 
Noordhollands Kanaal en het Noordzeekanaal (S] . 
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Laag 3:Geschiedenls 

Een /ege orde [ 6] 
In deze eerste orde ligt Amsterdam als grootste scad van de regio in een delta van 
veenrivieren, daar waar deze via de Amstel in het IJ uitmonden. Rond de stad liggen tal van 
kleine stadjes op cruciale plaatsen, ter plekke van sluizen, dammen en bruggen in en over de 
veenrivieren en trekvaarten, in de delta. Op regionaal niveau zijn deze stadjes met de 
hoofdstad verbonden door deze waterwegen. Lokaal, echter, zijn deze kleine stadjes met 
elkaar verbonden door enkele landwegen die de polderdijken volgen of de polders 
doorkruisen. Op de hoger gelegen Heuvelrug is een fijnmazig netwerk van 'geitepaadjes' en 
zandwegen ontstaan die de dorpen onderling verbinden. Kenmerkend voor deze orde is het 
feit dat de verschillende steden, stadjes en dorpen naast elkaar functioneerden, elk had zijn 
eigen herkenbare identiteit.~ 

E.en nieuwe orde [7] 
Met de groeiende belang van de nationale staat en daarmee van de hoofdstad Amsterdam, de 
groeiende overheersing van die scad over de regio en het land, was belang van een goede 
verdediging gestegen. Met in het achterhoofd de reeks: om de Nederlanden te veroveren, 
moest men Holland veroveren en om Holland te veroveren, moest men Amsterdam 
veroveren. Om hierop een antwoord te geven ontwierp men een stelsel van 
verdedigingswerken om het Gewest Holland en de scad Amsterdam, de HollandseWaterlinie 
en de StellingvanAmsterdam. 
Het principe van deze linies bestond uit de mogelijkheid om grote gebieden onder water te 
kunnen zetten om zo de vijandelijke opmars te kunnen stuiten. Het waterbouwkundig 
systeem dat deze inundaties mogelijk maakte werd verdedigd door een stelsel van 
fortificaties, waarin Naarden, Muiden en Weesp als belangrijke vestingsteden golden. Feitelijk 
verloren zij hiermee hun eigenheid en werden zij in dienst gesteld van de Nederlanden, 
Holland en de stadAmsterdam.5 

Laag 4: Suburbanlsatle 

Suburbanisatie in golven 
De gang van de scad naar het platteland is te verdelen in drie golven. De eerste 
suburbanisatiegolf gaat terug tot de zeventiende en achttiende eeuw. Rijke kooplieden uit de 
steden kochten grond in droogmakerijen als de Beemster, aan de Hollandse Vecht en de 
Amstel. Op deze grond lieten zij buitenplaatsen bouwen. Uiteenlopende motieven speelden 
hier een rol: het rendement van de investering in de grond of het ontvluchten van het drukke 
stadsleven. Met het verval van de steden tussen 1700 en 1800 veranderden deze 
buitenplaatsen tot permanence woonplaatsen van de stedelijke elite. 

De tweede golf ontstond in de negentiende eeuw onder invloed van de ontwikkeling van 
snellere en comfortabele transportmiddelen als de trein en de stoomtram. Bred ere lagen van 
de bevolking kregen toegang tot een meer permanence vorm van suburbanisatie. Het 
tijdelijke karakter van verpozen en verblijven buiten de stad kreeg het permanence karakter 

plattelandsgemeenten en hetgrotere woongenot aldaar.6 

De derde suburbanisatiegolf wordt naast het toenemende autobezit gevoed door de 
toegenomen welvaart van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Deze stelde een 
steeds grocer wordende groep mensen instaat om naar dorpen en steden, binnen en buiten 
de Randstad te trekken om daar een eengezinswoning in het groen te betrekken. Binnen de 
regioAmsterdam zijn het vooral steden als Purmerend, Hoofddorp en later ookAlmere die 
wat inwonersaantallen betreft profiteren van deze suburbanisatiestroom. 

Deze drie suburbanisatiegolven hebben de regio door de eeuwen gevormd. Ten eerste 
waren in de zeventiende en achttiende eeuw stad en platteland door de trek naar buiten al 
sterk met elkaar verweven. Stedelingen hadden in de vorm van gronden al grote belangen 
buiten de scad en andersom vond de verhandeling van landbouwproducten plaats op de 
markten van de steden. 
De latere invloed van de suburbanisatie moet veel meer gezocht worden in de ingrijpende 
aanleg van infrastructuur die de dagelijkse stroom van forensen in goede banen moest leiden. 
Ook de forse uitbreiding van dorpen en steden betekende soms ftinke aanslagen op het 
landschap. Hoewel men daar door de decennia heen wisselende antwoorden op heeft 
gegeven,soms goed maar soms ook ronduit slecht.7 
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Laag S:lnfrastructuur 

Ster en ring [8] 
De snelwegen, deA 1.A2,A4 en A7, vormen een ster richting de ring van Amsterdam, de A I 0. 
Regionale wegen vulfen deze ster aan in minder belangrijke richtingen.Almere heeft in dit 
systeem goede verbinding'en met Amsterdam (A6/AI) en 't Gooi (A27). Hoewel de 
verbinding r lthtingAmsterdam niet de capaciteit heeft om de dagelijkse stroom forensen aan 
te kunnen,gewlge de dagelijkse files voor het knooppunt Muiderberg waar deA6 op de Al 
aansluit. De verbinding met 't Gooi over de Stichtse Brug (A27) opent nieuwe perspectieven 
voor de ontwikkeling van de stad in oostwaartse richting. 
De problemen bij deaansluitingvan deA6 opdeAI bij Muiderbergzouden verholpen kunnerl 
door het doortrekken van dieA6 naar de A9, bij Holendrecht. Feitelijk is er dan een nieuwe 
halve ring om de zuidflank van Amsterdam te herkennen. Een andere mogelijkheid om de 
bereikbaarheid van de stad en van de noordelijke Randstad te verbeteren, is een nieuwe 
oeververbinding te maken richting Nijkerk, di'!A30.Vooral de verbinding met het noorden en 
het oosten van het land zal hierdoor verbeteren. 

In wezen geldt voor het openbaar vervoer voor de richtingAmsterdam hetzelfde. Ook in dit 
systeem is het ring-ster patroon te hetkennen. De openbaarvervoersverbindihgen van 
Al mere met het oude land daarentegen zijn eenzijdlg op Amsterdam gericht. De aanleg van de 
Houdijn/ljlijn als railvi'!rbindlng maakt een dir"ectere verbinding metAmsterdam CS mogelijk 
en zorgt voor een goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer met 't Gooi en 
Amersfoort. Verder zal de aanleg van de Zuiderzeelijn zorgen voor een goede verbinding van 
Almere en Amsterdam met het noorden van het land. 

lnpdssing in het landelijke systeem [9] 
De genoemde aanpassingen van het verkeerssysteem zorgen er'(()or dat de stad uiteindelijk 
wordt opgenomen in het infrastructurele systeem van de Randstad en Nederland. Een 
hoogwaardige openbaarvervoersverbindlng, met het daarbij behorende belang van de 
stations(gebieden),zijn voor de hanteerbaarheid van de mensenstroom onmisbaar. 
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Laag 6: Morfologie 

Verdichting en verdunning [I OJ 
De drie stedenAmsterdam,Almere en 't Gooi zijn als massa duidelijk te herkennen.Alle drie 
word en ze omringd door grote open ruimten:Waterland, de Ronde Ven en, het Markermeer, 
de Vechtplassen en de Eempolder. Ten noorden van Almere ligt het meest grootschalige 
landbouwgebied van Nederland.Het Markermeer en deVechtplassen vormen een duidelijke 
grens tussen respectievelijkAmsterdam enAlmere en Amsterdam en 't Gooi. 

Samenstelling van de massa 
De samenstelling van de stedelljke massa's is verschillend. Amsterdam bestaat tussen 
Waterland en de Haarlemmermeerpolder geheel uit stedelijke bebouwlngAlmere en 't Gooi 
daarentegen worden gevormd door kleinere stedelijke kernen in een groene omgeving. 
Tussen Almere en 't Gooi ligt het Gooimeer als grote open ruimte en afgesloten door de 
massa van de Hollandse en de Stichtse Brug. Dit randrneer is op te vatten als een groot 
centraal gelegen stedelijk binnenmeer. 

Lineaire massa 
In de Flevopolder zijn nog een aantal lineaire massa's te herkennen in de vorm van de taluds 
van deA6, A27 en de spoorlijn naar Lelystad. Een andere niet geheel onbelangrijke lineaire 
massa is de dijk rondom de Flevopolder, welke,mits in de nabijheid daarvan, de horizon van de 
polder bepaald. De dijken en taluds hebben zowel in de steden als daarbuiten een sterke 
scheidende werking,enerzijds door hun hoogte en anderzijds door het gebruik ervan. 
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lnterpretatie 
Na de objectieve beschrijving van het plangebied, zijn een vijftal structuren geselecteerd die 
gaan dienen als drager van de ontwikkelingsrichting zoals die wordt voorgesteld voor de 
regio Amsterdam,Almere en 't Gooi. Deze zogenaamde structuurdragers zijn weergegeven 
in eenvoudige zwart-wit schema's. Dit schept de mogelijkheid om de structuren op 
gelijkwaardige manier met elkaar te vergelijken en, daaruit voortvloeiend, met elkaar te 
combineren. 

De gekozen structuurdragers zijn de volgende: 

Structuurdrager I :Stedelijk lichaam versus verzameling losse kernen 

Structuurdrager 2: Ringstructuren als dragers van de steden 

Structuurgrager 3:Water vormt de regio 

Structuurdrager 4: Een historische structuur als nieuwe functie 

Structuurdrager 5: Reeks van open gebieden 

De geselecteerde structuren zullen fungeren als de bouwstenen waaruit de visie is 
opgebouwd. 

15 

Dit idee krijgt vonn in het combineren van de verschillende structuurdragers.Als basis voor 
deze combinaties is steeds gekozen voor de eerste structuurdrager: het stedelijk lichaam 
versus de verzameling losse kernen. Deze schematische weergave van de steden vormt als 
het ware de kern van het territorium, de steden Amsterdam, Almere en 't Gooi zijn het 
uitgangspunt voor een visie op de verdere ontwikkeling van hetgebied. 

Ook deze reeks bestaat uit vijf kaarten, en wel de volgende: 

Combinaciekaart I :Steden en ringen [I I] 

Combinaciekaart 2:Steden en de waterstructuur [I 2) 

Combinaciekaart 3:Steden en historie [I 3) 

Combinaciekaart 4:Steden en een reeks van open ruimten [I 4) 

Combinaciekaart S:Steden, waterstructuur, historie en een reeks van open ruimten [I SJ 

Regionale handreikingen voor een ontwerp op lokale schaal 
Als conclusie van het bovenstaande onderzoek naar de belangrijke structurerende 
elementen en ingredienten voor het maken van een plan voor de uitbreiding van Almere in 
oostwaartse richting, wordt hier een visie gepresenteerd voor het gebied Amsterdam, 
Almere en 't Gooi. Deze visie bakent het veld af, voor zover dat de regionale aspecten betreft, 
voor het maken van het ontwerp. De opbouw van deze visie is te beschouwen als het laten 
landen van de hierboven getoonde schema's op de topografische kaart. In wezen is deze visie 
de slotsom van het onderzoek naar de samenhang en onderlinge interactie van de 
onderscheiden lagen.Want zoals reeds in de inleiding gesteld is, betekent het onderscheiden 
van een aantal lagen niet dater direct sprake is van enige onderlinge samenhang of interactie. 

De kern van de samenhang tussen de verschillende lagen zeals die wordt weergeven in de 
visie ligt, naar het idee van Corboz over het ingrijpen van de moderne stedenbouw in de 
bestaande stad, in de plaats waar de veronderstelde samenhang zich uit ten opzichte van de 
stedelijke kern van het territorium,de stedenAmsterdam,Almere en de Gooise stedengroep. 
In dit kader is er een driedeling aan te brengen in de opbouw van de visie, waarbij, zoals 
gezegd, de drie steden de kern vormen. De samenhang tussen de lagen is aldus te typeren als 
een samenhang in, tussen en naast de kernsteden. Hierna zal aan de hand van deze indeling de 
visie kort besproken word en. 

Samenhang In de stedelijke eenheden 
Zeals gezegd wordt de kern van deze visie voor de regio gevormd door de steden 
Amsterdam en Almere en de Gooise stedengroep. Binnen deze kern is een duidelijke 
tweedeling te maken tussen enerzijds Amsterdam en anderzijds Almere en 't Gooi. De stad 
Amsterdam is te beschouwen als een stedelijk lichaam. Dit in tegenstelling totAlmere en 't 
Gooi die worden gevormd door een verzameling kleinere kernen in een groene, bosrijke 
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omgeving. Nadat dit verschil in de stedelijke opbouw uiteen is gezet, geeft de visie een 
overeenkomst tussen beide. De verschillende delen van de stad warden In beide eenheden 
aaneengeregen door de ringstructuur van snel- en spoorwegen. DeAmsterdamse ring wordt 
gevormd door de bestaande A I 0 en de spoorwegen met de stations Amsterdam CS, 
Duivendrecht, Zuid-WTC en Sloterdijk als centra. De Almeerse en Gooise stadsdelen 
warden met elkaar verbonden door deAl,A6 en deA27.Van belang In deze visle voor de 
toekomstlge uitbreiding van de stedengroep is de aanleg van een spoorverbinding (de 
zogenaamde Houtlijn) tussen Almere Stad, via de Stichtse Brug, Huizen en Eemnes, en 
Amersfoort of Hilversum. Op deze manier wordt de spoorwegring gecompleteerd. Door 
goede verbindingen van de verschillende stadscentra met de ringen te creeren ontstaan er als 
het ware twee stedelijke eenheden van een fundamenteel andere opbouw. 

Samenhang tussen de stede/ljke eenheden 
De volgende stap in het onderzoek naar de veronderstelde samenhang, heeft betrekking op 
de ruimte tussen deze twee onderscheiden eenheden. Deze ruimte wordt in de eerste plaats 
bepaald door de groen-blauwe laag. Een belangrijke scheidi ng tussen Amsterdam en 't Gooi is 
de Vee ht en de daar net oostelijk van gelegen Vechtplassen. Dit gebied heeft In hoofdzaak een 
belangrijke recreatieve functie voor de omliggende steden, maar het herbergt ook 
belangrijke natuurwaarden die zorgen voor een tegenwicht tegen deze omliggende steden. 
Om ervoor te zorgen dat dit gebied en deze functies niet ondergesneeuwd raken door deze 
steden, wordt er in de visie een nieuwe structuur toegevoegd. Deze structuur geeft het 
gebled tussen de steden extra kracht om de druk van deze te kunnen weerstaan. De inhoud 
van deie nieuwe structuur wordt bepaald door de in Laag 3 beschreven historische functie 
van de het gebied ten opzichte van Holland en Amsterdam. Een belangrijke rol was er toen 
voor de Vee ht en Vechtplassen weggelegd in de verdediging van het gewest en de stad. Door 
de beide waterlinies, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, weer in 
voile glorie te herstellen, kan niet alleen de recreatieve functie van het gebied versterkt 
warden, maar ook de kracht van deze structuur verbeterd worden als tegenwicht tegen de 
verdere ultbrelding van Amsterdam Zuidoost en de Gooise steden Hllversum en Naarden
Bussum. Met de renovatie van deze fortengordel warden ook de oude binnensteden van 
Naarden, Mui den enWeesp duidelijk opgenomen in een lint dat loopt tot de grens van de stad 
Utrecht. 
Een andere belangrijke blauwe structuur zijn de randmeren tussen de Zuidelijke Flevopolder 
en het 'oude land'. Enerzijds vormen deze grate open wateroppervlakken en sterke scheiding 
tussen de beide eenheden. Maar anderzijds kunnen de randen van deze oppervlakken ingezet 
warden voor het creeren van nieuwe woongebieden met een heel eigen karakter.Vooral het 
ljmeer kan ingezet warden als stedelijk binnenmeer tussenAmsterdam en Al mere. Met IJburg 
heeftAmsterdam hier een goede start gemaakt en ookAlmere heeft met de plannen voor 
Almere Pampus een goede troef in hand en. 

Samenhang naast de stedelijke eenheden 
Het einde van de zoektocht naar de vermeende samenhang in gelaagde benadering zeals die 
is gevolgd in de analyse van de regio, ligt naast de onderscheiden stedelijke eenheden. De 
analyse heeft zich hoofdzakelijk gericht op het gebied naaSt, dat wil zeggen oostelijk, van 

Almere en 't Gooi, maar zou ook toepasbaar zijn op gebieden noordelijk (Waterland) en 
zuidelijk (De RondeVenen) van Amsterdam. 
Kenmerkend voor deze gebieden is dat het polders zijn, en daarmee ook dat de vorm ervan 
bepaald wordt door de groen-blauwe laag: de ontwateringstructuur van de individuele 
polders. Hoewel de variatle binnen dit gegeven in vorm,afmeting en schaal oneindig lijkt, is er 
een gemene deler te herkennen. De polders worden all en getypeerd door een bepaalde mate 
van rationaliteit, platheid, maar vooral openheid. Deze karakterisering is bovenal van 
toepassing op de polders, of onderdelen daarvan, die oostelijk van Almere en 't Gooi liggen: 
het middengebied van de Zuidelijke Flevopolder en de Eempolder. De grote openheld en de 
schijnbare leegheid van deie polders zijn belangrijke ruimtelijke gegevenheden die de 
grenzen van de stad bepalen. Functloneel zijn deze gebied echter minder hard gedeftnieerd. 
De landbouw biedt onvoldoende garantles dat deze gebieden in de toekomst warden 
gebruikt voor de uitbreiding van het oppervlak stedelijk gebied. Deze visie geeft het belang 
aan van de kenmerken van de polders, vooral de openheid en de mogelijkheden van de 1ange 
lijnen, en daarmee de noodzaak om deze te gebruiken bij het maken van een ontwerp voor 
verstedel ijki ng in deze gebieden. Deze overwegi ngen zi j n natu u rlij k vooral van belang voor de 
uitbreiding van Al mere in het open middengebied van de Zuidelijke Flevopolder. 

Conclusies 
De hierboven geconstrueerde visie voor het gebiedAmsterdam,Almere en 't Gooi moet dus 
als zodanig niet opgevat warden als een inrichtingsplan of een door een overheid vast te 
stellen document aan de hand waarvan gewerkt kan warden aan de herinrichting van het 
gebied. De visie biedt veel meer een context of enkele handreikingen, die het maken van een 
ontwerp voor een toevoeging van een oostelijke kern in de polder aan het Almeerse 
polinucleaire systeem richting kan geven. 
Welke elementen kunnen dan warden ingezet om het ontwerp voor die nieuwe kern vorm 
te geven? Voor een antwoord op deze vraag dienen de drie samenhang gevende stappen 
teruggekoppeld te warden op het eigenlijke plangebied. Uit de eerste stap warden de 
gefragmenteerde stedelijke structuur van Almere en 't Gaoi en de orlentatie op de 
ringstructuur meegenomen. Belangrljk hierbij is de orientatie van elementen van het plan op 
hetzij Amsterdam of 't Gool en Utrecht. Elementen uit de tweede stap raken het plangebied 
niet direct, maar meer algemeen gesteld zou het afwateringssysteem als ordenend element 
ingezet kunnen warden in het ontwerp. Ten slotte kan uit de laatste stap geconcludeerd 
worden dat de openheid van de polders een belangrijke plek moet krijgen in de planvorming. 
Met an de re woarden: hoe is de stedelijke uitbreiding in te passen in de grootste open ruimte 
van Nederland, met hetbehoud daarvan! 
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Hoofdstuk 3 De ljsselmeerpolders 

lnleidlng 
Het tweede territorium waarin 'het leven' van Almere te plaatsen is zijn de polders. In dit 
hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het ontstaan van de inpolderingen in het 
laaggelegen Holland. Het leeuwendeel ervan wordt in beslag genomen door een beschrijving 
van de planningsgeschiedenis van het Zuiderzeeproject. Deze beslaat de periode vanaf het 
lanceren van de eerste plannen voor het droogleggen van de Zuiderzee in 1848 tot het einde 
van het planningsproces van de Zuidelijke Flevopolder midden jaren tachtig.Aanbod komen 
vooral de rol van de rijksoverheid en de manier waarop zij het werk ter hand nam en de 
verschilfende visies die vanuit de maatschappij, vooral vanuit het stedenbouwkundig 
werkveld, hiertegenover werden geplaatst. Uiteindelijk wordt een beeld verkregen over de 
totstandkoming van het project en het kaartbeeld dat dit heeft opgeleverd.Als eerste wordt 
het Zuiderzee projectgeplaatst in een lange traditie van het aanwinnen van land op de zee. 

