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Zicht op de stieren in de Oostvaardersplassen
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Fascinatie voor een nieuwe stad
Mijn stedebouwkundige motivatie om voor de stad Almere te kiezen, heeft te maken met het feit dat het een geheel nieuwe plan-
matig bedachte stad is, die in relatief korte tijd is gebouwd. Ik wilde de achterliggende gedachten voor het ontwikkelen van een 
nieuwe stad onderzoeken en de beweegredenen voor de gekozen opzet en verkavelingsprincipes begrijpen, aangezien de meeste 
steden vanuit de historie zijn gegroeid. Verrassend genoeg kent deze planmatig bedachte stad ook problemen en heeft zij binnen 
Nederland geen positief imago. Bovendien is Almere de enige stedebouwkundige opgave van deze omvang (ca.200.000 tot 350.000 
inwoners) in Nederland en vormt zij een unieke ontwerpopgave. Daarnaast werd mijn fascinatie voor de stad versterkt, nadat bleek 
dat de eerste woningen in hetzelfde jaar zijn gebouwd als dat ik geboren ben. 

Actualiteit van het onderwerp
De beslissing van het Rijk in 2006, om een tweede schaalsprong voor Almere in gang te zetten, zorgde er voor dat vele stedebouw-
kundigen en landschappers zich aangetrokken voelden om de problemen voor Almere op te lossen en het imago van de stad te 
verbeteren. Hierdoor verschenen spectaculaire plannen in vakbladen en kranten over woningbouw in het IJmeer en de aanleg van 
een IJmeerlijn, die overigens niet door iedereen posititief werden ontvangen. De bouw van de IJmeerlijn is sindsdien een terugkerend 
punt van discussie en is in 2013 vanwege de financiële risico’s uitgesteld tot besluitvorming in 2025. Om een gedegen mening over 
de uitbreiding van Almere te kunnen vormen en een oplossing voor de problemen te kunnen aandragen, besloot ik een studie naar 
de ontwikkeling van Almere te verrichten om te onderzoeken welke strategie een gezonde levenskrachtige stad met een positief 
imago zou opleveren.

Idealen
Het maken van mijn afstudeeropdracht in combinatie met werk, de verplichte verbouwing van het huis en familie en vrienden bleken 
echter een hele opgave. Bovendien schuilt het gevaar te streven naar perfectie, terwijl de stad reeds voor meer dan de helft is gereali-
seerd. Met het schrijven van deze scriptie wil ik de lezers met het veelbesproken, maar vaak onbekende Almere kennis laten maken 
om aan de hand van de verborgen’kwaliteiten te laten zien dat Almere wel degelijk een positief imago verdient. Daarnaast wil ik een 
bijdrage leveren aan de huidige strategische ontwikkeling in de stedebouw in Nederland. Het grondig verdiepen in de ontwikkeling 
van Almere heeft mij de opbouw en werking van een stad beter doen begrijpen. Tot slot wil ik vooral Ria van Dijk bedanken voor haar 
motivatie en de mogelijkheid die zij mij samen met Gerard-Jan Hellinga en Clara Overes heeft geboden om de in de praktijk spelende 
ontwikkeling te kunnen ervaren door het bijwonen van een participatie-workshop met toekomstige gebruikers.

Carola van Bennekom

VOORWOORD



Zicht vanuit het Lumiérepark op het centrum van Almere Stad.
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Zicht op de skyline van Almere Stad aan het Weerwater

Nieuw land

Hier staan wij dan in land, nauw verwant aan dromen,
land waarvan ook de einder aan het water is ontnomen.

Dit is land om te bebouwen, 
land om van te houden,
met dorpen en steden, met huizen en straten
met leven er in, land om over te zingen, te praten.

Gerard Beense, 1999

bron: Visie op de Floriade 2022, 2012
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SUMMARY

Almere grows from top down till bottom up.
Strategic vision on the development of Almere as a healthy city 
because of the second grow assignment by the government till 2050.
Almere is internationally known as a successful new town since 1976, which is designed as an ideal polynucleair city with a green 
structure. In the Netherlands Almere is less successful and is known for being one-sided with a lot of dwelling but less companies 
and facilities. The question rises, ‘how is it possible that a newly designed city has those problems and results in a negative image ?’ 