De Hollandse poldertraditie 

lnleiding 
Deze lange traditie, de eerste inpolderingen in Holland worden gedateerd rond het jaar 800, 
is in te delen in drie perioden. De indeling is deels een geografische, naar de ligging en aard van 
de belangrijkste polders, deels naar de rol die overheden al dan niet gespeeld hebben bij de 
uitvoering van de inpolderingen. De motieven die in elke periode een belangrijke rol gespeeld 
hebben zijn het vergroten van de veiligheid van het 'oude land' en het zoeken naar 
oplossingen voor de problemen die zich voordeden bij een sterk groeiende bevolking 
(voedsel- of brandstofvoorziening van de Hollandse steden). De geldigheid van deze 
motieven zal bij elke afzonderlijke inpoldering verschilt hebben, maar op de achtergrond zijn 
ze tel kens zwaarwegend geweest in de overwegingen. 

De angst voor de Noordzee 
De eerste periode start,zoals gezegd, rond het jaar 800.Vanuit de Hollandse duinkust werden 
de veenmoerassen, die in de luwte achter de duinen ontstaan waren, op een kleinschalige 
manier ontwaterd. De groeiende bevolking van deze smalle duinstroken was op zoek naar 
nieuwe plekken om voedsel te verbouwen en het vee te weiden. Het gevolg van de 
ontwateringen en ingebruikneming van deze veengronden was een aanzienlijke daling van de 
bodem. Als gevolg hiervan nam de invloed van de zee op het veenmoeras en de kleine, 
onbedijkte polders toe. In de late middeleeuwen was onder deze invloed een ware 
veenarchipel ontstaan, grote binnenmeren werden afgewisseld door veenmoerassen en 
polders. Ook was de zee niet langer slechts instaat de archlpel vanuit het westen te 
benaderen, maar ook de oostelijk gelegen Zuiderzee vormde een aanzienlijke bedreiging 
voor de bewoners van het gebied. Een aantal grote binnenmeren,zoals de Beemster, stonden 
in open verbindlng met de Zuiderzee. 
Door het ontstaan van een gemeenschappelijke organisatie, heemraadschappen of 
hoogheemraadschappen, is men aan het eind van de Middeleeuwen en in de Renaissance 
instaat geweest grote delen van de veenarchipel geschikt te maken voor menselijke 
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bewoning. De eerste samenwerkingsverbanden zijn ontstaan onder impulsen van de 
kerkelijke en adellijke machthebbers. Maar later verbonden ook kleine nederzettingen zich 
met elkaar om de laaggelegen polders te beschermen tegen stormen en vloeden of om 
nieuwe gebieden op het water te veroveren. Met het toenemen van de macht van steden als 
Amsterdam, Leiden en Delft in de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw ging ook de 
gegoede burgerij zlch roeren in deze strijd,zij het al leen financieel en organisatorisch. 
Het sluitstuk van deze periode wordt gevormd door het droogleggen van de Zijpe ( 1597, 
6500 Ha.),de Beemster ( 1612, 7100 Ha.),de Purmer ( 1622,2750 Ha.) en de Schermer (1635, 
4770 Ha.), waarbij vooral de Beemster een voor die tijd grootse prestatie te noemen is.Deze 
explosie van het aantal drooggemalen hectaren landbouwgrond aan het begin van de 
zeventiende eeuw is te verklaren uit een samenloop van drie omstandigheden. De eerste 
omstandigheid was de technische verbetering van de windmolen, na circa 1550 konden 
daardoor grotere en diepere meren drooggemalen worden. De tweede reden voor deze 
explosie is dat particuliere investeringen in een dergelijk project werd beschouwd als een 
goede belegging. De derde reden moet gezocht worden in de explosleve groei van de 
bevolking van de Hollandse steden, vooral Amsterdam. Er is dan ook een direct verband te 
leggen tussen deze bevolkingsgroei, de stijging van de graanprijzen, een stijging van het aantal 
polders en het rendement van de beleggingen hierin. Bijkomend is nog dat deze 
omstandigheden de mogelijkheid boden om de oude angst voor het samengaan van 
verschillende kleine binnenmeren tot een groot binnenmeer met een open verbinding met 
de Zuiderzee te niette doen. 

Angst voor grote binnenmeren 
De tweede periode in de lange traditie wordt gekenmerkt door de drooglegging van de door 
veenwinning ontst.ane meren in Holland zuidelijk van het IJ en Utrecht. Deze periode loopt 
van circa 1650 tot 1852, het jaar van de drooglegging van de Haarlemmermeer. Deels omdat 
de meeste natuurlijke meren reeds waren drooggelegd en deels omdat men het gevaar 
onderkende van het ontstaan van grote wateroppervlakten bij steden als Leiden, Gouda en 
Rotterdam. 
Naar aanleiding van de sterk gestegen vraag naar brandstof In de Hollandse steden werd het 
voor boeren interessant om zlch toe te leggen op de veenwinning. Er kunnen twee 
technieken worden onderscheiden om het veen te winnen. Bij de eerste techniek werd een 
veengebied ontwaterd en kon het veen worden weggestoken boven het grondwaterniveau. 
Deze techniek werd vooral toegepast in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.Vanuit 
West-Brabant werd in de loop van de zestiende eeuw een nieuwe en goedkopere techniek 
ge·introduceerd. Het veen werd met behulp van een handdreg, een net bevestigd aan een 
lange steel, direct uit het water omhooggehaald. Het werd te drogen gelegd op een smalle 
strook land, de 'legakker' of 'zetwal', welke voor dit doel was gespaard. Als het veen 
voldoende gedroogd was werd het in turven verdeeld en opgeslagen voor verdere droging 
en transport naar de Hollandse steden. 
Een negatief effect van het dreggen van het veen was het ontstaan van binnenmeren. Dit 
betekende een aanzienlijk verlies van land en met het overblijvende water kon men niets 
meer beginnen. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw zijn in de gebieden tussen 
Rotterdam en Gouda en tussen Leiden en Amsterdam een groot aantal meren ontstaan, van 
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elkaar gescheiden door de smalle stroken land. Onder invloed van wind en golfslag werden 
deze smalle stroken land weggeslagen en enkele meren samengevoegd (Zuidplas, 
Alexanderplas en het Haarlemmermeer). Reeds in 1635 werd in Gouda de dreiging die 
hiervan uitging ervaren. Het dreggen van veen werd om veiligheidsredenen door de 
hoogheemraadschappen in de ban gedaan. Om het verlies van landbouwgrond verder te 
beperken werd het verboden om individuele stukken land te ontginnen. De 
hoogheemraadschappen verordenden dat grotere eenheden tegelijk in ontwikkeling 
genomen moesten worden en direct na het staken van de productie ingepolderd en ingericht 
moesten worden voor de landbouw. 

De Haarlemmermeerpolder 
De drooglegging van het Haarlemmermeer in 1852 vormt in fysieke zin een afsluiting van 
deze periode: het is het laatste grote binnenmeer in Holland dat drooggemaakt werd. In 
bestuurlijk en financiele zin is dit project aan te dulden als een overgang naar de laatste 
periode ult de lange tradltie. 
De eerste plannen om het meer droog te leggen stammen uit de Franse tljd, 1808, en de 
beginperiode van het Koninkrijk, 1819. Hoewel Koning Willem I deze particuliere initiatieven 
steunde, liepen ze beide stuk op de verschillende belangen van het rijk, de provincie Holland, 
het hoogheemraadschap Rijnland en de naburige steden Haarlem, Leiden en Amsterdam. Het 
duurde tot 1836 voordat het project weer ender de aandacht van de overheid gebracht 
werd. Tijdens het reguliere voorjaarsbezoek van de Koning aan Amsterdam werd hij 
geconfronteerd met de schade die 'de Waterwolf had aangericht tijdens een storm in 
voorafgaande winter. Naar aanleiding hiervan werden In 1837 de plannen gepresenteerd 
voor de drooglegging van het meer, welke in 1839 bij wet werden goedgekeurd. Met deze 
wettelijke goedkeuring verwierf de drooglegging van de Haarlemmermeer dezelfde status als 
bijvoorbeeld het aanleggen van het natlonale spoorwegennet uit hetzelfde decennium en de 
aanleg van kanalen uit het vorlge: in tegenstelling tot de vele eerdere droogmakerijen kreeg 
het Haarlemmermeerproject een nationale status. Het Rijk ging hierbij verder dan het 
zorgdragen voor voldoende organisatorische en financiele middelen. Een Commissie van 
Beheer en Toezlgt werd ingesteld met de taak ' . .. het speciale beheer en toezigt over alle de 
werken ultvoeren; zij zal de details der gearresteerde werken beramen; met de respectleve 
belanghebbende besturen en particulieren alle vereischt wordende onderhandelingen en 
overeenkomsten aangaan, en, in het algemeen, alles in acht nemen en verrigten, wat tot het 
deugdelijk bewerkstelligen dezer belangrijke onderneming, met dien spoed, welken de zaak 
eenigszins zal gedoogen, vereischt wordt.'' De rijksoverheid neemt hiermee dus voor het 
eerste in de traditie het initiatief in de organisatie, financiering en uitvoering van een groot 
waterstaatkundig project. 
Ook vanuit technisch oogpunt staat de drooglegging van de Haarlemmermeer op een 
omslagpunt. Het meer is leeggepompt door drie gemalen, de Lijnden bij Badhoevedorp, de 
Cruquius bij Heemstede en de Leeghwater bij Buitenkaag. De drie stoomgemalen waren in 
hun tijd de grootste stoommachines die ooit gedraaid hadden en speciaal ontworpen en 
gefabriceerd om het grootste ontwateringproject ooit uit te voeren. Toch berust de 
besllssing om deze geweldige machines in te zetten niet op de wil om een technisch 
vooruitstrevend resultaat te boeken, er is voor deze oplossing gekozen, boven het inzetten 
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van tientallen windmolens, omdat de exploitatie ook op lange termijn zo de goedkoopste 
bleek.2 

Deze laatste constatering zegt veel over rol die de rijksoverheid in tweede instantie gespeeld 
heeft. De voortvarendheid waarmee Koning Willem I het project liet uitvoeren verbloemde 
veel van de steken die de overheid had laten vallen in de voorbereiding, maar vooral in de 
periode na het droogvallen van de nieuwe polder. Het duurde bijvoorbeeld vijf jaren (van 
1851 tot 1856) voordat er een afdoende lokaal bestuur ge'lnstalleerd was. Oat kwam mede 
door het feit dat het lang onduidelijk was tot welke provincie de nieuwe polder zou behoren, 
het gewest Holland was in IS40 opgesplitst in de provlncies Noord-Holland en Zuid
Holland.Deze bestuurl ijke onduidelljkheid, winstbejag (de drooggevallen grond werd snel na 
de lnpoldering verkocht, ten gunste van de schatkist) en een technisch ondeugdelijke 
ontginnings- en verkavelingplannen (smalle afwateringssloten, het ontbreken van verharde 
wegen) zorgden voor een zekere sociale en economische ordeloosheid. Het duurde nog tot 
1864 voordat de gemeente en het waterschap Haarlemmermeer, beide hadden nog 
nauwelijks inkomsten, de laatste delen onverharde weg in grindwegen te veranderen.Volgens 
Van derWoud leidt het geen twi}fel dat de pachters en landarbeiders in de eerste decennia 
een zeer harde strijd om het bestaan te voeren hadden.1 

De Zuiderzeepolders, onderzoek naar de mogelijkheden, het nut en de 
noodzaak 

lnleiding 
Het hierna volgende geeft een uitgebreide beschrijving van de derde en tot nu toe laatste 
periode in de traditie van de inpolderingen in Nederland. Deze periode start met het 
lanceren van enkele plannen om de Zuiderzee droog te leggen in 1848. Het eerste deel 
behandelt de rol die de overheid heeft gespeelt en nog steeds speelt ten aanzien van het 
Zuiderzeeproject. In tegenstelling tot de eerdere perioden heft het rijk in dit bijna tachtig 
jaren overspannende werk de totale regie gevoerd. Het tweede deel schetst de 
totstandkoming en geeft een beeld van de kaart van de verschillende polders.Als laatste zal 
een conclusie gepresenteerd worden die de verdere verwerking van dit onderdeel in het 
uiteindelijke ontwerp voor de vijfde kern vanAlmere behelst. 

Plannen ult de negentiende eeuw 
Na de technisch gezien succesvol verlopen inpoldering van de Haarlemmermeer, lieten de 
negentiende-eeuwse ingenieurs hun oog vallen op het volgende project: de inpoldering van 
de Zuiderzee. Sinds 1848 zijn er acht plannen gepubliceerd die een drooglegging van de 
binnenzee voorstonden. In een vroege publicatle over planning en stedenbouw in de 
ljsselmeerpolders, Bouwen op nieuwe bodem ( 1967), deelt H.J. Stuve! deze plannen in in drie 
categorieen.4 De eerste categorie benoemd hij als 'allesomvattend'. In deze ontwerpen 
worden in een onstuitbare drang naar landaanwinst de complete Zuiderzee en Waddenzee 
drooggelegd. De plannen van Van Diggelen ( 1849) en Wenmaekers ( 1883) behoren tot deze 
categorie.Ook het plan van Kloppenburg en Faddegon ( 1848) is hieronder te scharen. 
De tweede categorie plannen toont plannen die de Zuiderzee open laten. Ook hier is 
landaanwinst het belangrijkste oogmerk. Stuve! merkt bij de ontwerpen van Beyerinck 
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( 1866), Stieltjes ( 1873) en Leemans ( 1877) op dat zij waarschijnlijk niet hoog genoeg grijpen, 
in tegenstelling tot de eerste serie plannen. Er wordt geen optimale landaanwinst bereikt, de 
veiligheid van het oude land wordt niet of nauwelijks verbeterd en doordat de Zuiderzee niet 
of slechts zuidelijk van de monding van de ljssel wordt afgesloten, is ook van het creeren van 
een zoetwaterbassin geen sprake. 
De derde en laatste categorie wordt gevormd door plannen die voorzien in een gedeeltelijke 
drooglegging van de Zuiderzee en tevens zorgen voor een afsluiting daarvan tussen het eiland 
Wieringen en het Friese dorpje Zurich. De voorstellen van Kooy, Opperdoes en Alewijn 
(1870-1873) en Lely (1887-1892) streven bewust naar het tegelijkertijd dienen van 
verschlllende belangen: landaanwinst, vergroten van de veiligheid en het creeren van een 
groot zoetwatermeer. 

Van Zuiderzeevereeniging tot Zuiderzeewet 
In 1886 werd aan deze chaotische plannenmakerij een eind gemaakt door het oprichten van 
de Zuiderzeevereeniging. Tot de oprichters van de vereniging behoorde oak Cornells Lely. 
Onder zijn leiding ging hetTechnische Bureau van de vereniging aan de slag om de technische 
mogelijkheden te onderzoeken van de gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Lely 
legde de conclusies van deze studies neer in zijn beroemde Acht Technische Nata's, welke 
volgens Stuvel nag steeds de grondslag vormen voor het project.5 In de nota's warden vier 
belangrijke motieven aangedragen voor het gedeeltelijk droogleggen. Ten eerste moest de 
afsluiting en drooglegging zorgen voor een grotere veiligheid van het 'oude land' tegen 
stormvloeden. Een tweede argument was dat door landaanwinst het areaal 
landbouwgronden aanzienlijk kon warden vergroot, hoewel dit argument na de Eerste 
Wereldoorlog snel weer naar de achtergrond verdween, speelde ze in eerste instantie een 
grote rol. 6Verder kon door middel van het creeren van een zoetwaterbassin het verzilten van 
de landbouwgronden rondom de binnenzee verholpen worden. Een laatste argument was 
dat de verbindlngen tussen het westen en het noorden van Nederland sterk verbeterd 
konden warden. De gedeeltelijk drooglegging van de Zuiderzee bood de mogelijkheden om 
flexibel om te gaan met het water van de ljssel, afvoeren tljdens hoge waterstanden en 
vasthouden in drogere perioden.Zijn voorstellen ult 1892 werden bij deze nota's gevoegd. 
Tijdens zijn eerste periode ais minister van waterstaat,handel en industrie, van 1891 tot I 894, 
stimuleerde Lely het denken over de inpolderingen zowel financieel als materieel.Tijdens zijn 
tweede periode als minister ( 1897-190 I) presenteerde Lely een wetsvoorstel om zijn 
plannen uit te voeren. Het zou echter nog tot 1918, tijdens zijn derde ministerschap, duren 
eer de Zuiderzeewet werd aangenomen door de beide Kamers en er daadwerkelijk met de 
uitvoering ervan begonnen kon worden. Het belangrijkste motief bij het nemen van dit 
besluit vonnde de stormvloed van 1916, die grate schade aanrichtte in de polders rondom 
Amsterdam. Zij wordt beschouwd als de laatste duw in de rug voor het uitvoeren van Lely's 
plannen.7 De bestudering van de plannen zoals hij ze in 1892 presenteerde en enkele nadere 
ontwerpen uit 1925 en uit de jaren vijftig, leert dat ze in zestig jaar niet of nauwelijks 
veranderd zijn. 
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De rol van de rijksoverheid 

Oriedeling van de macht in de polders 
Om de in de Zuiderzeewet uiteengezette taken, de afsluiting en drooglegging van de 
Zuiderzee, tot een succes te maken, heeft de Nederlandse overheid in de loop van de 
twintigste eeuw drie nieuwe overheden ingesteld.8 

Op I mei 1919 werd de Dienst der Zuiderzeewerken opgericht. Deze Dienst was als onderdeel 
van het ministerie van verkeer en waterstaat verantwoordelijk voor de drooglegging, 
ontginning en ontwikkeling van de belangrijkste infrastructuur van de nieuwe polder. ln 1937 
werd, om de bestuurlijke verhoudingen binnen het departement te normaliseren, de Dienst 
tot onderdeel gemaakt van Rijkswaterstaat. Daannee kreeg ze dezelfde status als de andere 
regionale Directies binnen R.ijkswaterstaat. 
Naast de Dienst werd op 7 mei 1930 de Voorlopige Directie voar de Wieringermeer (later de 
Rijksdienst voor de ljsselmeerpolders) gesticht. De Directie nam de verantwoordelijkheid 
op zich om de globaal ingerichte polder bewoonbaar te maken. Na de verhuizing van haar 
werkzaanheden van de Wieringermeerpolder naar de nieuwe polder, bleef Directie werken 
onder haar oude naam, maar met de toevoeging Naardaastpalderwerken. Pas in 1963, nadat 
ook de Noordoostpolder een gemeente geworden was, ls haar naam veranderd in Rijksdienst 
voor de ljsselmeerpalders. Hiermee verdween uiteindelijk ook haar voorlopige status. 
Omdat het nieuwe land ook een democratisch burgerlijk bestuur diende te hebben, een 
bestuurscommissie onder voorzitterschap van de Landdrost, werd per I januari 1938 het 
zogenaamde openbaar lichaam ingesteld. Het lichaam regelde de bestuurlijke en sociale zaken 
ten behoeve van de nieuwe inwoners van de polder, totdat een normale gemeentelijke 
overheid het roer overnam. Het openbaar lichaam verving in bestuurlijke zin dus de Directie, 
maar om redenen van efficientie werd in de organisatiestructuur van de Directie niets 
veranderd. 

Het eincle van directe rljlcsbemoeienls 
Met het verlaten van de nieuwe polders door de rijksoverheid werd tel kens de bestuurlijke 
macht van het openbaar llchaam overgedragen aan de nieuwe gemeente. Nadat dus de 
Wieringermeerpolder was overgedragen aan de gemeente Wieringenneer werd het 
openbaar I lchaam van deze po Ider opgeheven. 
Toen in 1942 de Noordoostelijke Polder droogviel werden bestuurszaken waargenomen 
door het openbaar lichaam, de Naardoastelijke Paider. Hoewel deze enigszins apart van de 
Directie werd opgezet bleef de leiding van het Lichaam in handen van de directeur van de 
Directie voor de Wieringermeer, De Noordoostpolderwerken. Deze bestuurlijke situatie 
heeft bestaan totdat in 1963 de gemeente Noordoostpolder werd gesticht. 
Twee jaar voordat de eerste Flevopolder droogviel, werd in 1955 het openbaar lichaam 
ljsselmeerpalders gesticht. Zij moest op termijn de bestuurlijke zaken over de beide 
Flevopolders waarnemen en heeft dit gedaan totdat op I januari 1980 Lelystad een 
zelfstandige gemeente werd en op diezelfde datum in 1984 Almere en Zeewolde dit 
voorbeeld volgden. In 1986 werden de Noordoostpolder en de Flevopolders samengevoegd 
en omgevormd tot de twaalfde provincie van Nederland. 
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Toen in de jaren zeventig het feitelijke droogleggen, ontginnen en ontwikkelen van de nieuwe 
polders op zijn einde liep, over het al dan niet inpolderen van de Markerwaard werd nog hevig 
gedlscussieerd, werd de Dienst der Zuiderzeewerken ingepast in de normale bestuurlijke 
ordening binnen Rijkswaterstaat. Op I februari 1977 werd zij het regionale Directoraat der 
Zuiderzeewerken, later het Directoraat ljsselmeergebied. Haar taak we rd nu, net als bij de andere 
directoraten, bepaald door de inspectie, onderhoud en instandhouding van de 
waterbouwkundige werken. 
De Rijksdienst voor de ljsselmeerpolders heeft het nog twintig jaar langer uitgehouden als 
onafhankelijke overheidsdienst. Maar met het overgaan van de verantwoordelijkheden van 
de uitvoering van werken naar de verschillende gemeenten en de provincie zat ook haar taak 
erop. Op 31 december 1996 werd de Rijksdienst officieel opgeheven en hield de bemoeienis 
van het rijk met de nieuwe polders op. 

Spannlngen blnnen de drle-eenheld 
In de loop van het tot ontwikkeling komen van de Zuiderzeewerken zijn er een aantal 
perioden aan te wijzen waarin er enige spanning optrad in de hierboven beschreven drie
eenheid.Vooral tussen enerzijds de Dienst en anderzijds de Directie en de latere Rijksdienst 
vond er een strijd plaats om hetzij invloed te verkrijgen of te behouden op het proces van het 
formuleren van een programma, het maken van het ontwerp en de uitvoering daarvan. Deze 
strijd zou terug te voeren kunnen zijn op de plaats die beiden innemen in de bestuurlijk 
hierarchie van de rijksoverheid. 
De Dienst was In het begin rechtstreekse verantwoordelijkheid schuldig aan de minister van 
verkeer en waterstaat. Later, na 1937, wordt zij ingebed in de bestuurlijke ordening van 
Rijkswaterstaat. Ook in deze situatie was er directe verantwoording af te leggen aan de 
directeur-generaal en de minister. 
De situatie van de andere partij was van een geheel andere aard. De Directie verrichtte in de 
polder een veelheid aan taken: zij had de verantwoording voor de bouw van steden, dorpen 
en boerderijen, zij selecteerde bewoners en regelde hun burgerlijke zaken bij geboorte en 
huwelijk,gaf de nieuwverworven gronden uit in pacht etcetera. Bij het uitvoeren deze taken 
was zij verantwoording schuldig aan tenminste drie verschillende ministers.9 Over de 
vordering van de bouw van steden en dorpen legde zij verantwoording af aan het ministerie 
van verkeer en waterstaat, zaken die het binnenlands bestuur betroffen vielen onder het 
ministerie van binnenlandse zaken en de uitgifte van gronden viel onder de verantwoording 
van het ministerie van financien. Deze gedeelde verantwoordelijkheid in handen van een 
persoon, de directeur van de Directie, zorgde voor een grote mate van onafhankelijkheid in 
handelen. En juist deze onafhankelljkheid in vergelijking met de bestuurlijke inbedding van de 
Dienst binnen de organisatie van Rijkswaterstaat wekte deze wrevel op. 

Een ander punt van discussie kan de manier waarop de planvorming tot stand kwam. Hoewel 
dit proces in veel gevallen in een goede onderlinge verstandhouding verliep, werden de 
verkavelingplannen in eerste instantie gemaakt onder verantwoording van de Dienst. In 
tweede instantie diende de Dlrectie of later de Rijksdienst ervoor te zorgen dat binnen die 
verkavelingplannen steden en dorpen werden ontworpen en gebouwd. Er zijn een aantal 
tijdstippen aan te wijzen waarbij men trachtte het werk van de ander te be'invloeden met 
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eigen ideeen. Ook de verschillende achtergronden van beide spelen een belangrijke rol. De 
Dienst handelde hoofdzakelijk vanuit het idee te streven naar technische optimalisatie, 
terwijl de Directie en haar opvolger idee ook functionele, sociale, esthetische en culturele 
aspecten haar streven diende te verwerken. 

De inpolderlngen als een sociaal-economlsch project 
De bovenstaande taakverdeling zoals die binnen de rijksoverheid is opgesteld in het tweede 
decennium van de vorige eeuw, impliceert een krachtdadige overheid. Bij dlt optreden van de 
rijksoverheid zou je vanuit negentiende eeuwse liberaal perspectief vragen kunnen stellen. 
Waarom werd het droogleggen, ontginnen en ontwikkelen van de nieuwe polders in al zijn 
facetten zo sterk beheerst door de verschillende diensten van de rijksoverheid? Dit 
trouwens in grote tegenstelling met de Haarlemmermeerpolder, waar de overheid zich na 
het droogleggen van de polder snel terugtrok. 
Van der Wal geeft op deze vraag een aantal antwoorden.10 Ten eerste is er sinds de 
eeuwwisseling door heel Europa een verschuiving waar te nemen van een liberaal ingestelde 
overheid dat een zogenaamd laissez-faire-beleid voerde naar een door een sterke nationale 
overheid geleidde welvaartstaat. Dit groeiend zelfbewustzijn van de nationale overheid uitte 
zich onder andere in initlatieven in openbaar vervoer, energieopwekking en verdeling, 
drinkwaterdlstributie en de mijnbouw. Het afslu lten en gedeeltelijk droogieggen van de 
Zuiderzee past In dit rijtje. Een ander gevolg hiervan was dat de maatschappij van de overheid 
verwachtte dat zij ingreep in de schrijnende sociale toestanden waarin een groat dee! van de 
bevolking toen leefde. Rond 1900 was een aantal sociale wetten tot stand gebracht die een 
minimum welstand trachtte te garanderen. Het Zuiderzeeproject zorgde voor een geweldige 
werkgelegenheid voor vooral deze delen van de bevolking. 

Na de Eerste Wereldoorlog verschoof de aandacht voor dit materiele welzijn naar vormen 
van sociaal welzijn, van kwantiteit naar kwaliteit.Vanuit deze gedachte is bijvoorbeeld het 
selectie van de polderpioniers en de totale beheersing van het kolonisatieproces van de 
nieuwe polders te begrijpen. Zelfs de economische depressie van de jaren dertig heeft geen 
rem op dit proces kunnen zetten. lntegendeel, men voelde zich gesterkt in het idee dat de 
nationale overheid economische en sociale ontwikkeling moest initieren en reguleren, niet 
alleen in de nieuwe polders.Van derWal noemt de drooglegging van de Zuiderzee bij uitstek 
een onderdeel van de Keynesiaanse middelen die de rijksoverheid ter beschikking stand in de 
strijd tegen de economische depressie. 11 

De ljsselmeerpolders, een planninggeschiedenis 

De Wierlng~rmeerpolder 
Nadat in 1918 uiteindelijk de door Lely ingediende Zuiderzeewet was aangenomen, toog de 
nieuwe ingestelde Dienst der Zuiderzee werken aan het werk met een dubbele opdracht het 
afsluiten van de Zuiderzee door middel van de Afsluitdijk, gereed in 1932, tussen Noord
Holland en Friesland en het droogleggen van de eerste polder,de Noordwestpolder (later de 
Wieringermeerpolder genoemd).12 

Het eerste plan dat onder verantwoordelijkheid van de Dienst gereed kwam, werd 
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gepubllceerd in 1926. Dit Verkavelingsplan voor de Wieringermeerpolder, gemaakt door de 
Commissle Lovink. droeg overduldelijk de tekens van de achtergronden van de Dienst die ze 
voortgebracht had. De structuur van de polder werd bepaald door het streven naar 
waterbouwkundige en landbouwkundlge optimalisatie. Een eenduidig en efficient werkend 
verkeerssysteem ontbrak, men achtte het transport van landbouwproducten over water 
belangrijker dan over de weg, en centraal in de polder was een enkele nederzetting gepland. 
De belangrijkste drager van het polderplan werd dus gevonnd door de waterstructuur die 
zowel werd gebruikt voor de ontwateringvan nieuw gewonnen land als voor het transport. 

Kritiek 
Vanuit het Nederlands lnstltuut voorVolkshuisvesdng en Stedenbouw, het NIVS, kwam veel 
kritiek op het eenzijdige landschapsbeeld dat zou ontstaan als men bij de inrichting van de 
nieuwe polders te werk zou gaan volgens het landbouwkundig verkavelingsplan van de 
Commissie Lovink. Tevergeefs trachtte men aspecten als stedenbouw en landschap op de 
agenda te krijgen van de Dienst. Toen het feitelijk plan voor deWieringenneerpolder al afwas, 
boekte men een klein succes. In 1927 nam de Dienst prominent lid van het NIVS M.J. Granpre 
Moliere aan als 'esthetisch adviseur'. 11 

Als reactie op de stuklopende pogingen voet aan de grond te krijgen, publiceerde het NIVS 
eerst in 1926 een voorlopige en later in 1929 uitgebreide studie naar 'Het toekomstig 
landschap der Zulderzeepolders'. Deze studie Is enerzljds te lezen als een kritiek, maar 
anderzljds is zij te beschouwen als een visle waarin een aantal aanbevellngen gedaan worden 
om het eentonige landschapsbeeld, zoals dat onder invloed van het verkavelingsplan zou 
ontstaan, tegen te gaan. 
In het eerste deel van de studie wordt een alternatief geschetst voor het verkavelingsplan van 
Lovlnk. Men stelde dat 'de natuurlijke gesteldheid en de noodzakelijke waterstaatswerken, 
het (boeren)bedrijf, het verkeer, de bevolking en ontspanning de stedenbouwkundige 
grondslagen hiervoor vonnen'.'~ De eerste lijnen van het plan dienen te worden gevonnd 
door een organisch geheel van het hoofdverkeerssysteem en het bebouwingsplan. Daama 
volgde de waterbouwkundlge en landbouwkundige planning. Hierbij accepteerde men het 
Plan-Lovink, daar de bedrijfsgrootte, de verkaveling en het afwateringssysteem op een 
functionele manier op elkaar waren afgestemd. Berekeningen over het te verwachten aantal 
bewoners van de nieuwe polder toonde het stichten van vijf kernen op onderlinge afstand 
van circa acht kilometer aan. 
Het beeld dat hier geschetst werd leek sterk op een modern streekplan, een twee 
dimensionale projectie van wonen, werken, verkeer en ontspanning gebaseerd op 
wetenschappelijk aannames, hoewel zeer voorlopige. Hier was zeker geen sprake meer van 
een puur landbouwkundig verkavelingplan. 15 

Het tweede en derde deel van de studie richtten zich op het landschap.Vooral het derde deel 
is te beschouwen als een visie op het toekomstige landschap van de Zuiderzeepolders. 
Aandacht voor dit aspect betekende een toevoeging van geestelijke en culturele waarden aan 
het zuiver technische ingenleurswerk. De visie is gestoeld op een strakke grondslag van 
verkeer, bedrijf en dorp. Deze drie elementen zouden voor een goede afwisseling tussen 
massa en ruimte moeten zorgen in de open polder. De vijf dorpen werden ingezet als 
hoofdmassa, waarblj de ruimte tussen de dorpen geleed moest worden door de op 
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regelmatige afstand van elkaar geplaatste boerderijen. De hoofdverkeerswegen zouden, in 
tegenstelling tot de lokale, voorzien worden van stevige laanbeplanting. Op deze manier 
werd een verdeling mogelijk van de polder in bevatbare compartimenten. Om de lengte van 
de wegen, ongeveer acht kilometer, te bekorten stelde men voor ze halverwege te laten 
knikken. De massawerking van de dorpen zou optlmaal zijn als deze naast de verkeerswegen 
gebouwd zouden worden." 
Natuurlijk rijst de vraag of deze middelen eentonigheid van de polders kon doorbreken, maar 
men ging erbij het opstellen vanult dat eindeloze variacie hiermee alleen zou kunnen bestaan 
binnen de continuYteit van de polders. 

Ontwerp en uitYOering 
De werkruimte die Granpre Moliere binnen de Dienst en binnen de marges van het door 
haar ontworpen verkavelingsplan kreeg was zeer klein. De waterbouwkundlge ingenieurs 
van de Dienst beschouwden het plan als gereed en zagen verder geen feitelijke redenen het 
te wijzlgen. Binnen het kader dat hem geboden werd ontwikkelde Granpre Moliere een 
kernenplan bestaande uit een centrale hoofdkern, omrlngd door twaalf dorpen. Hij nam bij 
de ontwikkeling hiervan vergelijkbare landbouwgebieden op het 'oude land' in beschouwing. 
In dit kernenplan had Granpre Moliere slechts op een plek het wegenstelsel uit het 
waterstaatskundige keurslijf weten te halen: het betrof het centrum van de polder waar de 
drie belangrijkste kernen gepland waren. Door de wegen van Aaruwoud en Kalhorn 
onafhankelijk van elkaar te traceren en tussen de twee centrale kernen in een soort 
bajonetaansluiting bij elkaar te laten komen doorbrak hij ter plaatse het rechthoekige 
kavelpatroon, waardoor een gunstiger uitgangspunt werd gecreeerd voor het stichten van de 
nederzettingen.' 1 Maar geconcludeerd mag worden dat de uiteindelijke invloed van Granpre 
Moliere op het verkaveli ngsplan uit 1926 zeer gering is geweest. 

De Dienst had het bureau van Granpre Moliere opdracht gegeven tot het maken van de 
ontwerpen voor deze nederzettingen, maar nog geen jaar nadlen werd de Voorloplge 
Directie voor de Wieringenneer opgerlcht. Deze eiste vrijwel direct de verantwoording op 
voor de stedenbouw in de nieuwe polder, gesterkt doordat ze onder andere het 
grondbeheer in haar takenpakket had. Zodoende werd de 'esthetisch adviseur' wederom 
zonder veel succes overgeplaatst. Bij de Directle vond men dat de tijd van studeren en 
projecteren ( ontwerpen) voorbij was en dat er nu echt gebouwd moest worden. Onder 
grote tijdsdruk werden nieuwe ontwerpen gemaakt, op nieuwe voorwaarden, zodat de oude 
ontwerpen van tafel verdwenen. Binnen de Directie had men ervoor gekozen, om redenen 
van tijd en geld, in eerste instantie slechts drie dorpen uit te voeren, Slootdorp (de eerste 
woningen werden in 1931 opgeleverd), Middenmeer ( 1932) en Wierlngerwerf ( 1934). Later 
zouden dan andere naar behoefte toegevoegd kunnen worden. 
De ontwerpen van de drie dorpen zijn opgebouwd uit een aantal gemeenschappelijke 
elementen." Ze zijn geprojecteerd op een kruispunt van wegen of daar waar een hoofdweg 
een kanaal krulst of bij een sluis. Granpre Moliere negeerde hlerblj het door het NIVS 
uitgebrachte advies de dorpen naast de wegen te plaatsten voor een optimale visuele 
afbakening van de ruimte door de massa van de nederzetting. De centra van de dorpen 
bestonden uit langgerekte groene pleinen met gesloten wan den. Naar de randen toe vloeide 
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30. Het ruimtelijk schema van de Wteringermeerpolder 
31 . Het verkavelingsplan van de Commissie Lovink uit 192"1 
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dit gesloten beeld steeds meer uiteen zodat men het idee had dat de dorpen op een heel 
natuurlijke wijze ontstaan waren. De grenzen tussen de dorpen en de rest van de polder 
werden ingeplant met bomen als bescherming tegen de winderige polders. In deze groene 
randen werden ook de recreatieve voorzieningen gepland. De Directie had besloten dat de 
drie religieuze hoofdstromingen elk een kerk in de dorpen kregen. Granpre Moliere plaatste 
deze gebouwen elk in een hoek van het dorp als een visuele focus. Het laatste kenmerk is dat 
hij het gemotoriseerde verkeer door de dorpen voerde.Voor de kernen betekende dit het 
ontstaan van een levensader en voor de weggebruiker was het dorp een rustpunt in de 
onmetelijke ruimte van de polder. De groene pleinen zorgden voor een scheiding van de 
verschillende verkeersstromen. Bij de uitvoerlng is het laatste veranderd: de hoofdwegen zijn 
langs de kernen geprojecteerd en slechts de secundaire wegen doen de centra van de dorpen 
aan. 

In een verklaring ult 1933 omschreef Granpre Moliere het feit dat zijn inspanningen niet het 
gewenste resultaat lieten zien als volgt: ' . .. het eerste uitgangspunt bij het opmaken van de 
plannen was de verkaveling van het land; daarop volgden de ontwatering en het vervoer van 
landbouwproducten te weg en te water, en eerst daarna kwam de beurt aan de kernen, ( ... ); 
waarvan de plaats wel haast vanzelf voortvloeide uit de kruispunten en de sluizen, ( ... );en de 
vorm eindelijk eenigszins werd gedicteerd uit het net van verkeersaders, dat uit 
bovenstaande eischen voortvloeide.'' 9 

Dit citaat vat op een goede manier het planningsproces van deWieringermeerpolder samen. 
Ontwerp en uitvoering waren geenszins onder invloed van de standpunten van het NIVS tot 
stand gekomen, van een integrale planning was geen sprake, zelfs niet op de hoofdlijnen van 
de inrlchting. 

Depolder 
De Wieringermeerpolder is in 1930 drooggevallen. De 20.000 hectare nieuw land tussen 
Medemblik en Den Oever zijn drooggemaakt door twee gemalen, de Lely in het zuiden en de 
Leemans in het noorden van de polder. Zoals reeds eerder gesteld is het verkavelingsplan 
voor het 'nieuwe land' volledig gebaseerd op het idee van land- en waterbouwkundige 
optimalisatie. Dit uit zich ondermeer in de lange strekken van vaarten en wegen. Ook het 
rechte beloop van de ringdijk, de kortste lengte ten opzichte van het oppervlak, is hier een 
teken van. 
Waterbouwkundig is de polder in zes compartimenten verdeeld. De verkaveling van deze 
compartimenten is telkens gericht op een van de hoofdvaarten, die het water rechtstreeks 
naar een van de twee gemalen, bij Den Oever en Medemblik, afvoeren. Een echt efficient 
systeem, in relatie tot de lengte van de vaarten en het te ontwateren oppervlak, ontbreekt 
hier. Er zijn namelijk wel vijf hoofdvaarten te tellen die de ontwatering van de polder 
verzorgen. 
Een ander probleem dat zich met betrekking tot de ontwatering voordoet is de verkaveling. 
Het beloop van de hoofdvaarten, en daarmee van de verkaveling, is steeds afhankelijk 
gemaakt van de rand (de zogenaamde Lovink-verkaveling). Oat wil zeggen dat richting van de 
verkavel ing van een compartiment steeds 6f loodrecht op 6f evenwijdig aan de ringdijk loopt. 
De veelheid aan verkavelingrichtingen komen in het centrum van de polder bij elkaar en dit 
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levert rare hoeken tussen de vaarten en wegen op. Het probleem van de scheve kavels is 
opgetost door daar de drie dorpen te stichten. Het verkeerssysteem is volledig ingepast in 
het beloop van de vaarten,behalve de slinger die de later aangelegdeA7 maakt om zich aan te 
sluiten bij het systeem. 
Ook de geleding van de ruimte die het NIVS in haar studie naar het toekomstige landschap 
van de Zuiderzeepolders uit een zette is niet van de grond gekomen. En hoewel de verdeling 
van de polder in zes compartimenten heeft kunnen voorkomen dat hetzelfde beeld zou 
ontstaan als in de Haarlemmermeerpolder, is ook hier de ruimte oneindig en niet 
teruggebracht naar de menselijke schaal. Het NIVS gebruikte vijf dorpen, de boerderijen en 
de 'stevige' laanbeplanting langs belangrijke wegen om dit doel te bereiken. Maar juist het 
eerste aspect, dat zorg moest dragen voor de hoofdgeledlng van de ruimte en het laatste 
aspect, dat de continu"i"teit moest waarborgen is in de uiteindelijke planvorming volledig 
genegeerd. Er is dus een grootschalig en monotoon landschap ontstaan met slechts de 
regelmatige rangschikking van de boerderijen als ruimtelijke ankers. 