I What is the reason that Almere is growing and why does the city have a negative image?
In 2006 the government gave Almere, a city of almost 200.000 inhabitants, a second growing assignment to grow almost twice as 
big. They wanted Almere to grow with 60.000 houses, 95.000 jobs and 160.000 inhabitants. The actual reason was to develop the 
international economic competitiveness of the Randstad, but because of the lack of space in Amsterdam and Utrecht, Almere was 
pointed out to grow because she was nearby and had plenty of space. In 1966, Almere had a grow assignment of the government 
before, but this task was already fulfilled. According to research, citizens want a healthy city to fulfill their primery necessities of live 
like food, housing, green environment and healthy living circumstances. This means a city needs to have everything people need in 
life. This is why a city needs to offer a wide variety of functions that exists of healthy systems for the environmental surroundings. 
But because of Almere being one-sided the city is not known and not appreciated. 

The definition of the problem in this thesis is:
Which strategy is needed for Almere to become a healthy city?

The aim of the project in this thesis is: 
To give a strategic vision on the development of Almere as a healthy city, because of their second assignment to grow till 2050

The scientific importance of the investigation is to contribute to the strategy for urban development and to determine the new role 
for the urban designer. The social importance of the investigation is to continue building projects because of a broad public foun-
dation in an early stage of the project, despite financial or political circumstances. Because of the space for individual input, people 
will be more satisfied and content. 



II With what kind of strategy is Almere designed and what was the purpose of the city?
From analytic research it turns out that the urban development in Holland, since the second world war, was organized top down by 
the government to easily built and multiply affordable housing. This was the easiest way to get rid of the housing shortage. Almere 
was meant to be an ideal green city as an opposite of the by industrialization polluted cities. The design was inspired by the garden 
city of E. Howard and the plan was combined with new land (Flevoland en Markerwaard) with new connections to Noord-Holland and 
Amsterdam. 

At this moment the city is developed one-sided with few companies and facilities. Despite the ambitious plans, the reality turned out 
differently because the government definitely cancelled the Markerwaard and the accessory connections in 2006. Together with the 
recession of the eighties and the lack of an urban image the city wasn’t attractive for companies and facilities to start in. Besides, 
Almere had a different shape compared to the compact historical cities people knew from their childhood. A benefit is that the city 
has a big internal green structure and that the second grow assignment from the government might be a big chance to develop 
Almere into a healthy city. 
 
In the future the government wants to transform Almere in an independent city to strengthen the economic competiveness of the 
Randstad. Because of that, the city has to propulsivly develop the green identity together with the strength of the region,  sustainable 
energy. Although the city needs new connections to Noord-Holland or Amsterdam for economic competiveness, the government is 
cautious because of other developments in the Randstad and because of the big investments.

III What Is the contribution of the top down approach for a healthy city?
To see if the top down approach can lead to a healthy city, this approach was tested. At first a framework with prerequisites was 
made. Comparing the city with the original concept of the garden city showed that Almere has to improve the internal connections. 
The comparison of Almere with the other four big cities in the Randstad (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) concludes  
that Almere has the space and the possibility to expand as a big city with an outstanding urban structure and skyline because of the 
excellent position in the Dutch trade network. Also Almere has the potential to become a big independent city with a green iden-
tity, growing into an international city because it can be supported by developing the Flevogreenport in Almere, in cooperation with 
expanding Lelystad airport especially for greenport transport. Organizing the Floriade in 2020 in the city center of Almere can be 
the combined impetus for launching positive national and international publicity for the green city of Almere. In this framework also 
provides insight in the surrounding aspects of Almere were it isn’t allowed to built and were there are limitations to built. A result 
of these prerequisites is that the water outside of Almere is protected by nature and can only be used for development if there is a  
reason for common importance and if there are no alternatives.