De Noordoostpolder 
Nadat de werkzaamheden in de Wieringermeer min of meer voltooid waren drong de vraag 
zich op, welke polder hierna droog te leggen. Oat de Noordoostpolder geen 
vanzelfsprekende keuze was getuigen de beginpunten van de ringdijk voor de Markerwaard 
bij het eiland Marken. Ondanks de economische crisis en de dreigende oorlog werd in 1936 
werd het besluit genomen door het parlement om de Noordoostpolder droog te leggen en 
in ontwikkeling te nemen. Een argument hiervoor was de geringere investeringen die nodig 
waren om de Noordoostpolder te ontwikkelen, de polder was kleiner dan de Markerwaard. 
Een tweede motief was dat als men eenmaal zou beginnen met het droogleggen -en inrichten 
van de zuidelijke polders, men dit karwij ineens diende te klaren omwille van de ruimtelijke 
samenhang van deze polders.20 Als laatste bood de relatief kleine Noordoostpolder de 
ingenieurs van de Dienst en de Directie de mogelijkheid de ervaringen opgedaan in de 
Wieringermeer verder uitte werken en te verfijnen. 
Reeds in 1932 heeft men binnen de Dienst studies gemaakt voor de toekomstige inrichting 
van de tweede polder. In dit plan werd een algemeen beeld gegeven van de vorm en van loop 
van de hoofdkanalen. Het duurt tot 1935 voordat beide, de Dienst en deYoorlopige Directie, 
een officiele opdracht zouden ontvangen voor het maken van een verkavelingsplan voor de 
Noordoostpolder. Dit plan had wederom een sterk waterbouw- en landbouwkundige in slag, 
werd afgerond en goedgekeurd in 1937. 
Bij het maken van het plan ging men bij de Dienst op dezelfde manier te werk zoals bij de 
planning van de Wieringermeerpolder, zij het dat men nu werd bijgestaan de 
landbouwkundigingenieurs van de Directie. De door de Cornrnissie Lovink ontwikkelde 
verkaveling voor de Wieringermeerpolder werd ook hier gezien als de basis van waaruit het 
polderplan werd opgebouwd. Aanpassingen op dit systeem kwamen vooral voort uit de 
schaalvergroting. De basisafmetingen van de kavels werden vergroot tot 800 bij 300 meter. 
Waar in deWieringermeerpolder de nadruk bij het vervoer op het water lag, werd deze in de 
nieuwe polder gelegd op het transport over de weg. 
Na het afronden van de eerste fase werd aan het architectenbureau van Granpre Moliere, 
Verhagen en Kok de opdracht verstrekt tot het maken van ontwerpen voor de 

HOOFDSTUK 3 DE IJSSELMEERPOLDERS 



-·- ..l 
_,-\ 

• 
.r/ 

)2 

I·'· 
j la/., .. 

.oc- · 

•, 

" 

... .... . ! _ .,. 

J/il~f . 

•. '"t:. 

l3 

32-35. Ontwikkeling van het aantal dorpen rondom Emmeloord als gevolg van de 
discusies over de gewijzigde verhoudingen tussen de boeren de landarbeider in de 
Noordoostpolder 

,, ' 

p o l d e,. 

u 

36 

ALMERE HOUT, EEN ONTWERP VOOR DE VIJFDE KERN VAN ALME RE 

r 

34 )5 

36.Aldo van Eyck omschreef de binnenruimte van Nagele als 'EEN ruimte binnen DE ruimte' 
37. Schema's die de relaties tussen de woning, het woonhof, de dorpswelde en de polder 
verbeelden 
38. Het ontwerp voor een modern dorp, Nagele 

l7 38 

38 



nederzettingen. Ook zij vielen terug op de ervaringen uit de Wieringermeer en tekenden een 
plan met een centrale kern met daaromheen een zest:al dorpen. De tekeningen en schetsen 
werden bij het polderplan gevoegd en verkregen in 1937 de bovengenoemde goedkeuring 
van de minister van verkeer en waterstaat. Het laatste gat in de ringdijk van de polder werd in 
december 1940 gedicht en in september 1942 viel de hij droog. 

Stagnatie 
Door het gebrek aan bouwmaterialen, arbeiders en brandstof stagneerde de ontwikkeling 
van de Noordoostpolder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Men besloot dan ook het 
drooggevallen land in eerste instantie te gebruiken als landbouwgrond. Deze hapering bood 
aan de planners de kansen om het verkavelingsplan uit 1937 grondig te herzien. Dit gebeurde 
onder de invloed van het in 1941 door de Duitse bezetter ingestelde Rijksdienst voor het 
Nationale plan. Deze nieuwe rijksdienst hield zich vooral bezig met de ruimtelijke ordening 
van de nationale belangen, ze hield de regie over de ruimtelijke ordening van de regionale en 
gemeentelijke overheden en ze had onderzoek (survey) als basis voor ruimtelijke planning 
hoog in haar vaandel staan. Onder invloed van de Rijksdienst en de Duitsers,zij waren vooral 
ge"lnteresseerd in het kolonisatieproces van de nieuwe polders om deze in te kunnen zetten 
in de door hen veroverde gebieden langs de oostgrens van het Derde Rijk, werden aan het 
planningsteam van de Dienst en de Directie vier sociaal geografen en een ruimtelijk 
ontwerper voor de gehele polder toegevoegd. Deze ontwerper,Van Pouderooyen, was een 
leerling van Granpre Moliere en tot groot ongenoegen van de nieuwe Rijksdienst geen 
planoloog. 
De toevoeging van de nieuwe discipline gaf ook voeding aan een nieuwe discussie: de positie 
van de landarbeider ten opzichte van zijn meerdere of de relatie tussen de boer en zijn 
knechten. De planningscoalitie viel uiteen langs de scheidslijnen van de Dienst en de Directie. 
De Directie,gesteund door Granpre Moliere en Van Pouderooyen, stond op het behoud van 
de oude relatie tussen de boer en zijn knechten. De sociaal-geografen van de Dienst 
daarentegen betoogden dat deze relatie zijn toekomstwaarde had verloren. Ruimtelijk 
betekenden deze standpunten dat de arbeiders bij de boerderijen gehuisvest diende te 
word en of dat ze konden gaan won en in een van de nabijgelegen nederzettingen. 21 

Onder invloed van deze discussie werden in eerste instantie aan de zes dorpen uit het 
verkavelingsplan een groot aantal gehuchten toegevoegd. Het zogenaamde Gehuchtenplan 
toonde er ongeveer 40 a 45,bestaande uit I 0 tot 25 woningen. Na de oorlog slaat de balans in 
de discussie door richting de sociaal-geografen en werd het definitieve plan duidelijk. Het 
grote aantal gehuchten stuit op praktische problemen, een aantal ervan werden 
samengevoegd. Zo ontstond het plan met een centrale kern (circa 10.000 inwoners) met 
daaromheen een ring van tien dorpen (circa 2000 inwoners). In het plan was het belang van 
het aantal inwoners ondergeschikt gemaakt aan de afstand tussen de dorpen, deze bedroeg 
ongeveer vijf tot zes kilometer en was bepaald aan de hand van de maximaal af te leggen 
afstand tussen de boerderij en het dorp (arbeiders en winkels). 

Vijf van de tien dorpen zijn in eigen beheer door de Directie ontworpen. Deze dorpen, 
Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant en Creil, dragen belangrijke kenmerken van de dorpen uit 
de Wieringermeerpolder van Granpre Moliere. De andere vijf dorpen, Kraggenburg, Rutten, 
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Espel,Tollebeek en Nagele,zijn ontworpen door andere architecten van buiten de organisatie 
van de Directie. 

Een modern dorp 
Nagele neemt in dit rijtje een speciale plek in. Dit dorp is ontworpen door deAmsterdamse 
architectengroep 'De 8'. De aanleiding voor deze groep, rond onder andere Van Eyck, Van 
Eesteren en Rietveld,om een dorp te ontwerpen kwam voort uit het zevende CIAM-congres 
in Bergamo. Het thema van dit congres was 'De menselijke nederzetting'. Om een zo 
realistisch mogelijk programma te verkrijgen wendde men zich in 1949 tot de Directie met 
het verzoek tot het ontwerpen van een dorp in de Noordoostpolder. Nagele is daarmee het 
eerste stedenbouwkundig ontwerp in de Zuiderzeepolders dat is gebaseerd op de moderne 
architectuur. 
Het concept dat men voor Nagele heeft uitgewerkt bestaat uit 'een ruimte' binnen 'de 
ruimte'. In de polder is door middel van een bos een ruimte afgeschermd van een menselijke 
maat en schaal. Het doel van het bos is tweeledig: ten eerste vormt het de overgang tussen 
het dorp en de polder en ten tweede geeft het bos maat en schaal aan de polderruimte. Dit 
laatste aspect komt hierna uitvoerigaan de orde. 
Nagele ligt naast de ringweg die de dorpen van de Noordoostpolder met elkaar verbind 
tussen de voormalige eilanden Urk en Schokland op de kruising met de weg van de dijk naar 
Emmeloord. De ringweg is buiten het bos gelaten, maar de radiaal richting Emmeloord is er 
juist in opgenomen. Deze vormt dan ook de verbinding tussen de polder en het centrum van 
hetdorp. 
In het dorp is een zeer strikte functiescheiding toegepast, zoals dat door het Charter d'Athene 
(zie hoofdstuk I) aan een goed ontwerp gesteld werd. Centraal in het dorp ligt de 
dorpsweide. Hierin bevinden zich open bare functies; de drie kerken, basisscholen, winkels en 
een cafe. Rondom de weide ligt de hoofdontsluiting van het dorp. Deze ringweg ontsluit zo 
zeven woonbuurtjes. In de buurtjes zijn de huizen ook steeds weer gerangschikt rondom een 
groen plein. Op deze manier is een reeks van ruimten in ruimten ontstaan, van de polder, via 
het bos, naar de dorpsweide, via de ringontsluiting naar de groene pleinen.Aan de overkant 
van de radiaal liggen de sportvelden, het kerkhof en het bedrijventerrein aan de Nagelervaart, 
die als de Nagelertocht de dorpsweide doorsnijdt. Nagele is daarmee ook het enige dorp dat 
de waterstructuur van de polder in zich opneemt. 
Hoewel het ontwerp een totaal ander voorkomen heeft en veel radicaler van aard is dan de 
ontwerpen van Granpre Moliere c.s. voor de dorpen in de Wieringermeerpolder en de 
Noordoostpolder, voldoen ze aan dezelfde principes: verkeersscheiding, afscherming van de 
polder door middel van een bos en de dorpsweide. 

Beplantingsplan voorde Noordoostpolder 
Als vervolg op de door het NIVS gepubliceerde studie over het toekomstig landschap van de 
Zuiderzeepolders, trachtte men via de Werkgroep voor het Landschap der 
Zuiderzeepolders het thema landschap wederom onder de aandacht te brengen bij de 
Dienst en de Directie. Ditmaal ging men, bijgestaan door onder meerWM. Dudok en C. van 
Eesteren, veel behoedzamer te werk. Door middel van een aantal gesprekken met 
afgevaardigden van de beide overheidsinstanties probeerde men het toekomstige landschap 
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41. Vogelvluchtpers~ef van het Jehied rond het voormalige eiland Schokland 
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in een breder perspectief te stellen.Maar tijdens de oorlog polariseerden de meningen net als 
in bovengenoemde discussie over de toekornstige verhoudingen tussen de boer en zijn 
knechten.Vooral de Wieringermeerdirectie hield onder aanvoering van Granpre Moliere en 
Verhagen vast aan het traditionele beeld van het polderlandschap dat gebaseerd is op 
agrarische grondslag. Het aanplanten van bos in de polder kon hoogstens gebeuren in een los 
verband en dan vooral rondom de dorpen, waar ze als recreatieplek voor de bewoners kon 
dienen.Vanuit landbouwkundig opzicht werd het aanplanten van bos schadelijk geacht voor 
een goede bedrijfsvoering: bos en boswallen zouden een broedplaats zijn voor vogels, klein 
wild en vooral onkruiden zouden de oogst kunnen aantasten. Ook de schaduwwerking van 
de bomen zou de oogst kunnen negatief be"lnvloeden. 
Deze eenzijdig landbouwkundige benadering stond lijnrecht tegenover de denkbeelden over 
het toekornstige polderlandschap die men er bij het NIVS op na hield.Vanuit de Werkgroep 
werd er vooral door Van Eesteren voor een 'harmonisch landschap' gepleit. Dit idee hield in 
dat bosaanplant een drieledige functie had in de nieuwe polder: een recreatieve, een 
ecologische en een landschappelijke functie . Bosaanplant in combinatie met een rijke 
landbouw zorgde voor een landschappelijke karakteristiek (hierbij werd verwezen naar het 
Twentse houtwallen landschap). kon worden ingezet tegen de overwegend felle westenwind 
en ze had een economische functie in de vorm van houtproductie. De term 'harmonisch 
landschap' verwees hierbij naar het aantal functies van het bos, en daarmee ook van het 
landschap, die het diende te vervullen in de toekomstige gemeenschap. 

In de begeleidende tekst van het Beplantingsplan voor de Noordoostpolder schreef men dat 
door de grote schaal van de polder afzonderlijke traditionele elementen als steden, dorpen 
en boerderijen, wegen en vaarten niet instaat waren om maat te geven aan deze ruimte. Om 
toch tot een adequate ruimte-indeling te komen paste men een ruimtelijk driedeling toe. Op 
het eerste niveau zorgde het flink beplantte assenkruis van wegen en vaarten ervoor dat de 
polder werd verdeeld in vier kwadranten. Binnen deze kwadranten werd op basis van het 
ontworpen water- en wegensysteem, de woonkernen, kleine hoogte verschillen en 
verschillen in grondsoorten een serie compartimenten ontwikkeld. Deze maakten de grote 
ruimte bevatbaar voor de menselijke zintuigen. De detaillering van deze compartimenten 
gebeurde door middel van de plaatsing van de boerderijen en de erfbeplanting. Met de 
detaillering trachtte men de ruimte vorm te geven. 
Aan de serie kwadrant-compartiment-detail voegde men nog een aantal grootschalige 
boselementen toe. De voormalige eilanden Urk en Schokland werden langs de westelijke en 
noordwestelijke zijde ingeplant. Ook op plekken waar men last had van kwel, tussen Lemmer 
en Kuinre en tegenoverVollenhove, ontwierp men bossen. In het noordwestelijke kwadrant 
had men door de grote afmetingen en het ontbreken van enige aanknopingspunten weinig 
aanleiding om te komen tot een bevredigend ontwerp. Om de felle westenwinden enigszins 
te kunnen temmen ontwierp men in dit kwadrant een systeem van windsingels en probeerde 
men door middel van variatie in bedrijfsgrootte een menselijke oplossing te vinden. De 
Directie stelde, na de vaststelling ervan in 1947, dat 'het plan een karakteristiek en tevens 
rustig landschapsbeeld weergaf, waarbij geen geweld is aangedaan aan de uiteindelijke 
bestemmlng (landbouw) van den polder'.22 Vanuit het kamp van het NIVS kon slechts 
gereageerd worden op de tekortkomingen van het plan ten aanzien van het door Van 

Eesteren genoernde 'harmonische landschap'.Verder benadrukte men vooral dat de gevolgde 
werkwijze bij de volgende polders aan een grondige herziening toe was. Maar deze conclusie 
was ook al getrokken na hetgereed komen van deWieringermeer. 

De pokier 
In september 1942 viel 48.000 hectare nieuw land tussen Zuid-Friesland en de Kop van 
Overijssel droog. Deze tweede polder is drooggelegd door drie gemalen, de Buma bij 
Lemmer, de Smeenge bijVollenhove en de Vissering in Urk. De basisprincipes die gehanteerd 
werden voor de verkaveling van de nieuwe polder waren dezelfde als die zijn gebruikt voor 
deWieringermeerpolder:land- en waterbouwkundige optimalisatie.Ook hier zijn de rechte 
lopen van dijken, vaarten en wegen daar tekens van. De Noordoostpolder werd dan ook 
gezien als een voortzetting van de methoden zoals die ontwikkeld en gebruikt waren in de 
Wieringermeerpolder en de tweede polder bood de mogelijkheid deze te kunnen verfijnen. 
Aan de hand van de lovink-verkaveling is de Noordoostpolder verdeeld in vier kwadranten. 
Een verschil met de Wieringermeerpolder is vooral de schaalsprong die gemaakt is. Deze is 
ook zlchtbaar aan de ontwateringstructuur van de Noordoostpolder. De afzonderlijke 
kwadranten worden ontwaterd door tochten, die het water lozen op de hoofdvaarten. Dit 
betekent dater slechts drie hoofdvaarten gegraven zijn.Vanaf het poldercentrum zijn deze 
vaarten elk gericht op een gemaal. De verdeling in kwadranten en de daarbij behoren 
verschillen in richtingen van de verkaveling heeft hier nietgeleid tot vreemde hoeken in het 
centrum. Men heeft ervoor gezorgt dat de drie hoofdvaarten elkaar onder rechte hoeken 
snijden in het centrum. 
De verdeling in cornpartimenten is door het bundelen van de hoofdvaarten en hoofdwegen 
extra benadrukt. Er is op deze manier een monumentaal assenkruis ontstaan met het midden 
van de polder, Emmeloord, als geometrisch en geografisch centrum.Alleen de zuidelijke as 
van het kruis bestaat uit enkel de hoofdweg van Emmeloord naar Kampen. Deze bundeling 
van vaarten en wegen maakt dat ook hier het wegensysteem is ingepast in de 
ontwateringsstructuur. Dit geldt ook voor de ringweg die de dorpen met elkaar verbind. 
De verdeling van de nederzettingen over de po Ider en het geschetste assenkruis geven kaart 
van de Noordoostpolder een nogal schematisch uiterlijk. De tien dorpen liggen op mooie 
planologi sch bepaalde afstanden van elkaar en het centrum, op deze manier is er een ring van 
dorpen rondom Emmeloord ontstaan. De dorpen op zich functioneren ook weer als een 
centrum voor de omliggende boerderijen. Hiermee is het plan voor de Noordoostpolder het 
resultaat van een niet-organische verenigingvan de land- en waterbouwkundige optimalisatie 
en de ontwikkelde planologische verdellngsmodellen. 
Als resultaat van deze niet-organische vereniging van land- en waterbouwkundige modellen 
met planologische is de onderbelichting van landschappelijke aspecten. Het door het NIVS en 
Van Eesteren bepleitte harmonische landschap. te ontwikkelen door middel van de reeks 
kwadrant-compartiment-detail, is niet geheel van de grondgekomen.Tegen de basis van deze 
reeks, de forse beplanting van het assenkruis, bestond binnen de Dienst en de Directie 
bestond nogal wat weerstand. Rijke en productieve landbouwgronden zouden moeten 
worden opgegeven voor inproductieve bossen. Dit druiste in tegen een van de belangrijkste 
motieven voor de drooglegging als geheel. 
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42. Het Yerka.ppfan voor de Oostelijke Flevopolder van Van den Ban uit I 954 
43. Ontwikkeling van het aantal dorpen rondom Oronten 
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De Oostelijke Flevopolder 
Net zoals na het gereed komen van de Wieringermeerpolder werd in 1941 in eerste i nstantie 
door de Duitse bezetter besloten om verder te gaan met de Markerwaard. Deze was kleiner 
dan de tot dan toe als een beschouwde Zuidoostelijke Polder waardoor de investeringen 
ook kleiner zouden zijn. In 1943 werd het werk aan de Markerwaard echter gestaakt door 
een gebrek aan men sen en materieel. 
Door de Dienst en de Directie werd tijdens de oorlog de wens uitgesproken om toch een 
begin te maken met de Zuidoostelijke Polder, de ontwikkeling van de polderhoofdstad als 
verzorgingscentrum voor de Zuiderzeepolders kon dan starten en de verbindingen tussen 
het westen van het land en de Noordoostpolder en het 'oude land' daarachter zouden ook 
sterk verbeterd kunnen worden. lnwssen was het inzicht gerezen dat de zeer grote 
Zuidoostelijke Polder in twee polders, de Oostelijke en de Zuidelijke Flevopolder van elkaar 
geschelden door de Knardijk, verdeeld zou kunnen worden. Men nam hierbij de kosten van 
een extra dijk voor lief, deze werden terugverdiend door de gedeelde investering. De 
Noordwestelijke dijk van de nieuwe polder zou tevens onderdeel kunnen zijn van de ringdijk 
van de Markerwaard. De geplande vaarroute tussen het ljmeer en het Ijsselmeer, het 
Oostvaardersdiep, zou dan aan de landzijde van deze dijk geconstrueerd kunnen worden. 
Deze oplossing werd efficienter en goedkoper geacht dan het aanleggen van twee ringdijken 
in het Ijsselmeer. 
Een ander wezenlijk verschil in de aanleg van deze polders ten opzichte van de vorige, zijn de 
wateren tussen de polder en het 'oude land'. Deze randmeren zijn om vier redenen niet 
binnen de ringdijk gelegd.21 Ten eerste werd het van belang geacht een vaarroute langs de 
oude Zuiderzeekust vrij te laten.Ten tweede waren de gronden die dan zouden droogvallen 
te zanderig, de landbouwkundige kwaliteit was in vergelijking met de rest van de nieuwe 
polder slecht. De derde en vierde reden zijn van waterstaatkundige aard; de randmeren 
zorgden voor een probleemloze afwatering van rivieren, waaronder de Eem en de daling van 
de grondwaterspiegel op het 'oude land' kon door het In stand houden van de randmeren 
beperkt blijven. Later zou onder aanvoering van Van Eesteren de recreatieve kwaliteit van de 
randmeren onder de aandacht gebracht worden. 2• 

Het verkavelingsplan voor de Ooste/ijke Flevopolder door de Dienst 
Met de planning van de nieuwe polder werd na de oorlog een frisse start gemaakt, waarbij 
vooral de sociaal-geografische planningsdiscipline zorgde voor nieuw vuur binnen de Dienst. 
Belangrijk voor dit proces was het boek van de sociaal-geograaf Ch.AP. Takes 
'Bevolkingscentra in het oude en het nieuwe land' ( 1948). Hierin staat de hierarchische 
opbouw van de verzorgingskernen In een regio of provincie centraal: de C-kern, een stad van 
circa 25.000 inwoners die als regionale of provinciale verzorgingskern fungeerde, de B-kern, 
een stad met een inwonersaantal tussen de 5.000 en 15.000 welke een beperkte regionale 
verzorgingsfunctie had en als laatste de C-kern, een dorp maximaal 2.000 inwoners en een 
lokale verzorgingstaak.25 

Op basis van deze verdeling werd in 1954 (Van Der Ban) het eerste plan gepubliceerd. Het 
bevatte een C-kern (Lelystad), een B-kern (Dronten) en rondom de B-kern veertien A
kernen. Nadere studies met betrekking tot aanvaardbare afstanden tussen de 
boerenbedrijven en de kernen, levensvatbare dorpsgrootte, de dorpen in de 
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Noordoostpolder bleken al snel te klein, leidden tot het reduceren van het aantal A-kernen 
rondom de B-kern tot drie (Swifterband, Biddinghuizen en Larsen). Hoewel de ontwerpen 
voor Larsen (van de hand van NA de Boer), gelegen aan de hoofdweg tussen Lelystad en 
Harderwijk, vergevorderd waren is het dorp in 1965 alsnog komen te vervallen. 
Een ander opvallend punt uit het plan uit is de wijze waarop de verkaveling van het nieuwe 
land is aangepakt. In de vorige polders heeft een optimale water- en landbouwkundige 
structuur steeds als basis voor de verkaveling gediend, waaraan de loop van de wegen en 
vaarten en de ligging van de dorpen werd aangepast. In de Oostelijke Flevopolder is men 
fundamenteel anders te werk gegaan. De basis van het plan werd gevormd door de 
bovenstaande verdeling van de kernen en het verloop van hoofdwegen en vaarten. Dit 
gegeven zorgde samen met een aantal randvoorwaarden, de onregelmatlge tracering van de 
ringdijk, de excentrische ligging van de C-kern en het laten knikken van de hoofdwegen om al 
te lange rechte stukken te voorkomen, enerzijds voor een onduidelijk en een enigszins 
richtingloos plan. Anderzijds was door de ge·1·ntegreerde aanpak van het planningsproces, 
sociaalgeografie, landschapsarchitectuur en stedenbouw werden op een zelfde niveau 
behandeld als land- en waterbouwkunde, het schematische karakter van het assenkruis uit de 
Noordoostpolder verdwenen. 26 

Kritiek en contrakritiek 
Deze nieuwe benaderingvan het planningsproces door de Dienst lokte natuurlijk een reactie 
uit van de andere partij in dit proces, de Wieringermeerdirectie. Deze reactie werd gevoed 
door het gevoel buitenspel gezet te zijn door het zelfbewuste optreden van de Dienst en 
haar stedenbouwkundigen en door het feit dat de procedures sterk veranderd waren. Bij de 
eerdere inpolderingen werkten Dienst en Directie als zijnde gelijkwaardig naast elkaar, nu 
echter had de eerste het voortouw genomen en was de tweede slechts geraadpleegd inzake 
het landbouwkundig belang. 
Een reden voor deze nieuwe verhoudingen liggen ook in de naoorlogse bestuurlijke siwatie 
bij de Directie; er was een zekere stuurloosheid ontstaan. Hierdoor is het instellen van 
ge"integreerde planningsorganisatie door de Dienst bij de planologen en 
stedenbouwkundigen van de Directie opgevat als een coup. Verder toonde men zich 
uitermate ongelukkig met de ge'integreerde benadering van het inrichtingsvraagstuk als 
gevolgvan deze coup.27 

Na de presentatie van het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland is men bij de Directie 
bezig gegaan met het maken van een alternatief plan. De inhoudelijke kritiek die hierin is 
verwerkt ten opzichte van het eerste plan komt neer op het feit dat men dit plan zag als een 
uiting van de romantische geest die vreemd stond tegenover het platteland. De vele 
gekromde wegen en afgesneden kavels, maar ook de angst die uit het plan sprak voor 
schaalvergroting en mechanisering van het boerenbedrijf ondersteunen deze bewering. De 
kritiek werd verwoord door S.J. van Embden, aangesteld als adviseur, door te stellen dat ' ... 
de Zuiderzeewerken niet gebaat zijn met versierlngen, die de helderheid en klaarheid van de 
structuur omsluieren.' 28 Het alternatieve plan behelsde dan ook een verstrakking en 
versobering van het eerste plan. Binnen het bestaande dijktrace had men daartoe een 
rechtlijnige verkaveling toegepast, de hoofdwegen en vaarten kregen daardoor hun rechte 
beloop van soms wel vijftien tot twintig kilometer. Door deze zwaar te beplanten werd het 
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idee van het monumentale assenkruis van de Noordoostpolder voortgezet. Het plan werd 
gekenmerkt door eenvoud en duidelijkheid, waarbij de verkaveling het uitgangspunt was. 
De kritiek van de Dienst op het contraplan richtte zich vooral op het starre streven naar een 
zo optimaal mogelijke verkaveling. Deze starheid zorgde voor de lange rechte wegen en 
vaarten, de lastige bochten die dat opleverde voor het (scheepvaart)verkeer en de vele 
vreemd gevormde kavels langs de randen. L.S.P. Scheffer en C. van Eesteren, adviseurs bij de 
Dienst, benoemden het plan als 'droog en hard' en 'niet menselijk, omdat het de 
schaalverschillen (tussen de Beemster, Haarlemmermeerpolder en de Oostelijke 
Flevopolder) zijn veronachtzaamt.' 29 

Een ander punt van discussie vormde de bosaanplant in het plan van de Dienst. In dit plan 
waren de hoofdwegen van Lelystad richting Kampen en Harderwijk voorzien van flinke 
stroken bos. Door nieuwe inzichten was het aanplanten van bos op vruchtbare 
landbouwgronden niet langer taboe. Bos had niet alleen een landschappelijke functie, maar 
ook haar economische (bosbouw), recreatieve en ecologische waarden werden hierbij in 
acht genomen. Een andere reden waardoor er bossen werden gepland op vruchtbare 
landbouwgronden was de pri ncipieel gevolgde stedenbouwkundige werkwijze van de Dienst. 
Hierdoor werd het groen voor het eerst in het grotere geheel van dijken, vaarten, wegen, 
kavels en dorpen bepaald. 
De kritiek van de Directie op het verkavelingsplan spitst zich wat dit aspect betreft toe op de 
bosaanplant op vruchtbare landbouwgronden. Maar meer principieel betekende dit dat zij de 
omschakeling van de polders als een 'krachtig en eerlijk boerenland' naar de notie van de 
polders als de 'nieuwe kern van ons land ( ... ) een schakel tusschen belangrijke en 
dichtbevolkte deelen van Nederland' afwees.10 Terwijl men met het aanplanten van bossen en 
bosstroken trachtte verbindingen te leggen tussen de Veluwe en de nieuwe randen van het 
Ijsselmeer en de onmetelijke open ruimte tussen Amsterdam en Zwolle terug te brengen 
naar menselijke proporties. 

De pokier 
De eerste 54.000 hectare van de altijd als een beschouwde Zuidoostp0lder vielen 1957 
droog. De Oostelijke Flevopolder is drooggemalen door drie gemalen: de Wortman in 
Lelystad, de Colijn in Ketelhaven in het noorden van de polder en de Lovink in het zuiden van 
de polder tegenover Harderwijk. Het verkavelingsplan voor de derde polder betekende een 
breuk met de twee voorafgaande; leidend bij het ontwerp was niet meer de land- en 
waterbouwkundige optimalisatie maar de gedachte dat een ge"integreerde aanpak van de 
verdeling van de kernen over het nieuwe land, het beloop van vaarten en wegen en het 
landschap tot een menselijker resultaat zou leiden. Uitingen hiervan zijn het grillige verloop 
van de ringdijk en het natuurlijke trace van wegen en vaarten. 
Bij de verkaveling van de polder is voor het eerst de Lovink-verkaveling losgelaten.Vanuit elk 
gemaal is een vaartgericht op de andere twee gemalen;vanaf de Wortman loopt de LageVaart 
richting de Colijn en de Larservaart richting de Lovink. De scheve hoeken die dlt patroon 
opleverde zijn zoveel mogelijk over de gehele polder verdeeld. Dit betekent de gehele polder 
gemiddeld optimaal verkaveld is. Deze verkaveling is het resultaat van de eerder genoemde 
fundamenteel andere aanpak, maar ook van enkele randvoorwaarden zoals de excentrische 
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ligglng van Lelystad en het grillige verloop van het ringdijktrace. Een verkaveling vanuit de 
randen werd hierdoor ook bemoeilijkt. Door het grillige beloop van de ringdijk en het laten 
knikken van de hoofdwegen en vaarten heeft men getracht een antwoord te vinden op de 
enorme schaal van de nieuwe polder. 
Naast landbouw als belangrijkste functie in de polder, hebben ook stedenbouw en recreatie 
een belangrijke rol in de inrichting van de ruimte gekregen.ln het noordwestelijke deel van de 
polder werd Lelystad gepland als toekomstige polderhoofdstad met circa I 00.000 inwoners, 
de stad lag in het geometrische en geografische midden van de Zuiderzeewerken. Recreatie 
heeft vooral zijn plaats gekregen langs het noordoostelijke deel van de ringdijk aan de 
randmeren. Bossen, een sterk verbreedt dijkprofiel met zanderige voorlanden en 
verbredingen en vernauwingen van de randmeren moesten een aangenaam verblijfsklimaat 
creeren langs het water. 
Ook natuurontwikkeling had zijn plaats veroverd in de nieuwe polder. Brede bosstroken 
langs de hoofdwegen van Lelystad richting Harderwijk en Kampen waren bedoeld als 
verbindingen tussen het nog op tekentafel liggende Enkhuizerzand (een groot natuur- en 
recreatiegebied in de toekomstige Markerwaard), Lelystad, de randmeren en de Veluwe. Ook 
het feit dat men op deze manier via recreatieve routes vanuit Lelystad de randmeren kon 
bereiken speelde hierbij een rol. Hoewel dezelfde weerstanden tegen het beplanten van 
landbouwgronden nog steeds een rol speelden heeft men het 'harmonische landschap' van 
Van Eesteren, gebaseerd op een evenredige behandeling van economie, ecologie, landbouw 
en recreatie bij de bosaanplant, een stapje dichterbij gebracht. Ook de kleinere 
boscomplexen vanaf de Knardijk richting Dronten zijn hierbij van belang. Uiteindelijk kan 
geconcludeerd worden dat deze gei"ntegreerde aanpak van de polderinrichting enerzijds een 
heel abstract kaartbeeld heeft opgeleverd, maar anderzijds heeft men op deze manier 
afscheid kunnen nemen van het schematische beeld van de Wieringermeerpolder en de 
Noordoostp0lder. 

De Zuidelijke Flevopolder 
Na het droogleggen van de Oostelijke Flevopolder laaide de discussie over het volgende 
project weer op. En wederom leek het erop of het pleit werd beslecht in het voordeel van de 
Markerwaard. In 1956 is men zelfs weer begonnen met werkzaamheden aan de ringdijk van 
deze polder. Maar in 1958 werden deze werkzaamheden weer stilgelegd om in dat zelfde jaar 
te beginnen met het werk ten behoeve van de inpolderlng van de Zuidelijke Flevopolder. 
Feitelijk hield de keuze om na de Noordoostpolder verder gaan met de Zuidoostp0lder (de 
Oostelijke en de Zuidelijke Flevopolder als geheel) en de deling daarvan reeds in dat men na 
het beeindigen van het werk aan het oostelijke gedeelte daarvan verder zou gaan met het 
zuidelijke deel; dit vervolg was een nationaal gedragen notie en een onherroepelijk gevolg van 
eerdere stappen.11 

De Dienst publiceerde in 1958 een nota waarin vier argumenten voor het aanpakken van de 
Zuidelijke Flevopolder werden gegeven. Ook nu weer vormde het economische argument 
de doorslag. De werken aan het zuidelijke deel van de Flevopolder waren kleiner in omvang 
en vergden dus een geringere investering. Verder zorgde de gewenste en noodzakelijke 
aansluiting met het oostelijke deel van de polder ervoor dat ze eenvoudiger te realiseren was. 
De laatste twee argumenten zijn het resultaat van het idee dat de Zuidelijke Flevopolder het 
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hart en de schakel vormde voor veri:>indi ngen tussen Amsterdam en Lelystad, de toekomstige 
polderhoofdstad, en tussen de Randstad en het noorden en oosten van het land. De 
Zuidelijke Flevopolder bood in tegenstelling tot de Markerwaard de mogelijkheden om deze 
steden en regio's door middel van grootschalige infrastructuur met elkaar te veri:>inden.32 

Aldus starten de inpolderingwerkzaamheden in 1959 en op 28 mei 1968 viel de polder 
officieel droog. 

De eerste plannen voor de inrichting vah de nieuwe polder zijn afkomstig uit 'Een 
structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders' ( 1961 ). Deze nota schetste een 
ontwikkelingsbeeld voor de polders als geheel; het denken over de Zuidelijke Flevopolder als 
eenheid binnen dit geheel werd in dit stadium overgeslagen. Deze schaalsprong was 
hoofdzakelijk het resultaat van het belang dat aan deze nieuwe polder werd gehecht in de 
nationale planningsdoelstellingen (zie de laatste twee argumenten). In het plan voor de 
Zuidelijke ljsselmeerpolders kreeg de nieuwe polder naast de veri:>indende functie ook nog 
de rol als stedelijk en recreatief overloopgebied voor de Noordvleugel van de Randstad 
toebedeeld.u 
Deze functie kwam vooral tot uiting In de geplande as van Amsterdam richting Lelystad 
evenwijdig aan het Oostvbrdersdiep. Deze as werd gevormd door de een bundel van 
rijkswegen en spoorwegen, welke Lelystad, een industriegebied langs het Oostvaardersdiep 
en twee toekomstlge steden in de zuidwestelijke hoek van de Zuidelijke Flevopolder en de 
Markerwaard met Amsterdarri veri:>onden. Het recreatieve aspect heeft vooral een plek 
gekregen in het toekomstige stedelijk gebied van ljmeerstad of het latere Al mere en langs de 
randmeren. Midden in de nieuwe polder was, naast de stedelijke ontwikkeling in het 'Almere
gebied' een agrarische verzorgingskern gepland,een B-kern. 

Het eerste verkavelingsplan vdor de nieuwe polder werd pas in 1965 gepubliceerd onder de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Dienst, de R.ijksdienst (de voormalige 
Wieringermeerdirectie) en Staatsbosbeheer. In 'Het verkavelingsplan voor het oostelijke 
deel van de Zuidelijke Flevopolder' is gebied georganiseerd volgens een orthogonaal systeem 
dat evenwijdig liep met het Oostvaardersdiep. Het had de rechtlijnigheid die de land- en 
waterbouwkundig ingenieurs van de voormalige Wieringermeerdirectie zo hadden gemist in 
de verkaveling van Oostelijk Flevoland.34 Het niet-stedelijk gebied van de polder was 
onderverdeeld in drle compartimenten: het gebied langs het Oostvaardersdiep tussen 
Almere en Lelystad werd bestemd als industriegebied, het midden werd gereserveerd voor 
de landbouw en het zuidelijke gedeelte was hoofdzakelijk bedoeld voor bosbouw, hier was 
ruimte om in en rond de bossen de recreatieve overloop vanuit de Randstad vorm te geven in 
natuur- en recreatieterreinen. De B-kern midden in het agrarische middengebied was 
verplaatst richting het oostelijke randmeer. De functie van de kern was veranderd van een op 
de verzorging van het landbouwgebled gerichte dorp naar een meer op de waterrecreatie 
georienteerd havenstadje. 

Het /andschap 
Het scheppen van een nieuw landschap voor de polder moest voldoen aan drie 
uitgangspunten. Ten eerste wilde men een typisch polderlandschap maken. Ten tweede 
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moest dit landschap een flexibel kader bieden voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 
Het laatste uitgangspunt was dat het landschap voldoende recreatieve mogelijkheden moest 
bieden voor de toekomstige bevolking en voor de bevolking van de Randstad. Deze drie 
uitgangspunten werden gedragen door twee peilers,die steeds de landschappelijke inrichting 
van de compartimenten ondersteunden: ecologie en recreatie.3' De polinucleaire opzet van 
Al mere is in dit kader een goed voori:>eeld. 
Het eerste uitgangspunt werd bij de vorige polders ook steeds gezien als de grootste 
uitdaging. hoewel verschillende instanties, de Dienst, de Directie, het NIVS en verschillende 
ontwerpers die als advlseur waren veri:>onden aan een van deze organisaties (Granpre 
Moliere, Van Eesteren en Dudok) zo hun eigen beeld van dat typische polderlandschap 
hadden. De echte uitdaging in de Zuidelijke Flevopolder lag in de toevoeging die door de 
andere twee uitgangspunten aan deze basis waren gemaakt. De landschappelijke structuur 
moest de veerkracht en de dynamiek bezitten om toekomstige en nog niet te voorziene 
ontwikkelingen op kunnen vangen. Reeds vanaf het begin moest er een duurzame structuur 
worden neergezet met aanknopingspunten voor nieuwe ontwikkelingen.36 Dit vroeg om 
andere middelen en mogelijkheden dan bij de voorafgaande polders. Er kon niet worden 
volstaan met een blauwdruk, maar de problematiek vroeg eerder om een raamwerk dat 
ruimte bood aan verschillende ontwikkelingsscenario's. 
Met deze redenering in het achterhoofd werd voor het agrarische middengebied gestreefd 
naar een geschakeerd landschapsbeeld. De al maar groeiende schaal van de landbouw zou 
zorgen voor een eentonig beeld, en binnen de Dienst en Rijksdienst heerste bij sommigen 
een angst voor de immense schaal van deze open ruimte. Grote landbouwbedrijven zouden 
afgewisseld worden met natuurlijk ingerichte !open van sloten en tochten en prettig, 'ter 
wille van de menselijke maat en schaal ', vormgegeven recreatieve routes. Ook de Zuidlob 
werd volgens deze gedachtegang ingericht. Bosgebieden in afwisseling met kleinere 
landbouwbedrijven en natuurgebiedjes als de Ganzengouw. 