Using the framework and governmental principles for a healthy city and healthy region makes it possible for urban designers to 
create different green spatial models for Almere. This top down approach resulted in three green healthy city models, which vary in 
density, mixture and accessibility. To give room to the grow assignment the programme has to be completed, mixtured, connected 
and presented in the existing city. The best model supports the historical structure and the image of the city, which often is a politi-
cal choice.



 

Despite the fact that the top down approach leads to healthy and green city models, the execution of the approach has a few short-
comings. The long term fixed image has no room for changed circumstances or individual ideas. Besides the government runs out 
of money since the crises of 2008, which is why the urban development is on hold. At the same time the government is withdrawing 
and decentralized because they think the users should take their responsibility again. This helps the citizens to interfere. They can  
look out for their own interests and don’t have to wait for the government no more.

IV What is the contribution of the bottom up approach for a healthy city?
To determine what the value is of the bottom up approach for the urban planning, the investigation takes a closer look at the de-
velopment in the urban planning and its changed needs. Because the end of the population growth in 2038 the city projects will 
change to small-scale, infill and quality management. This means the strategy must be suited for these kind of projects. Besides it 
must fulfill the shortcomings from the top down approach; the ability to react on changed circumstances, the possibility to react on 
individual remarks and to prevent long term investments, which cause projects to go on hold. This results in the following goals for a 
new strategy; make sure projects can continue despite political or financial circumstances, this means to decrease the risk and costs 
by sharing and to enlarge the foundation by giving room for individual initiatives.

Because of less literature about the bottom up approach the investigation will be done according to the action research method, 
where literature and practice can complete each other. Interviews were held with professionals, workshops were attended, a match 
center was visited and realized projects were visited. 

As a result a new participation strategy was designed which exists of the best of the top down approach (to guarantee the common 
interest) and the best of the bottom up approach (inviting the citizens for initiatives). This strategy contains the same aspects as the 
top down strategy (planning, division of roles, finance, legal certainty and products) but the content has changed. The strategy uses 
simplified plans and simplified rules which results in a wider foundation, fewer complaints and room for individual initiative. On the 
other hand the plans offer less legal certainty and more uncertainty about the final plans.

Planning;  - multiple parties instead of one
  - direction on the process instead of content
  - rules to explain expectations, the process, the division of roles
  - private or collective customers
Division of roles;  – add the consumer in the planning
  - add a field director to direct the process 
  - government creates framework, tests initiatives, controls execution
Finance;  - short  term financing, smart financing and create ne values
Legal certainty; - find al balance between less detailed, flexible and legal certainty   
  - less detailed plans, framework for general importance, integral
  - additional rules in passports to enlarge the legal certainty 
  - only one environmental permission
Products; - less detailed plans 
  - passports in addition of the less detailed plans



V What is the contribution of the case study for a healthy city?
In the case study for Almere Pampus, the designed participation strategy is used on this large-scale expansion project. Because 
the participation strategy is designed for small-scale and infill projects the strategy needs some adjustments to be able to offer 
custom-made solutions for every project.
- The shared story for new areas exists only of landscape 
- The shared story features is applicable on different scale levels 
- The rules of participation also include communication
- The urgency and the shared property must be created in a new area
- The users must actively be recruited by lifestyles in a new area
- A workshop is organized to create understanding and foundation for the plan
- Share all collective costs, including a block, neighborhood or area
The shared stories are very important to carry out the green image of the city. The themes green landscape and polynuclair will make 
every citizen of Almere feel included. The international functions as the Floriade and the greenport will continued to be realised top 
down to give Almere nationally and internationally familiarity.