Een onverwachte ontwikkeling gooide in 1975 roet in het eten. Het gebied dat als toekomstig 
industrieterrein werd gereserveerd langs het Oostvaardersdiep was nog niet geheel 
drooggepompt en in ontwikkeling gen omen. De slikken en moerassen van dit gebied werden 
dan ook snel het domein van andere pioniers dan mensen,zeldzame plantjes kregen hier kans 
wortel te schieten en ook voor vogels gold het als een ideale rust- en voedselplek. De 
uiteindelijke vaststellingen van de bestemming 'natuur' voor dit gebied maakte onder 
planologen, landbouwers, natuuri:>eschermers en bosbouwers een discussie over vierkante 
meters en programma los. De Zuiderzeelijn, de spoorveri:>inding tussen Amsterdam,Almere 
en Lelystad zou dwars door dit nieuwe natuurgebied gaan !open. Planologen begonnen met 
het trace ervan te schuiven. Dit heeft geleid tot het huidlge vreemd gevormde 'badkuiptrace' 
van de spoorlijn. Deze oostwaartse beweging ging ten koste van rijke landbouwgronden, wat 
verzet opriep onder de landbouwers. Natuurbeschermers pleitte ervoor om alle 
natuurgebieden te concentreren in de Oostvaardersplassen. In navolging daarvan zagen ook 
de bosbouwers graag dat de bosstroken werden samengebracht In enkele grote 
boscomplexen. Uiteindelijk werd er een soort ruil gemaakt, maar eigenlijk werd er ordinair 
met vierkante meters geschoven. 
Het resultaat van dit proces is dat van het rijkgeschakeerde agrarische middengebied niets is 
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terechtgekomenAlle natuur in de landbouwgebieden, inclusief de Ganzengouw in de Zuidlob 
werd verplaatst naar de Oostvaardersplassen. Dit zelfde gebeurde met de bosstroken en 
daannee verdween ook het recreatieve aspect uit de agrarische gebieden. Gevolg hiervan 
was dat de reeds in 'Het verkavelingsplan voor het oostelijk deel van de Zuidelijke 
Flevopolder' voorgestelde verdeling in compartimenten, waar telkens een anders soort 
landschap werd voorgesteld, ook zeer strakke functionele verdeling betekende. Enerzijds is 
dit te beschouwen als een verarming,maar anderzijds heeft deze concentratie geleid tot voor 
Nederland grote ruimtelijke eenheden met goede landbouwkundige, bosbouwkundige en 
ecologische kwaliteiten. 
De functionele verdeling van de polder uit het landschapsptan is in 1983 vast.gelegd in de 
'Actualisering van het verkavelingsplan voor Zuidelijk Flevoland'. Deze zeer heldere inrichting 
van de polder is gegroeid, ontstaan en zij is geen rechtstreeks product te noemen van de 
tekentafel. lntegendeel, de tot stand koming is het resultaat van een uit.gebreide 
maatschappelijke discussie en heeft het de werkwijze van de Dienst en de Rijksdienst als 
voormalige W ieringermeerdirectie uiteindelijk uit haar eeuwige isolement getrokken en 
midden in de complexe samenlevinggeplaatst. 

De pokier 
In 1968 zijn de resterende 43.000 hectaren van de Zuidoostpolder, de Zuidelijke Flevopolder, 
drooggevallen. Deze polder is slechts door een gemaal, de De Block van Kuffeler bij Almere 
drooggepompt. De twee . vaarten die op dit gemaal gericht zijn, de Hoge Vaart en de Lage 
Vaart, zijn ter hoogte van de Knardijk aangesloten op het ontwateringssysteem van de 
Oostelijke Flevopolder. Hiennee de in twee gedelen drooggelegde Zuidoostpolder 
waterbouwkundigweer tot een eenheid gesmeed. 

De verkavelingvan de polder is een merkwaardlge mengeling van de Lovink-verkaveling en de 
manier waarop dit in de vorige polder is aangepakt. Enerzijds is er vanuit de ran den, haaks op 
de dijken, verkaveld. En uiteindelijk is het gehele gebied tussen de dijken en de vaarten 
verworden tot rand. Deze is te verdelen In drie compartimenten, de Oostvaardersplassen, 
Almere en de Zuidlob, die elk weer hun eigen verkavelingspatroon gekregen hebben 
(respectievelijkgeen,een stedelijke en een landbouwkundige). 
Het gebied tussen de vaarten, het agrarische middengebied, is opgevat als een apart te 
verkavelen gebied. Dit werk is dan ook zeer rationeel ter hand genomen, het overgrote 
gedeelte ervan is in blokken van 500 bij 1700 meter verdeelt.Alleen langs de vaarten is een 
smalle band ontstaan met kavels van wisselende afmetingen. Op deze manier is de Zuidelijke 
Flevopolder in vier gebieden te verdelen. Het agrarische middengebied is te beschouwen als 
het poldervlak, het best en meest efficient verkavelde gebied. De smalle band tussen het 
poldervlak en de beide vaarten ligt als het ware als een mantel om het poldervlak heen en de 
in vele richtingen verkavelde randzone is in deze metafoor te beschouwen als de zoom. De 
gebied waar de twee vaarten bijeen komen, tussen Almere-Stad en Almere-Buiten is nog op 
te vatten als een afzonderlijke waterstaatkundige eenheid, tussen de vaarten, naar de 
woonwijk die de GemeenteAlmere daar momenteel aan het bouwen is. 
Dit is te benoemen als de eerste ordening: de waterstaatkundige ordeni ng. 

47 

Het maken van een verkavelingsplan is gebeurt nadat de bestuurlijke verhoudingen tussen de 
Dienst der Zuiderzeewerken en de Rijksdienst voor de ljsselmeerpolders waren 
genonnaliseerd. Het landbouwkundig belang bij de inrichting van de polder Is daarmee weer 
evenredig vertegenwoordigd. Dit komt onder meer tot uiting in de lange rechte lijnen van 
wegen, vaarten, tochten en sloten in het agrarische middengebied. Ook het trace van de 
dijken is in vergelijking met de oostelijk evenknie weer flink recht.getrokken, hoewel de 
verbredingen van het Gooimeer en het Wolderwijd tussen Zeewolde en Harderwij k speciaal 
voor recreatieve doeleinden ingericht zijn. 
Aan de andere kant zijn ook de belangen van de andere functie, stedenbouw, recreatie en 
natuur geinstitutionaliseerd. De strakke functiescheiding die het resultaat van de hierboven 
genoemde discussie over het gediverentieerde landschap heeft als het ware geleid tot vier 
reservaten, Almere, de Oostvaardersplassen, het agrarische middengebied en het 
Horsterwold, waarin de belangrijkste spelers hoogstaande of vernieuwende resultaten 
hebben weten te bereiken. De Oostvaardersplassen zijn het grootste moerasgebied van 
Nederland met, ook naar Europeese normen, hoge natuurwaarden. In Almere is vanaf 1975 
gewerkt aan een stad voor momenteel circa 160.000 inwoners in een polynucleaire opzet. 
Het Horsterwold is het grootste loofboscomplex op rijke kalkgronden en het agrarische 
middengebied is nog steeds het meest grootschalige en moderne landbouwgebied van 
Nederland. 
Deze op functiescheiding gebaseerde verdeling van de Zuidelijke Flevopolder is te 
beschouwen als de twee ordening: de functionele ordening. 

Als laatste aspect van de inrichting van de Zuidelijke Flevopolder worden hier de 
landschappelijk belangrijke lijnen en vlakken bespoken. Hierbij ligt de nadruk op het zuidelijke 
gedeelte van de polder, omdat dit behoort tot het gebied waar de vijfde kern van Al mere in de 
toekomst zal verrijzen. 
De belangrijkste lijnen van het gebied worden gevormd door de snelwegen A6 en A27, de 
Hoge Vaart en de Lage Vaart, de regionale wegen de Vogelweg, de Waterlandse weg en de 
Gooise weg en ten slotte zorgt de polderontwateringsstructuur voor een fijnere verdeling 
van het plangebied. Een andere belangrijke landschappelijke lijn wordt gevormd door de 
bundeling van de Gooise weg en de Hoge Yaart in oostelijke en westelijke richting door te 
trekken. De bosjes vlak ten noorden en ten zulden van deze lijn vormde de fysieke scheiding 
tussen het middengebied en de Zuidlob. 
De belangrijkste vlakken in het gebied worden gevormd door de boscomplexen, het 
Almeerder Hout en de bosstroken die vanuit dlt complex de polder insteken, het 
Horsterwold en de bossen die direct aan de Hoge Yaart liggen en als laatste het complex 
tussen de Zuiderzeelijn, de Lage Vaart en de A6 juist ten noordoosten van Almere-Buiten. 
Vanuit het agrarische middengebied wordt door deze massa's steeds de horizon bepaald. 
Deze laatste indelingvan de polder is te benoemen als de derde ordening:de landschappelijke 
ordening. 

Deze drie benoemde ordeningen zullen elk hun rol spelen in de verdere planvorming van de 
vijfde kern aan de polynucealre stam van de stad Almere. 
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Hoofdstuk 4 Het ontwerp voor de vijfde kern 

lnleiding 
Het belangrijkste deel van dit laatste hoofdstuk wordt gevormd door de bespreking van het 
ontwerp voor de vijfde kern,Almere Hout.Als aanzet tot deze bespreking wordt een korte 
impressie van het huidige voorkomen van het plangebied gegegeven. Daarna worden de 
conclusies die in de loop van deze studie zijn getrokken uit de ruimtelijke analyses van de 
regio en de ljsselmeerpolders kort aangehaald. Zij hebben als uitgangspunten gediend voor 
het maken van het ontwerp, ze zijn richtinggevend geweest. In de planbespreking wordt uit 
een gezet op welke manier deze elementen zijn verwerkt en wat het resultaat dat heeft 
opgeleverd. Tot slot wordt het resultaat, het ontwerp teruggekoppeld naar de doelstellingen 
zoals diezijn gesteld in hetbegin van hetproces. 

lmpressie van het plangebied 
De belangrijkste elementen in het plangebied zijn de westelijk gelegen stedelijke kernen 
Almere Haven, Almere Stad en Almere Buiten. Zuidelijk en oostelijk wordt het gebied 
afgebakend door hetAlmeerderhout, met de brede bosstroken die van hieruit het eigenlijke 
plangebied in steken, en het Horsterwold. Noordelijk is er tot aan de Knardijk niets. De enige 
geleding wordt gemaakt door de monumentale beplanting van de Vogelweg, die het lege 
landbouwgebied in tweeen deelt. 

VanuitAlmeerderhout is het gebied, langs de Vogelweg, te verdelen in drie deelgebieden: het 
gesloten landschap van het bos, het half-open landschap tussen het bos en deA27 en na de 
snelweg volgt de grote leegt.e. Het bos is te beschouwen als de internucleaire ruimte tussen 
de kernen Almere Haven, Almere Stad en het toekomstige Almere Hout en heeft 
hoofdzakeli jk een recreatieve en natuurlijke functie . Na de afronding van de laatste kern zal 
het bos het 'groene hart' van Almere vormen. De brede bosstroken die vanuit het 
Almeerderhout de open polder insteken bepalen het half-open karakter van het tweede 
deelgebied. Deze stroken geven nog steeds een menselijke maat aan de ruimte. Gezien vanaf 
de Vogelweg bepalen ze telkens de horizon van deze ruimten. Het agrarische grondgebruik 
daarentegen benadrukt vanaf hier het op productie gerichte karakter van de polders. Op 
deze manier is het te beschouwen als de overgang van de stad naar het landbouwgebied,maar 
ze is ook klaar om door de stad in gebruik genomen te warden. De overgang naar het laatste 
deelgebied wordt gevormd door het oversteken van de A27. Het viaduct over de snelweg 
biedt een weids uitzicht met recht vooruit de monumentaal beplantteVogelweg en rechts en 
links het geweldige open middengebied van de polder. De felgekleurde torentjes langs de 
Lage Vaart in Almere Buiten vormen de nabije horizon en in het noorden bepaald de 
zendtoren van Lelystad de verte. 

De uitgangspunten 
Voordat het plan voor de vijfde kern van Al mere zal word.en besproken, worden eerst nog de 
conclusies die zijn voortgekomen uit de ruimtelijke analyses van de regio en de 
ljsselmeerpolders aangehaald. 
Het onderzoek naar de samenhang van de versch illende lagen die in het regionale onderzoek 
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onderscheiden zijn , heeft geresulteerd in een driedeling van die samenhang: samenhang in, 
tussen en naast de stedelijke kernen. De belangrijkste conclusies die hieruit getrokken zijn, 
waren de gefragmenteerde stedelijke structuur van Almere en 't Gooi versus het stedelijke 
lichaam van Amsterdam, de ringstructuur van snel- en spoorwegen die deze twee stedelijke 
structuren afzonderlijk aan een reeg en het watersysteem dat op regionale schaal als 
ordenend element diende te worden ingezet. Het laatste punt dat benadrukt diende te 
warden in de planvorming was de reeks van open ruimten ten oosten vanAlmere en 't Gooi. 

De ruimtelijke analyse van de Zuidelijke Flevopolder heeft geleid tot drie ordeningen: de 
waterstaatkundige ordening, de functionele ordening en de landschappelijke ordening. De 
eerste ordening bracht de reeks voort van poldervfak, mantel en zoom. Uit deze driedeling 
volgde drie typen landschappen: open, half-open en gesloten. Bij de ontwikkeling van het plan 
voor Almere Hout diende deze karakterisering benadrukt te worden. De functionele 
ordening werd hoofdzakelijk bepaald door een scherpe scheiding van de hoofdfuncties van 
de polder. Benadrukt we rd dat deze scheiding diende te worden voortgezet, maar dat daarbij 
de mantel als marge gebruikt kon worden. In deze zone konden dus verschillende soorten 
functies worden geplaatst, mits het landschappelijke karakter daarbij niet uit het oog werd 
verloren. Ten slotte moesten de lijnen en vlakken die uit de landschappelijke ordening naar 
voren kwamen worden ingezet in het maken van de hoofdstructuur van het plan. Belangrijke 
elementen uit deze ordening waren vooral de waterstructuur, zowel de Hoge en de Lage 
Vaart als het polderontwateringsysteem van sloten en tochten, en de boscomplexen van het 
Almeerderhout en het Horsterwold. 

Met deze uitgangspunten is het structuurplan voor de vijfde kern van Almere,Almere Hout, 
ontworpen. 

Al mere Hout, het ontwerp voor de vijfde kern 

Structuurplan 

De duiding van de hoof dstructuur 
De belangrijkste vormgevende component in het structuurplan is de hoofdstructuur. 
Enerzijds deelt deze het plan op in kleinere deelgebieden,anderzijds is de hoofdstructuur de 
bindende factor van het plan. Doordat de geleding van het plan door de hoofdstructuur is 
doorgevoerd tot in de details, is deze instaat de verschillende karakters van de deelgebieden 
aan een te smeden tot een eenduidige identiteit die geldig is voor het gehele plan: het 
landschap van de Zuidelijke Flevopolder. 
De hoofdstructuur van het plan wordt bepaald door de polderontwatering van de Zuidelijke 
Flevopolder. De ontwatering wordt vormgegeven door de reeks sloot, tocht en vaart. De 
maten van de hoofdstructuur worden voornamelijk bepaald door de eerste twee. De 
tochten I open tel kens op een afstand van ongeveer 1700 meter, de diepte van een standaard 
kavel, van elkaar. Het ritme van deze lijnen vormt van noord naar zuid de hoofdstructuur. 
Haaks op de tochten staan de sloten, de onderlinge afstand bedraagt 500 meter. Dit komt 
overeen met de breedte van een standaard kavel.Waar de tochten de hoofdstructuur maken, 
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zorgen de sloten voor een fijnere geleding van deze structuur, vanuit het middengebied van 
de polder,in kleinere deelgebieden. 
Aan elk van de opeenvolgende lijnen van de hoofdstructuur is een thema gegeven. De eerste 
en de vierde lijn dragen het thema water en eco/ogie, de tweede lijn het groene kader, de derde 
de strip en ten slotte de vijfde de Hoge Vaart. Haaks op deze verdeling is binnen de 
hoofdstructuur een vijfde thema benoemd:de campus. 

Het centra/e gebied van het plan 
De ruggengraat van het plan wordt gevormd door drie onderdelen, de strip, de 
voorzieningenstroken en de bosstroken. De belangrijkste daarvan is de strip. Deze herbergt 
de belangrijkste infrastructuur van het plan, de A27 en de AJO, de Houtlijn en de stedelijke 
ontslu it ing richting de A6, Almere Stad en Alm ere Buiten. Verder steken vanaf de strip de 
belangrijkste wegen het plangebied in . Orie knooppunten bieden de mogelijkheid om te 
schakelen tussen deze verkeersvormen.Aan deze knooppunten zijn de voorzienigenstroken 
gekoppeld. Deze hebben in tegenstelling tot het regionale en groot-stedelijke belang van de 
strip, een lokale functie. Aan deze voorzieningenstroken zijn de bosstroken die vanuit het 
Almeerderhout het plangebied in steken gekoppeld. Deze twee stroken, die een 
tegengestelde richting hebben, geleden het plan in vier kleinere deelgebieden en ze 
onderbreken de lange lijnen die evenwijdig aan de hoofdstructuur zijn ontstaan. Net als in het 
bestaande half-open landschap de bosstroken deden,geeft de combinatie van beide het plan 
een menselijke schaal. Door de flinke breedte van belde stroken,elk een halve standaardkavel 
(circa 250 meter), functioneren zeals schermen die de overgang naar een nieuwe deelgebied, 
met een nieuwe identiteit, in het plan markeren. Het gaat dan om de overgang van het ene 
woonmilieu naar het andere of van de ene functie naar de andere. De strip, de bos- en 
voorzien ingenstroken samen vormen het centrale gebied van het plan, de ruggengraat. 

De landschappelgke context 
Een ander belangrijk element dat naast de hoofdstructuur benadrukt moet worden is het 
groene kader als geheel en de ecologische zones langs de Hoge en de Lage Vaart en dwars 
door het middengebied van de Zuidelijke Flevopolder. 
In de analyse van de IJsselmeerpolders is de reeks poldervlak, mantel en zoom ter sprake 
gekomen. Ook is in dit kader het verschil in openheid tussen de drie ontwateringeenheden 
aanbod geweest. Gesteld is dat het agrarische middengebied van de Zuidelijke Flevopolder in 
dit opzicht een unieke plek inneemt in de serie Nederlandse landschappen. Het unieke 
karakter ervan wordt vooral bepaald door de maat en de schaal van het gebied. Feitelijk 
wordt de maat bepaald door de afstand tussen deA27 en de wilgenbosjes langs de Knardijk 
(bijna 12 kilometer) en door de afstand tussen deVogelweg en de beide vaarten (5 kilometer). 
Dus de A27, de beide vaarten en de Knardijk bakenen een voor Nederlandse begrippen 
geweldige ruimte van circa 12 bij 10 kilometer af, in tweeen gedeeld door deVogelweg. De 
schaal komt het beste tot uitdrukking in de kleinste ontwateringeenheid (de poldermodule 
van 500 bij 1700 meter) en de grootte van de boerenbedrijven. Een ander schaalkenmerk is 
nog de volstrekte rechtlijnigheid van de verkaveling van het gebied. 
Om dit unieke karakter te benadrukken is het gebied als het ware omkaderd door flinke 
bosstroken. De grens is vastgesteld aan de hand van de waterstaatkundige ordening uit de 
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analyse van de Zuidelijke Flevopolder, de bosstroken bakenen het poldervlak af in het 
middengebied. Het doel van het toevoegen van dit element is ten eerste een maat geven aan 
deze ruimte, met respect voor het unieke karakter ervan, en ten tweede het veiligstellen van 
dat unieke karakter. Doordat het vorm geeft aan de waterstaatkundige ordening en de 
gevolgen daarvan voor het landschap (de verschillen tussen een open, half-open en gesloten 
landschap) kan het bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld kassenbouw of tuinbouw, 
reguleren. Het kader neernt de bestaande boerderijen in zich op, maar biedt ook ruimte aan 
nieuwe woningen. 
De ecologische zones langs de Hoge en de Lage Vaart en dwars door het poldervlak 
verbinden het Horsterwold met de Oostvaardersplassen. In een groter verband worden 
hierdoor de Oostvaardersplassen verbonden met deVeluwe. Het Horsterwold functioneert 
in deze reeks als een grote steppingstone voor groot wild. De verbindingen door het 
poldervlak zijn gelegd langs voormalige reserveringen voor snelwegen, de zuidelijke strook 
was bedoeld voor deAJO. 
De fysieke uiting van van de waterstaatkundige ordening, de onderscheiding van de reeks 
poldervlak,mantel en zoom, is de mate van openheid van het landschap in het deelgebied. Het 
poldervlak wordt gekenmerkt door de boven beschreven totale openheid. De mantel biedt 
op verschillende plekken de mogelijkheid te het verdichten van van het landschapsbeeld. Oit 
half-open beeld wordt bereikt doordat vanuit de zoom elementen tussen de beide vaarten 
en hetgroene kader worden geplaatst.Te denken valt hierbij aan bosjes ten behoeve van de 
ecologische verbinding langs de vaarten, fruitteelt als een intensievere vorm van landbouw of 
stadsuitbreiding. Op deze kan er in de mantel een afwisseld open en gesloten 
landschapsbeeld ontstaanAlmere, het Horsterwold en de Oostvaardersplassen zorgen voor 
het gesloten beeld van het landschap van de zoom. 
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Uitwerl<ingen van de hoofdstructuur 
Zoals gezegd is het belangrijkste element van het structuurplan de hoofdstructuur. Nu volgt 
de uicwerking van de verschillende thema's uit die structuur. Belangrijk daarbij is om te zien 
hoe enerzijds de hoofdstructuur functioneerc als bindende factor en anderzijds als een 
verrijkend element in het plan als geheel. In deze uicwerking is er nog een laatste component 
toegevoegd: de woonmilieus. Op deze manier zijn alle belangrijke onderdelen van het 
struccuurplan beschreven. 
Om een eenduidige en vergelijkbare beschrijving te kunnen geven van elk afzonderlijk thema 
(water en ecologie, het groene kader, de strip, de Hoge Vaart en woonmilieus), is de 
uicwerking ervan besproken aan de hand van de plek in de hoofdstructuur,de vorm en de functie . 