VI Strategic vision for a participation strategy to create a healthy city
In this investigation it turns out that the participation strategy exists of the best of the top down approach (guarantee common 
interest) and the bottom up approach (inviting the citizens for initiatives). In this way the strategy can be used as a costum-made 
strategy for all kinds of projects as small-and large scale and infill and expansion projects. To improve the strategy it is possible to 
add recommendations from experience. The following basics are to encourage the use of the participation strategy by municipalities;

Planning;  Decentralized planning
  Custom made strategy
  Direction on the process
  Rules about expectations of the process   
  Private and collective initiative 
  Shared story
  Urgency 
  Involvement
  Match center
  Add communication in professional education
Division of roles Consumer can be adviser, decision maker, cooperator, initiator
  Consumer is inhabitant, employer, municipal
  Unite in community or coalition
  Consumer is involved to create input
  Use input of consumer for foundation and social cohesion
  Field director to match initiatives
  Municipality for making plans, testing initiatives and controling projects



Finance   Short term financing, smart financing, new values
  Share the costs, earnings and risks
  Smart financing 
  New values
Legal certainty Simplify by giving one surrounding permission
  Finding balance between amount of detail and legal certainty
  Check simplified detailed plans
  Enlarge legal certainty by determining passports  
  Check Bouwbesluit, motivated deviation is possible
  Check Welstand
Products  Condition map
  Less detailed plans
  Passports in extend of less detailed plans
  Parcel-block-neighbourhood-area passports for owner
  Individual input for needs and healthy living circumstances
Participation Private parcel initiative ; self supporting parcel
  Collective block initiative; shared story
  Collective neighborhood-area; shared story with joined structure

The scientific importance of the basics mentioned above, is that they contribute to an improved urban development strategy. They 
can be adjusted by experience and will be unique for each municipal. The role of the urban designer will be changed into making 
less detailed plans, passports and matching initiatives as a field director. The social importance of this strategy is that projects can 
be continued allways and every where. Besides the individual input will create a wide foundation with satisfied and happy people.

As a result of the participation strategy the environment will be more divers and attractive. Despite of the room for individual ideas, 
the municipal will still be responsible to look out for the common interests. Because of this the green image and the regional con-
nections with Noord-Holland will be guaranteed. Finally the city will attract businesses and facilities to make it possible for Almere 
to get rid of its one-sided image and to develop in a green and healthy city.
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Zicht op het bewerken van het land in Flevoland.
bron: Omgevingsplan Flevoland, 2006
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Zicht op de dijk van Flevoland.
bron: Omgevingsplan Flevoland, 2006

1.1 Indirecte aanleiding
1.2 Directe aanleiding
1.3 Plangebied
1.4 Afbakening onderzoek
1.5 Probleemstelling
1.6 Doelstelling
1.7 Opbouw onderzoek
1.8 Belangen
1.9 Conclusie

I. INLEIDING





INLEIDING
Almere is een nieuw ontworpen stad maar heeft te kampen met problemen en een negatief imago. Door in dit hoofdstuk nader ken-
nis te maken met de stad en de discussie omtrent het bouwen in het IJmeer zal inzichtelijk worden welke problemen er in Almere 
spelen, waardoor de stad een negatief imago heeft.

Vervolgens zal het onderzoek nader worden afgebakend door de aanleiding om de stad uit te breiden te benoemen en te beschrij-
ven wat de aanwijzing van de tweede schaalsprong inhoud en waarom zij juist op Almere van toepassing is. Tevens zal het begrip 
‘stad’ nader worden geformuleerd en zal worden omschreven in wat voor stad mensen willen wonen en met welke strategie deze 
is vormgegeven. Aan de hand van deze informatie is een probleem-en een doelstelling geformuleerd om van Almere een goed 
werkende stad te maken met een goed werkende strategie en is het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van het onderzoek 
beschreven. 

I. INLEIDING      



bron: Volkskrant, 2009
Uitbreiding van Almere volgens de gemeente Almere op basis van de door het rijk opgestelde tweede schaalsprong
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1.1 Indirecte aanleiding
De indirecte aanleiding om de ontwikkeling van Almere te onderzoeken ligt in het destijds gepubliceerde krantenartikel van de Volks-
krant, waarin de plannen voor de uitbreiding van Almere in het IJmeer werden aangekondigd om meer gevarieerde woonmilieus in 
Almere te creëren.

Nadat het Rijk in 2006 in de Nota Ruimte bekend maakte dat Almere zich zou kunnen uitbreiden in het kader van de tweede schaal-
sprong, stelde de gemeente Almere de Structuurvisie Almere 2.0 op (gemeente Almere, 2009). Aan de hand van dit document ver-
scheen in het najaar van 2009 een krantenartikel in de Volkskrant, waarin de gemeente Almere haar ambitie uitte om de stad aan de 
westkant uit te breiden met waterrijke woonmilieus in het IJmeer. Hierdoor zou meer variatie in de woonmilieus tot stand komen dan 
door uitbreiding aan de oostzijde van de stad met meer van dezelfde VINEX-wijken. Bovendien, zo stond in het artikel, verscheen 
een ontsluiting door het IJmeer die reeds sinds 1961 in de uitbreidingsplannen stond, maar door de annulering van de Markerwaard 
nog niet eerder ten uitvoer was gebracht. 

De commotie die hierop volgde, maakte de uitbreiding van Almere een veel besproken onderwerp. Het krantenartikel leverde naast 
de vele positieve reacties ook veel negatieve reacties op van mensen die vooral bang waren voor eventuele schadelijke gevolgen aan 
het milieu. Bovendien lijkt het uitbreiden in het IJmeer enigszins onlogisch, aangezien het amper veertig jaar oude Flevoland nog 
schaars is bebouwd.

Conclusie indirecte aanleiding;
- Almere wil waterrijke woonmilieus in het IJmeer om meer variatie in de woonmilieus te creëren
- Almere wil een IJmeerlijn door het IJmeer naar Amsterdam aangezien deze reeds sinds 1961 in de uitbreidingsplannen staat
- is uitbreiding in het IJmeer de enige manier om variatie in de woonmilieus in Almere aan te brengen? 

I. Inleiding
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1-1-2012

1. Amsterdam                                                                             790.110 inwoners

2. Rotterdam                                                    616.260 inwoners

3. Den Haag                                                    502.055 inwoners

4. Utrecht                                       361.275 inwoners
  
5. Eindhoven            217.225 inwoners

6. Tilburg           207.580 inwoners 

7. Almere            193.156 inwoners

8. Groningen      193.127 inwoners

9. Breda          176.401 inwoners

1-1-2030

1. Amsterdam                                                                                                                     875.000 inwoners

2. Rotterdam                                                                             620.000 inwoners

3. Den Haag                                                                537.000 inwoners

4. Utrecht                                                       460.000 inwoners

5. Almere                                      350.000 inwoners 

6. Groningen              235.000 inwoners

7. Eindhoven           225.000 inwoners 

8. Tilburg               220.000 inwoners

9. Breda              190.000 inwoners

bron: sociale atlas van Almere 2013 & concept structuurvisie Almere 2.0

200.000 inw.0 inw. 400.000 inw. 600.000 inw. 800.000 inw.

(Geschat) inwonertal van de grootste steden in Nederland in 2012 en 2030
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1.2 Directe aanleiding 
De directe aanleiding voor de ontwikkeling van Almere ligt in de aanwijzing van het Rijk voor een tweede schaalsprong, zoals be-
schreven in de Nota Ruimte. Het nader bestuderen van deze schaalsprong maakt inzichtelijk waarom Almere is aangewezen en wat 
de impact van deze opgave is.

In de Nota Ruimte (2006) sprak het Rijk de wens uit om Almere te laten groeien, om de internationale concurrentiepositie van de Randstad 
veilig te kunnen stellen. De grootte van deze aanwijzing is afhankelijk van de economische welvaart en de binnenstede-lijke ontwik-
kelingen elders in de Randstad. Vanwege de financiële risico’s koos het Rijk voor de middenvariant om Almere te laten groeien tot ca. 
300.000 inwoners, vanuit de behoefte kan Almere zelfs groeien tot 350.000 inwoners. In dit onderzoek zal uitgegaan worden van de 
behoefte, waardoor Almere de komende 15 jaar kan verdubbelen in het aantal woningen (+ ca. 60.000), het aantal arbeidsplaatsen 
(+ ca. 95.000) en het aantal inwoners (+ ca.160.000). Almere kan hierdoor van de 7e (2012) tot de 5e (2030) grootste stad van 
Nederland uitgroeien. 