Water en ecologie 
De ecologische zone dwars door het poldervlak is te beschouwen als de laatste (stedelijke) 
lijn in het structuurplan of als de laatste niet-landbouwkundig van belang zijnde lijn. Hierna 
beginen de polders als op agrarisch productie gebied pas echt! Een andere rol die ze speelt,en 
die is reeds genoemd, is de ecologische verbinding tussen de Ooscvaardersplassen en het 
Horsterwold en daarmee tussen de Ooscvaardersplassen en deVeluwe. In die grocer verband 
fungeerc het Horsterwold dus als een steppingstone. 
De vierde lijn in het scructuurplan wordt ook gevormd door een bestaande tocht. En ook 
deze tocht heeft een verbindende functie in het structuurplan; het rijgt de verschillende 
eenheden (woonmilieus of in functie van elkaar verschillende deelgebieden) binnen het 
structuurplan aan een. Binn en hetgevarieerde beeld van het plan zorgt het voor continu·1teit. 

De ecologische verbindingszone bestaat uit cwee relatief dicht op elkaar lopende tochcen. De 
ruimte hiertussen is altijd bedoeld geweest als reservering voor de toekomstige snelwegA30. 
De strook kan worden ingericht als een natte en vrij open 'snelweg' voor groot wild. Die 
vereist cevens voorzieningen aan de oevers van de Hoge en de LageVaarc,een geleidelijke of 
schuine beschoeiing van de kanten, en de mogelijkheid voor wild om, door middel van een 
'ecoduct', deA6 over ce steken. De gewenste openheid is te bereiken door bosjes te planten 
die het beeld van de boerderijen in het landbouwkundig geordend landschap benaderen, de 
continu·11:eit van het polderlandschap is in dit kader belangrijk. 
Om het stedelijke karakter van de vierde lijn te benadrukken ten opzichte van het voormalige 
waterbouwkundige belang ervan, wordt in de uicwerking de wacerloop als een lange slinger 
vormgegeven. Hierlangs wordt een brede scrook met riecvelden gemaakt. Ook deze 
riecvelden lopen door het hele plan, alleen daar waar de bos- en voorzieningenstroken 
worden gekru ist is de breedte van de riecvelden aanmerkelijk minder. Op deze manier wordt 
de hierarchie binnen de hoofdstructuur benadrukt. De koppen van deze stroken worden zo 
vormgegeven dater een goed verblijfsklimaat kan ontstaan, hier kan horeca, het won en of een 
belangrijke openbare functie een plek krijgen. In de brede vlakken van de riecvelden worden 
in een 'los verband' op een soort steigerplateaus torenwoningen gebouwd. 

53 HOOFDSTUK 4 EEN ONTWERP VOOR DE VIJFDE KERN 



J· 
..... . · 

It 

ALME RE HOUT, EEN ONTWERP VOOR DE VIJFDE KERN VAN ALME RE 54 



Het groene kader 
Het belang van het groene kader als geheel in het scructuurplan is reeds aanbod geweest. De 
zuldwestelijke zijde ervan speelt in dit verband een speciale rol. In het structuurplan vormt 
deze zijde namelijk de harde of fysieke overgang tussen de stad en de polder. Ze is de 
lichamelijke grens tussen Almere Hout en het poldervlak, de essentie van de Zuidelijke 
Flevopolder, maar de invloed van de stad laat zich hiema nog gelden in de vorm van de 
ecologische verbinding. Deze niet-landbouwkundige functie is feitelijk een vorm van de 
stedelijke hang naar van de ruimte. 

Zoals reeds genoemd wordt het groene kader gevormd door een flinke bosstrook op de 
grens van het poldervlak en de mantel. Het open en half-open karakter van deze gebieden 
heeft In de zuidwestelijke bosstrook zijn vorm gekregen doordat de kant van de mantel als 
een rafelige bosrand is ontworpen. De overgang vanuit de strook naar het poldervlak 
daarentegen is gemaakt door een strakke lijn . Deze twee verschillen tonen het half-open 
landschap ten opzichte van het open landschap, maar ook komt het verschil in schaal tussen 
de stad en het landbouwgebied hierin tot uitdrukking. 
De bosstrook neemt de bestaande en nleuwe infrastructuur,polderwegen en busbaan van de 
knooppunten in de strip richting Almere Buiten, in zich op. Ook de bestaande boerderijen 
worden in deze stroken opgenomen. In de rafelige rand langs het stedelijke gebied zijn in de 
nissen van de bosrand woningen ontworpen. De overgang tussen de stad en de bosstrook 
bestaat dus uit een parkachtige omgeving waarin het bos meer of minder overheerst met 
daarin 'losse' woningen. Aan de overzijde zijn open plekken in het bos gemaakt waar 
woningen zijn ontworpen. Deze zijn steeds met twee, drie of vier gegroepeerd en vormen 
kleine eenheden op zich. 
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De strip 
Ook dit thema is in de bespreking van het structuurplan als geheel al aanbod gekornen. In die 
bespreking werd de strip in combinatie met de voorzieningenstroken gepresenteerd als het 
centrale gebied van het plan, de ruggengraat. 
De strip bestaat in de hoofdzaak uit een bundeling van de belangrijkste infrastructuur van het 
plan; de A27, de A30, de Houtlijn en de stedelijke ontsluitingswegen richtingAlmere Stad en 
Al mere Buiten. Deze bundeling van infrastructuur met een belang op een hoger,een regionaal 
schaalniveau, zorgt voor een enorrne potentie voor de strip. Deze potentie wordt ten eerste 
verzorgt door de ultstekende verbindingen met omliggende steden en andere regio's en ten 
tweede doordat verschillende soorten verkeersstrornen, snelwegen, spoorwegen, regionale 
en stedelijke wegen,bij elkaar komen in een klein gebied. 
Orie knooppunten bieden de mogelijkheid om tussen deze verschillende verkeersstromen te 
schakelen. Deze punten bestaan uit een groot dek of een zeer breed viaduct boven de snel
en spoorweg. De stedelijke routes lopen langs dit dek aan de randen van de strip. Via 
hellingbanen is het verkeer instaat deze dekken te benaderen en, eenmaal boven, een andere 
verkeerssoort te kiezen.Voor het openbaar vervoer geld het zelfde principe, de trein stopt 
onder het dek en de bussen naar Almere Stad en Almere Buiten stoppen boven op het dek. 
Parkeervoorzieningen stellen de automobilist instaat om over te schakelen en met de trein of 
bus in de richting van Almere Stad of Amsterdam/Schiphol te reizen. Ook de knooppunten 
zelf spelen een belangrijke rol in het plaatsten van hoogwaardige werkgelegenheid. Kantoren 
zijn direct te benaderen vanaf het dek of staan in de directe nabijheid daarvan. 
Langs deze infrastructuur is aan weerzijden een brede strook gepland waarin een veelheid 
aan functies geplaatst kan worden. Deze functies dienen vooral een stedelijk (voor geheel 
Almere) en regionaal (voor de regloAmsterdam,Almere en 't Gooi) belang. De belangrijkste 
functie is reeds genoemd met de hoogwaardige kantoorlocaties, maar ook meer op 
productie gerichte werkgelegenheid meet in de strip zijn plaats kunnen krijgen. Andere 
functies spelen meer een dienende of een duidelijk commerciele rol. Voorbeelden van de 
eerste zijn een ziekenhuis en instellingen voor het hoger onderwijs of het beroepsonderwijs. 
De commerciele functie wordt vervuld door het overplaatsten van 'Doe mere' uitAlmere 
Buiten naar het zuidelijke gedeelte van de strip en het uitbreiden daarvan met bijvoorbeeld 
grote meubelwinkels. Het bereik van deze functies strekt zich uit tot de noordelijke steden 
van 't Gooi, rnaar ook Zeewolde en Nijkerk kunnen hiervan profiteren. 
De strip als geheel fungeert op deze manier als een leidingkoker waarin de infrastructuur de 
leidingen zijn, de knooppunten als schakelaars fungeren die de stromen reguleren en de 
stroken als isolatie. Oit kan ook letterlijk worden opgevat; de woongebieden worden' door 
middel van deze stroken met 'geluidsvriendelijke' functies beschermd tegen de 
geluidsoverlast van de snelwegen. Maar de omliggende woongebieden profiteren ook van de 
aanwezigheid van dit complex. 
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De HogeVaart 
Na de stedelijke waterloop met de rietvelden vormt de Hoge Vaart de laatste lijn van de 
hoofdstructuur in het structuurplan. De HogeVaart is in dit kader op te vatten als een lange 
ketting die de verschillende gebieden van de polder als geheel, de ecozone in de mantel, een 
knooppunt, de campus, het Almeerderhout en de Al mere Stad aan een rijgt. Een vaartocht 
over devaart biedt dus een variatie aan inrichtingsthema's met elk een eigen sfeer. 

Om dit thema, de Hoge Vaart als ketting. verder uit te werken zijn aan deze ketting nog een 
aantal kleinere kralen geregen. Deze hebben de vorm van een groot gebouw of een 
verzameling van grote gebouwen die in los verband met elkaar staan. Alie kralen zijn 
georienteerd op de Hoge Vaart. De grootste concentratie van deze gebouwen ligt in het 
Almeerderhout. Hier is gebruik gemaakt van de daar reeds aanwezige elementen. Ook de 
twee kralen inAlmere Stad bestaan al,maar passen perfect in deze structuur. 

Nu volgt een korte bespreking van de afzonderlijke of gegroepeerde kralen, te beginnen bij 
de ecozone. Op de grens tussen de campus en de ecozone langs de Hoge Vaart zijn twee 
kleinschalige woon-werkcomplexen gepland, welke goed passen in het idee van de campus. 
De ligging in of aan de ecozone is een belangrijke differentiatie in de aangeboden woon
werkmilieus. De volgende kraal profiteert van de aantrekkingskracht van het 
landschapskunstwerk 'De groene kathedraal' en de nabijheid van een verkeersknooppunt. 
Dit maakt een aantrekkelijke combinatie van wonen, werken en recreeren mogelijk. In het 
Almeerderhout liggen vijf kralen dichtbij elkaar. Hier worden hoofdzakelijk wonen en 
recreatie met elkaar gecombineerd. Op de voormalige vuilstort kan dit verschillende 
uitwerkingen krijgen;een openluchttheater,een fletscrossparcours of een skibaan.Ter hoogte 
van de golfbaan is de Hoge Vaart verbreedt. Hier kan in combinatie met de golfbaan en het 
aanleggen van een kleine aanlegsteiger voor jachten een zeer aantrekkelijk milieu voor de 
hogere middenklassen of ouderen ontstaan. Op deze plek is het ook belangrijk dat de vaart 
kan worden overgestoken. Dieper het bos in richting de Waterlandse weg liggen het 
natuurkanpeerterrein De Trip en het natuureducatiecentrum de Kemphaan, beide van 
Staatsbosbeheer: De volgende kraal ligt op het punt waar deA6 de HogeVaart kruist. Dit punt 
kan gemarkeerd worden met een toren.Verderop, in de nieuwe woonwijk 'Tussen de vaarten' 
is men bezig een mooi woongebouw te maken dat naar het vroegere gebruik van het gebied, 
opslag van landbouwproducten uit de nieuwe polder, verwijst. De laatste kraal wordt 
gevormd door een groot sportpark met onder andere een atletiekbaan. Al deze kralen 
moeten op een aantrekkelijke of opvallende manier architectonisch uitgewerkt worden. 
Deze reeks verbind een aantal soorten gebieden met elkaar door middel van een groot 
aantal elementen van verschillende aard met telkens een gemeenschappelijkheid: de 
orientatie op de HogeVaart. 
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Campus 
Haaks op de hierboven behandelde lijnen van de hoofdstructuur liggen drie deelgebieden. 
Hoewel het drie verschillende gebieden zijn, wat betreft de plek in het structuurplan, het 
voorkomen en de functies,zijn deze deelgebieden te vangen onder de noemer 'campus': losse 
gebouwen in een groene omgeving met een duidelijke afgebakende identiteit. 
Hee eerste deelgebied, het woon-werkbos, ligt op de overgang tussen de werkgebieden van 
Almere Scad en de nieuwe kern. De A6 wordt hierin opgenomen. Hee twee deelgebied, de 
recreatiestrook. wordt gevormd door een dubbele kavelbreedte langs de Vogelweg. Deze 
strook verdeelt het totale woongebied vanAlmere Hout in twee aparte,kleinere kernen. Het 
laatste deelgebied, de feitelijke campus, wordt begrenst door de A30, de landschappelijke 
scheiding tussen het mlddengebied en de Zuidlob (zie de landschappelijke ordening uit 
hoofdstuk 3) en de woongebieden langs het Gooimeer. Deze driehoek vormt de afsluiting 
van het stedelijk gebied en het open karakter ervan geeft de overgang naar de omliggende 
landbouwgebieden vorm. 

Het woon-werkbos bestaat uit een strak in het gelid geplant bos met daarin open plekken. 
Boven deA6 worden deze open plekken opgevuld met bedrijvengebouwen en onder deA6 
met kleine woontorens. Ook is in het woon-werkbos een kraal langs de Hoge Vaart 
opgenomen die het kruispunt tussen de A6 en de Hoge Vaart markeert. Doordat de A6 hier 
nog steeds over een talud loopt, kunnen onder de snelweg door informele verbindingen 
tussen Almere Scad en Almere Hout gelegd worden.Voorbeelden hiervan zijn fietspaden en 
de busbaan tussenAlmere centrum en het eerste knooppunt . 
De strook langs de Vogelweg is ingericht als recreatiegebied voor de hele kern. Het gehele 
gebied Is ingericht als een park waarbij de nadruk links van de Vogelweg vooral ligt op locatie 
gebonden sporten als voetbal, hockey en tennis en rechts van de Vogelweg op circuit 
gebonden sporten als hardlopen en skaten. Op het kruispunt tussen de recreatiestrook en de 
strip vindt een concentratie van grootschalige sportfaciliteiten plaats, hier liggen een ijsbaan, 
een adetiekbaan, zwembaden en een klimhal. Door de gehele polder wordt de Vogelweg 
begeleid door monumentale laanbeplanting aan weerszijden van de weg. Zodra de weg 
echter de ecologische verbinding passeert gebeurt dit alleen nog aan de rechter kant van de 
weg. In de recreatiestrook wordt deze begeleiding echter weer voort.gezet In de vorm van 
grote woon-sport.gebouwen. De hoofdfunctie is telkens het wonen, maar de onderste laag 
van de gebouwen worden gebruikt door sporters. 
Het centrum van de campusdriehoek wordtgevormd door het derde verkeersknooppunt in 
de strip. Rondom dit punt is de campus op te delen in vier gebieden. Het gebied binnen deA27 
en ten noorden van de HogeVaart wordt beheerst door de woonboulevard die onderdeel uit 
maakt van de eerder beschreven strip en de woontorentjes in het langgerekte park richting 
de Gooimeerdijk. Het karakter van het gebied ten zulden van de Hoge Vaart wordt bepaald 
door het feit dat het aan de dijk ligt, vlak bij de oversteek naar het 'oude land'. Het zicht op de 
Stichtse Brug wordt vormgegeven door een voortzetti ng van het langgerekte park vanuit het 
tweede knooppunt In de strip. De bedrijven die hier worden gevestigd, zullen een 
hoogwaardig en op onderzoek gericht karakter hebbenAan de andere kant van deA27 en de 
Houtlijn ligt een eendenplas en een klein bosje. Deze twee elementen markeren het begin van 
de ecozone langs de Hoge Vaart en vormen een steppingstone in dit systeem. Noordelijk van 
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de Hoge Vaart ligt het gebied dat het feitelijke hart van de campus is. De basis ervan is een 
groot polderlandschapspark met middenin woningen en bedrijven. Bij het knooppunt langs 
de Hoge Vaart zijn jaarbeurshallen gevestigd, langs de ecozone de eerder beschreven 
kleinschalige woon-werkeenheden. Het punt waar de A27 en de A30 splitsen wordt 
gemarkeerd door een grote toren die ook als landmark voor het hele plan en de hele polder 
fungeert. Dwars door deze campus lopen deA27 en de Houtlijn van elkaar gescheiden door 
een bosstrook en weer bijeen gebracht door het centrale verkeersknooppunt. 
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Woonmilieus 
In het structuurplan zijn vijf verschillende woonmilieus onderscheiden. De karakteristieken 
van deze milieus zijn afgeleid uit de plek ten opzichte van de hoofdstructuur van het plan. 
Yanuit dat perspectief is het dus reeel om dit laatste aspect, hoewel ze niet letterlijk 
onderdeel uitmaakt van de hoofdstructuur, in dit kader te bespreken. De vijf onderscheiden 
woonmilieus zijn:centraal,recreatief,aan de dijk,in het bos en longs de rand. 

Om deze woonmilieus een bepaalde eigen identiteit mee te geven en zonder te vervallen in 
het tekenen van schijnbare oplossingen, verkavelingplannen zijn te tekenen in vele varianten 
en dragen als zodanig niets bij aan het schaalniveau van het structuurplan, is een zestiental 
iconen ontwikkeld. Deze iconen stellen een bepaald kenmerk voor van de identiteit van het 
woonmilieu. Ze doen een uitspraak over bijvoorbeeld de manier waarop het gebied is 
verkaveld, blokken, stroken of vrije kavels, of over de ontsluiting, lanen, straten of paden. 
Andere proberen een ruimtelijk beeld te schetsen van het woongebied;een plein of een park, 
ruimte of juist massa of gestapeld tegenover geschakelde gebouwen. 
De combinatie van verschillende iconen uit verschillende categorieen geven een beeld van 
het woonmilieu dat wordt voorgesteld voor een bepaald gedeelte van het structuurplan. 
Bijvoorbeeld de uitwerking van het woonmilieu centraa/ tracht een stenig en dicht karakter 
op te roepen. Hiervoor zijn de icon en gebruikt die staan voor 'blokverkaveling', 'plein', laan' en 
'massa'. Het andere uiterste van het spectrum wordt gevormd door het woonmilieu longs de 
rand. Dit woonmilieu wordt gekenmerkt door 'gegroepeerde kavels', 'vrije kavels', 'paden' en 
vooral 'ruimte'. 
In elke combinade, als uitdrukking van het woonmilieu, is het icoon als het ware te 
beschouwen als een ingredient die het ontwerp voor een verkavelingsplan vorm en inhoud 
geeft. 
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Conclusies 
De vereniging van het structuurplan met de uitwerkingen van de hoofdstructuur vormt het 
uitgewerkte structuurplan. Samen met de projectie van het plan op de regionale kaart is dit 
uitgewerkte structuurplan te beschouwen als de visuele weergave van de conclusies van het 
gehele project. De vraag rijst natuurlijk in hoeverre dit plan voldoet aan de doelstellingen die 
in het begin gesteld zijn. 