De aanwijzing is op Almere van toepassing, aangezien Amsterdam en Utrecht beperkte uitbreidingsruimte hebben vanwege de 
opgesloten ligging tussen de nationale landschappen, Schiphol en de Bollenstreek. Almere heeft daarentegen voldoende ruimte en 
ligt op relatief korte afstand, zodat de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere kan worden versterkt. In 1966 werd Almere reeds 
eerder voor een schaalsprong aangewezen in de 2e Nota Ruimtelijke Ordening. Zij kon hierdoor als groeikern uitbreiden tot 125.000 
-250.000 inwoners om de overloop vanuit het noordelijk deel van de Randstad op te kunnen vangen. Inmiddels is deze schaalsprong 
gerealiseerd, aangezien Almere in 2012 bijna 200.000 inwoners telde.

Conclusie directe aanleiding;
- de tweede schaalsprong is door het Rijk bepaald om de internationale concurrentiepositie van de Randstad te versterken
- aangezien Amsterdam en Utrecht beperkte uitbreidingsruimte hebben komt Almere in aanmerking als nabij gelegen stad
- Almere kan met behulp van de schaalsprong tot de 5e grootste stad (ca. 350.000 inwoners) van Nederland uitgroeien in 2030

I. Inleiding

x 10.000 personen

x 10.000 woningen

350.000 inwoners (2030)

193.156 inwoners (2012) 

140.000  woningen (2030)

77.551   woningen (2012)

175.000  arbeidsplaatsen (2030)

80.415   arbeidsplaatsen (2012)

bron: sociale atlas van Almere 2013 & concept structuurvisie Almere 2.0
Tweede schaalsprong voor Almere



Almere Stad

Almere Buiten

Almere Haven

Gooimeer

IJmeer

Almere Poort

Almere Pampus

Almere Hout

ALMERE

Zicht van bovenaf op Almere.
bron: Google maps 2012

Eemmeer

Markermeer
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1.3 Plangebied
Om nader kennis te maken met de stad Almere zullen de kernen één voor één, in volgorde van aanleg, worden geïntroduceerd. 

Almere een meerkernige stad
Almere is een nieuwe planmatig bedachte stad die door de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP) en het Projektburo Almere is ontwor-
pen (Gemeente Almere, 2001). Het betreft een meerkernige stad in het groen die naar behoefte kan uitbreiden. Ze ligt in de zuid-
westelijke hoek van de provincie Flevoland en wordt omringd door het Markermeer, het IJmeer, het Gooimeer en het Eemmeer. Op 
dit moment bestaat de stad uit zes kernen, waarvan er drie gerealiseerd en twee in ontwikkeling zijn en één nog te ontwikkelen is. 

Almere 

bron: nota ruimte
Ligging van Almere

Almere Haven (‘76) is als compromis gebouwd op even grote afstand van 
Utrecht als Amsterdam. Om de toekomstige bewoners op het gemak te 
stellen kreeg de kern een haven aan het Gooimeer, een grachtenstruc-
tuur en intieme woonerven. 
Almere Stad (‘80) is hierna gebouwd op een centrale en draagkrachtige 
plek om het Weerwater heen om enige afstand met Almere Haven te 
creëren. Deze kern is meer overzichtelijk opgezet door een geknikt grid 
met groene wiggen.
Almere Buiten (‘83) is gebouwd om samen met Almere Stad de spoorlijn 
naar Lelystad rendabel te maken en bestond uit een overzichtelijk ortho-
gonaal grid omringt door de Lage Vaart.
Almere Hout (‘95) is slechts beperkt bebouwd in een raamwerk van bos 
en landbouw. Momenteel wordt er organische stedebouw ontwikkeld.
Almere Poort (‘08) is in ontwikkeling als entree vanuit de Randstad met 
een radiaal-vormige opbouw en een regionaal toegankelijk strand en 
bos.
Almere Pampus is nog niet ontwikkeld en bestaat momenteel voor-
namelijk uit bos, landbouw en windmolens. 

Conclusie plangebied;
- Almere is door de RIJP en Projectburo Almere bedacht als een flexibel uit te breiden meerkernige stad in het groen
- Almere bestaat uit zes kernen, waarvan er drie zijn ontwikkeld, twee in ontwikkeling zijn en één nog te ontwikkelen is 
- Alle kernen hebben een diverse stedebouwkundige structuur bepaald door de tijdgeest

I. Inleiding



Zicht van bovenaf op Almere Haven.
bron: Almere vanuit de lucht, 2006

ALMERE HAVEN
kern met haven, grachten en woonerven in het groen (‘76) centrale kern met geknikt grid en groene wiggen rondom het Weerwater (‘80)



Zicht van bovenaf op Almere Stad.
bron: Almere vanuit de lucht, 2006

ALMERE STAD
centrale kern met geknikt grid en groene wiggen rondom het Weerwater (‘80)



Zicht van bovenaf op Almere Buiten
bron: Almere vanuit de lucht, 2006

ALMERE BUITEN
kern met overzichtelijk orthogonaal grid omringt door de Lage Vaart (‘83)



Zicht van bovenaf op Almere Poort.
bron: Almere vanuit de lucht, 2006

ALMERE POORT
strand, bos en kern met radiaalvormige opzet aan de entree van de polder



Zicht van bovenaf op Almere Hout.
bron: Almere vanuit de lucht, 2006

nog niet ontwikkelde kern met bos, landbouw en windmolens aan het IJmeer
ALMERE HOUT
organische stedebouw in een raamwerk van bos en landbouw



Zicht van bovenaf op Almere Pampus.
bron: Almere vanuit de lucht, 2006

ALMERE PAMPUS
nog niet ontwikkelde kern met bos, landbouw en windmolens aan het IJmeer
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Londen; groene gordel (historisch gegroeid met politiek ingrijpen) Parijs; monumentale assen (historisch gegroeid met politiek ingrijpen)

bron: Internet 2013, 2014
Verschillende verschijningsvormen van een stad

stad op kruising van wegen verdichte kern en 
stadsuitbreiding

suburbanisatie agglomeratie meerkernige stad

Verschillende groeifases van een historisch gegroeide stad (Amsterdam en Utrecht)
bron: Het land in de stad, 2001

Ontworpen nieuwe stad (Almere)
bron: Het land in de stad, 2001
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1.4 Afbakening onderzoek
Almere is een door de overheid ontworpen meerkernige groene stad met diverse stedebouwkundige structuren, maar heeft eenzij-
dige woonmilieus en een negatief imago. Om te kunnen begrijpen waarom de stad negatief wordt ervaren dienen de volgende vragen 
beantwoord te worden ‘wat is een stad?‘, ‘in wat voor stad willen mensen wonen?’ en ‘met welke strategie is deze stad vormgegeven?’ 

Wat is een stad? 
In eerste instantie was een stad van een dorp te onderscheiden door stadsrechten, maar deze benoeming is halverwege de 19e eeuw 
komen te vervallen. Tegenwoordig is er geen eenduidige omschrijving voor een stad, maar onderscheidt de stad zich van een dorp 
in grootte (>25.000 inwoners), in een hoger voorzieningennivo, een hogere dichtheid, meer diversiteit in functie en cultuur en een 
hogere tolerantie.

Bovendien is de verschijningsvorm van een stad divers. De meeste steden zijn historisch gegroeid met een compacte kern op de 
kruisingen van handelswegen. De grootte van deze steden werd bepaald door de intensiviteit en de belangrijkheid van de handels-
wegen, terwijl de vorm van de stedelijke uitbreidingen werd bepaald door natuurlijke en/of cultuurhistorische beperkingen (rivier en/
of stadswal). Na de industrialisatie verslechterde de woonomstandigheden in de steden en stuurde de politiek aan op het verbeteren 
van de bereikbaarheid en het creëren van ruimte en groen in de stad (groene gordels in Londen, monumentale assen in Parijs, grid 
met hoogbouw om park in New York). Daarnaast werden, om de problemen van de historisch gegroeide steden te voorkomen, 
nieuwe steden ontworpen. Deze nieuwe steden hebben een afwijkende stadsvorm met een minder compacte kern, een interne 
groenstructuur en een betere bereikbaarheid (zoals Almere). Wanneer landschappelijke en/of cultuurhistorische omstandigheden of 
politiek ingrijpen zouden ontbreken, zou dit ongewenste oneindige steden tot gevolg hebben (sprawl, Los Angeles).  