Het doel van het project was tweeledig. De eerste doelstelling was het maken van een 
ontwerp voor de vijfde kern van Almere waarbij de drie aspecten 'polderlandschap', 
'infrastructuur' en 'woonmilieudifferentiatie' van groot belang werden geacht. Deze 
doelstelling In combinatie met de drie aspecten speelde een belangrijke rol op de lokale 
schaal. Daarboven hing nog een tweede gedachte die betrekking had op de stad en de 
Zuidelijke Flevopolder als geheel. Deze doelstelling luidde dat het ontwerp voor de vijfde 
kern de eenzijdige orientatie van de stad Almere op Amsterdam moest doorbreken. De 
onderliggende gedachte hierbij was dat een stad met dan meer dan 300.000 inwoners meer 
moest zijn dan slechts een voorstad van Amsterdam. Het bestaande beeld van Almere, en 
gezien de dagelijkse files richting Amsterdam de feite lijke situatie, is dat van een totale 
afhankelijkheid van de hoofdstad: de mensen die in Almere wonen zijn voormalige 
Amsterdammers,de meeste mensen werken in Amsterdam en voor een leuk uitje moet men 
ook naar Amsterdam. Uitgangspunt was dus dat Almere zich moest ontwikkelen in een 
andere richting, letterlijk in de zin van een ontwikkeling rinchting 't Gooi, Amersfoort en 
Utrecht en, meer symbolisch, naar een nieuw evenwicht tussen het zijn van een zelfstandige 
stad in een regionaal perspectief. 

In welke zin beantwoord het ontwerp aan de drie criteria die aan het ontwerp van de vijfde 
kern zijn gesteld, het polderlandschap, de infrastructuur en de differantiatie in verschillende 
woonmilieus? 
Als basis van het polderlandschap geld steeds de ontwateringstructuur en de 
daaruitvoortvloeiende waterstaatkundige ordening van poldervlak, mantel en zoom. Het 
systeem dat zorgt voor een efficiente ontwatering van de Zuidelijke Flevopolder is ingezet als 
het structurerende element van het structuurplan. De loop van de tochten hebben telkens 
als basis gedlend voor de hoofdstructuur, dit heeft geleid tot de vijf belangrijke lijnen in het 
plan. Haaks op deze structuur hebben de sloten een verfijning van deze grove structuur 
gemaakt en de tussenliggende stroken in kleinere eenheden verdeelt. Deze eenheden zijn 
telkens de basis van verschillende woonbuurten met een verschillende identiteit, de 
woonmilieus. 

Een ander belangrljk landschappelijk aspect is de onderkenning van het unieke karakter van 
het poldervlak als meest open en grootschalig landbouwgebied van Nederland. Deze 
onderkenning heeft zijn vorm gekregen door middel van hetgroene kader dat een grens steld 
aan de stedelijke ontwikkeling in dit gebied. Tevens is geprobeerd het altijd nagestreefde 
gevarieerde landschap te creeren, hoewel hierbij de functionele ordening zoals die nu wordt 
aangetroffen in de Zuidelijke Flevopolder niet uit het oog is verloren. Dit is gebeurd door de 
mantel in te zetten als marge of uitloper van ontwikkelingen vanuit de zoom (stedenbouw, 
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bosbouw of tuinbouw). 
Door alle belangrijke infrastructuur te bundelen in de strip en deze strip een belangrijke 
centrale functie binnen het structuurplan te geven, is deze infrastructuur opgenomen in het 
stedelijk gebied. Een belangrijke overweging is dat de strip functies herbergt die een stevige 
relatie met de infrastructuur aangaan. Door de goede bereikbaarheid van de verschillende 
onderdelen van de strip enerzijds en de uitstekende verbindingen met andere steden en 
regio's anderzijds is er een binding ontstaan tussen de infrastructuur, de strip en het 
plangebied als geheel. 
Als basis voor de differentiatie van het plan dient de onderscheiding van vijf verschillende 
woonmilieus. Deze onderscheiding heeft plaats gevonden naar de plek van een bepaald 
woongebied in het structuurplan en de relatieve ligging van het woongebied ten opzichte van 
de hoofdstructuur. Doordat in de uitwerking van de hoofdstructuur het wonen ook een 
belangrijke plaats het gekregen, is deze ook te beschouwen als een verrijking op de eerder 
genoemde basale onderscheiding. Dit gegeven toont het veelzijdige karakter van de 
hoofdstructuur in hetplan als structurerend,bindend en verrijkend element. 

Op welke manier past het ontwerp voor de vijfde kern nu in de in hoofdstuk 2 geschetste 
regionale ontwikkeling? 
De ontwikkeling van Al mere Hout past in de gefragmenteerde stedelijk structu ur van Al mere 
en 't Gooi. Langs de noordoostelijke rand van deze stedengroep vormt ze de afronding ervan 
in de Zuidelijke Flevopolder. Door de verankering van de infrastructuur in gebouwde 
omgeving heeft de nieuwe kern het in zich om, naastAlmere Stad, Hilversum en Naarden
Bussum, een nieuw centraal punt met een eigen identiteit te zijn in deze stedengroep. Deze 
houding past zeer goed binnen de theorieen hierover van Andre Corboz en Bernard 
Colenbrander. 
Tevens betekent de ontwikkeling van Almere Hout dat de eenzijdige orientatie van Almere 
langs deA6 en de Zuiderzeelijn richtingAmsterdam en Schiphol eindelijk wordt doorbroken. 
De stad is nu niet !anger meer te beschouwen als een eindpunt van ontwikkelingen vanuit 
Amsterdam. Maar door de goede verbindingen met zowel de hoofdstad als metAmersfoort 
en andere regio's in het noorden en het oosten van het land isAlmere als geheel omgevormd 
tot een schakel binnen dit systeem. De altijd nagestreefde binding van de Flevopolders met de 
Randstad is tot stand gebracht, Almere is hiermee definitief opgenomen in het stedelijke 
gebied dat gevormd wordt door de noordvleugel van de Randstad: van Haar I em via Schiphol 
en Amsterdam naar Alme re, 't Gooi, Utrecht enAmersfoort. 
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Samenvatting 

Al mere in de polder, een on twerp voor de vijfde kern vanAlmere 

De stadAlmere groeit sinds haar geboorte zeer snel, in vijfentwintig jaar tijd is het inwonertal 
gestegen tot circa 160.000. Met de afronding van de plahnen uit de beginjaren zal dit aantal 
stijgen tot 200.000 a 250.000. Deze afronding staat in het teken van het afbouwen van de 
eerste drie kernen van de stad:Almere Haven,Almere Stad enAlmere Buiten. In 200 I heeft de 
gemeente nieuwe plannen en doelstellingen gepresenteerd in een nleuw structuurplan: men 
wil de stad laten doorgroeien naar circa 350.000 inwoners in 2030. Om dit te kunnen 
bereiken Worden drie nieuwe kernen gebouwd: Almere Poort, Almere Pampus en Almere 
Hout. De eerstt? twee kernen liggen langs de A6 en de Zuiderzeelijn, de levensader van de 
stad, richtingAmsterdam.Almere Hout daarentegen ligt in de Zuidelijke Flevopolder, langs de 
toekomstige tweede levensader van de stad richting 't Gooi en Utrecht/Amersfoort. Dit 
artikel bespreekt het proces en het resultaat van het ontwerp voor de laatst genoemde kern. 

De belangrijkste doelstelling voor het project is het maken van een ontwerp voor de vijfde 
kern van Almere waarin 'woonmilieudifferentiatie', het 'polderlandschap' en 
'hoofdinfrastructuur' een belangrijke rol spelen. Het tweede doel van het project is het 
doorbreken van de eenzijdlge orlentatle vanAlmere op Amsterdam en het zoeken naar een 
nieuwe balans voot de stad;het ontwikkelen van de verbinding met 't Gooi en Utrecht. 
De opbouw van het artikel volgt de manier waarop het uiteindelijke resultaat tot stand is 
gekomen. De theoretische inleiding vormt de onderbouwing voor de gevolgde werkwijze. 
Daarna volgen de ruimtelijke analyses van de regio Amsterdam-Almere-'t Gooi en de 
ljsselmeerpolders. Het laatste deel behandeld het ontwerp en de terugkoppeling daarvan 
naar de bovengenoemde doelstellingen. 

Theorie 
De theoretische onderbouwing wordt gevormd door de indeling die Andre Corboz heeft 
gemaakt voor de twintigste eeuwse stedenbouw. Hlj onderscheid in deze periode vier fasen, 
waarbij hij twee criteria hanteert. Het eerste criterium is het planningsidee en het tweede de 
plek waar dit idee ingrijpt in de historische stad: stedenbouw naast, tegen, in en zonder de stad. 
De vier fasen worden gevormd door de vier hoofdstromingen bi nnen de stedenbouw van de 
twintigste eeuw. Corboz onderscheid als eerste fase 'de tuinstad', als tweede fase 'de 
functionele stad', als derde fase 'de postmoderne stad' en ten slotte als vierde fase 'de 
territoriumstad'. Deze laatste fase is het uitgangspunt voor het ontwerp van de vijfde kern 
van Alm ere. 
In deze vierde fase zijn de historische steden, die steeds het onderwerp van studie en 
ontwerp waren in de eerdere fasen, opgegaan in een het gehele territorium overdekkende 
stedelijke nevel. Binnen deze nevel wordt er een strijd gevoerd tussen enerzijds 'de 
intentlonele stad' en anderzijds 'de stad zonder eigenschappen'. Het lijkt dat de laatste als 
winnaar uit deze strijd te voorschijn zal komen, maar een blik op het cultuurlandschap of 'het 
territorium' zal het tij volgens Corboz kunnen keren. Door onderzoek te doen naar de 
unieke gelaagde opbouw van het territorium zal de stad weer opgenomen worden in de 
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landschappelijke en cultuurhistorische context. 
Hieruit volgt dat de analyse voor het maken van een ontwerp in de polder zich richt op de 
regio Amsterdam-Almere-'t Gooi en de ljsselmeerpolders. Deze gebieden zijn beide te 
beschouwen als het territorium van de stadAlmere. 

De regioAmsterdam,Almere en 't Gooi 
Het eerste gebied dat aan een ruimtelijke analyse is onderworpen is de regio Amsterdam, 
Almere en 't Gooi,grofweg tussen Schiphol enAmersfoort en tussen Utrecht en de Knardijk. 
Om dit gebied objectief te kunnen onderzoeken is het opgedeeld in vijf lagen: bodem,groen
blauwe structu u r, h istorie, infrastructu u r en morfologi e. 
Het resultaat van dit onderzoek is een visie, waarin een aantal elementen warden 
gepresenteerd die het ontwerp kunnen structureren.Tevens is deze visie op te vatten als het 
resultaat naar het zoeken van samenhang tussen de verschillende lagen. De visie bestaat uit 
drie onderdelen, naar de plek waar deze samenhang ingrijpt ten opzichte van de drie steden. 
De verschillen tussen de opbouw van deze steden vormen telkens de basis van een 
onderdeel: Amsterdam als een groot stedelijk lichaam en Almere en 't Gooi als een 
verzameling kernen in een groene omgeving.Het eerste deel, 'samenhang in de steden', wordt 
gevormd door de ringstructuur van snel- en spoorwegen dieAmsterdam (bijvoorbeeldAIO) 
en Al mere en 't Gooi (A I, A6, A27) aaneenrijgen. Het tweede deel, 'samenhang tussen de 
steden', vindt zijn basis in de water- en historische structuur tussen 't Gooi en Amsterdam 
(Vecht en Vechtplassen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie). De oostelijk van Almere en 't 
Gooi gelegen reeks open polders (Eempolder en het middengebied van de Zuidelijke 
Flevopolder) vormen het laatste deel van deze studie, 'samenhang naast de steden'. 

De IJsselmeerpolders 
Als tweede territorium van Almere zijn de ljsselmeerpolders beschouwd. Sinds 1930 zijn in 
de door de Afsluitdijk (1932) afgesloten Zuiderzee vier polders drooggemaakt de 
Wieringermeer ( 1930), de Noordoostpolder ( 1942),de Oostelijke Flevopolder ( 1957) en de 
Zuidelijke Flevopolder ( 1968). De eerste twee zijn te beschouwen als puur landbouwkundige 
polders, de verkaveling en inrichting ervan is gebaseerd op land- en waterbouwkundige 
optimalisatie. Bij de inrichtlng van de laatste twee is daarentegen geprobeerd door een 
integrale benadering een 'harmonieus landschap' te creeren. Naast landbouw kregen ook 
recreatie, bosbouw, natuur en stedenbouw een belangrijke rol toe bedeeld. Deze 
multifunctionaliteit is mede terug te voeren op de centrale ligging van het nieuwe land ten 
opzichte van Amsterdam en Utrecht;ze dienden vooral als overloopgebied voor de overvolle 
steden. 
Om de laatste polder en dus de context van het plangebied, het open middengebied van de 
Zuidelijke Flevopolder, beter te begrijpen, zijn er drie ordeningen aangebracht. De eerste 
ordening, de waterstaatkundige, verdeelt de po Ider in een poldervlak,mantel en een zoom. Het 
poldervlak is het meest efficient en rechtlijnig verkavelde gebied in de polder, daaromheen 
wordt de mantel gevormd door de restkavels van het vlak naar de vaarten. De zoom is het 
gebied dat overblijft tussen de vaarten en de ringdijk. 
De tweede ordening is ontstaan door een scherpe scheiding van functies. In het poldervlak 
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en de mantel 'heerst' de meest grootschalige vorm van landbouw in Nederland. In de zoom 
hebben de ingredienten van het 'harmonieuze landschap' elk afzonderlijk een plek gevonden: 
natuur (Oostvaardersplassen),stedenbouw (Almere),bosbouw en recreatie. 
De laatste ordening wordt gevormd door landschappelijk belangrijke lijnen en vlakken. De 
snelwegen A6 en A27, de Zuiderzeelijn, de Hoge en de Lage Vaart en de regionale 
infrastructuur zijn te beschouwen als belangrijke lijnen. De vlakken bestaan uit de 
boscomplexen die ten noorden,oosten en zuiden van het middengebied liggen. 

Hetontwerp 
In de bespreking van het ontwerp voor de vijfde kern speelt de hoofdstructuur van het plan 
de belangrijkste rol. Deze hoofdstructuur is gebaseerd op de kavelmaat van de polder, 
SOOx 1700 meter, de zogenaamde poldermodule. De hoofdlijnen in het plan liggen tel kens op 
1700 meter van elkaar. Haaks op deze hoofdlijnen wordt het plan fijner verdeeld door de op 
500 meter van elkaar lopende kavelsloten. Tegengesteld aan de verdeling vanuit de polder 
staat de gelding door bosstroken die vanuit hetAlmeerder Hout het plangebied in prikken. 
Aan de belangrijkste lijnen van de hoofdstructuur is steeds een thema gegeven: water en 
ecologie, het groene kader, de strip en de Hoge Vaart. Water en eco/ogie hebben hun vorm 
gekregen in een ecolog!sche verbindingszone tussen de bossen ten noorden en ten zuiden 
van het middengebied en een langgerekte strook van water en rietvelden die de verschillende 
deelgebieden aan een rijgen. In deze rietvelden zijn in een losverband torenwoningen 
geplaatst. Het groene kader merkt het open middengebied aan als een open gebied en zorgt 
voor het behoud daarvan. In de onderste rand van het kader zijn de bestaande infrastructuur 
en boerderijen, busbanen richting Almere Buiten en nieuwe woningen opgenomen. De 
belangrijkste dragers voor de strip zijn de snelwegen richting Utrecht (A27) en Nijkerk en 
verder (A30) en de spoorlijn richting Amersfoort en Hilversum (Houdijn). Orie 
knooppunten bieden het verkeer van de snelwegen, lokale wegen of spoorwegen de 
mogelijkheid te 'schakelen' naar een ander verkeersniveau. Deze knooppunten zljn tevens 
hoogwaardige kantoorlocaties. Andere functies in de strip zijn een shoppingmall, een 
ziekenhuis, scholen en andere werkgebieden. Deze functies spelen, in tegenstelling tot de 
voorzieningenstroken die vanuit de strip het plan in steken, een uitgesproken grootstedelijke 
en regionale rol. De kralen aan het lange lint, de Hoge Vaart, vormen het laatste thema. Haaks 
op deze onderverdeling staat in de hoofdstructuur de geleding van het plan door drie 
gebieden met een campus-karakter, losse gebouwen met verschillende functies (wonen, 
werken en recreatie) in een groene omgeving. 
Een ander belangrijk thema zijn de woonmilieus. In het plan zijn er vijf verschillende te 
onderscheiden, waarvan het karakter wordt bepaald door de plek in het plan ten opzichte 
van de hoofdstructuur. De vijf zijn: 'centraal', 'recreatief', 'aan de dijk', 'in het bos', 'langs de 
rand'. Door telkens een aantal karaktertrekken van een woonmilieu bij elkaar te nemen, 
kunnen de vijfverschillendeworden onderscheiden. 

In welke mate voldoet dit plan aan de te voren gestelde doelstellingen? 
De reeks poldervlak, mantel en zoom heeft gezorgd voor mogelijkheden om in het plan de 
verschillen tussen een open, half-open en gesloten landschap te benadrukken. Een andere 
landschappelijke component, de waterstructuur, zorgt voor de belangrijkste geleding van het 

plan. De infrastructuur is opgenomen is het bebouwde gebied en de strook er langs heeft 
functies gekregen die profiteren van de aanwezigheid van de hoofdinfrastructuur (een 
uitstekende bereikbaarheid vanuit verschillende richtingen). Het laatste aspect in dit kader 
zijn de woonmilieus. De vijf onderscheiden woonmilieus nemen de uitersten en het centrum 
van de bandbreedte in zich op. Dit beeld wordt versterkt doordat in de uitwerking van de 
hoofdstructuur het wonen een centrale plaats heeft gekregen, ze is daarmee een verrijking 
voor de nagestreefde differentiatie. 
Op regionale schaal betekend de ontwikkeling van de Almere Hout dat de eenzijdige 
orientatie van Al mere op Amsterdam wordt doorbroken.Waar Almere nu hoofdzakelijk het 
eind van een ontwikkeling vanuitAmsterdam is, vormt ze straks een juist belangrijke schakel 
in de verbinding van het noorden en oosten van het land met de hoofdstad. 
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Bijlage 

Het schetsboek 

Uit de grote hoeveelheid schetsen, tekeningen en ontwerpoefeningetjes die ik het afgelopen 
jaar heb gemaakt, heb ik een ruime selectie gemaakt. Deze selectie heb ik bij elkaar gebracht 
in dit schetsboek dat als bijlage bij mijn eindscriptie is gevoegd. Door middel van dit 
schetsboek heb ik geprobeerd een overzicht te geven van het ontwerpproces. Het geeft een 
beeld van de weg die ik gedurende het afgelopen jaar heb afgelegd om te komen tot de 
gepresenteerde structuurplannen,schema's en uitwerkingen daarvan. 

Met deze schetsen wil ik ook een inkijkje geven in mijn manier van werken. De tekeningen 
tonen de vele stadia tussen idee, krabbeltje, schets en de uiteindelijke verwerking ervan in 
een ontwerp. Ook het gebruik van verschillende tekenmaterialen, stiften voor het snelle 
plaatje, krijt om een impression van het plan te geven, wasco en potlood tonen de 
verschillende fasen in het ontwerpproces aan. 

Dit betekend dan ook dat deze tekeningen geen inhoudelijke waarde hebben, in de zin dat ze 
een bepaald facet van het ontwerp vertegenwoordigen. Hoewel sommige tekeningen 
letterlijk in het ontwerp zijn overgenomen, zijn andere in licht of zwaar gewijzigde vorm 
gebruikt. En andere zijn in de verdere uitwerkingen van het ontwerp vollediggenegeerd. 
Als dus moet dit schetsboek beschouwd worden als bijlage bij de ontwerpen, vandaar deze 
plek achter in de scriptie, en dienen ze vooral als overzicht van het werk van het afgelopen 
jaar. 

JoostWierda,januari 2003 
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