New York; hoogbouw en park (ontworpen deel van de stad) Los Angeles; oneindige stad 

Conclusie stad;
- er bestaat geen eenduidige omschrijving voor een stad, een stad is divers in functie en divers in verschijningsvorm
- historisch gegroeide steden onstonden op de kruising van handels(vaar)wegen en werden gevormd door landschap en cultuur
- als gevolg van de industrialisatie greep de politiek in door ruimte in historische steden te maken en nieuwe steden te ontwerpen
- Almere heeft een onbekende ontworpen stadsvorm met een diffuse kern, een interne groenstructuur en is goed bereikbaarheid

I. Inleiding
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gezonde stad =      gezond lichaam;                            + gezonde geest
       (alle functies aanwezig)                (tevreden gebruikers)
       (divers in type en verschijning)
       (schoon d.m.v. schone systemen)

Gezonde stad
bron: Bijlage blauwe kamer, april 2010

In wat voor stad willen mensen wonen? 
Mensen willen in een stad wonen die voorziet in de eerste levensbehoeften, zodat zij er hun hele leven kunnen blijven wonen. Zij 
zochten sinds de eerste vaste woonplaatsen (4000 voor Christus) naar een goed bereikbare plek, hoog en droog, beschut tegen wind 
en regen op een vruchtbare grond met visrijk water en gunstig gelegen ten opzichte van de zon (leven in de stad, 2001). Tevens wil-
len mensen gezonde levensomstandigheden zoals blijkt uit de suburbanisatie als gevolg van de verslechterde leefomstandigheden 
in de stad. De mensen willen een volledig aanbod van diverse en schone functies, die aan de hand van duurzame en recyclebare 
systemen zijn opgezet. Hierdoor ontstaat een gezonde ruimtelijke inrichting van de stad (gezond in lichaam) én tevreden gebruikers 
(gezond in geest). 

De ruimtelijke gezondheid van de stad kan per functie worden getoetst. Hierbij gaat het om de functies bodem, water, groen, wonen, 
werken, (commerciële en maatschappelijke) voorzieningen, bereikbaarheid (auto, openbaar vervoer en fi ets) en energie. Voor alle 
functies zal worden nagegaan of ze aanwezig zijn, of ze divers zijn in type en verschijning en of de functies schoon zijn in mate-
riaal. Voor het water gelden aanvullende eisen ten aanzien van het drinkwater en de veiligheid, net als voor het groen aanvullende 
eisen worden gesteld voor eten en energie. Ten aanzien van de bereikbaarheid dient meegenomen te worden dat het vergroten van 
de bereikbaarheid juist de sociale cohesie in de buurt teniet doet. De geestelijke gezondheid van een stad wordt getoetst door de 
toe-of afname van bewoners, ondernemers en bezoekers. Aangezien de tevredenheid van de gebruikers subjectief is, kan deze 
slechts aan de diversiteit van de functies van de stad worden afgelezen. Namelijk hoe groter de diversiteit aan functies, hoe groter 
de tevredenheid van de gebruikers. 

Conclusie in wat voor stad mensen willen wonen;
- mensen willen in een gezonde stad wonen, die voorziet in de eerste levensbehoeften en gezonde levensomstandigheden
- een gezonde stad is gezond in lichaam (voldoende, gevarieerde en schone functies) en gezond in geest (tevreden gebruikers) 
- de lage waardering en het negatieve imago van Almere worden mede bepaald door de beperkte diversiteit van de stad



35

Strategische visie Almere

Ontwikkeling van de stedebouwkundige strategie in Nederland
bron: Bijlage blauwe kamer, april 2010

bottom up

bestemmingsplan
=

eindbeeld

Met welke strategie is de stad vormgegeven?
Sinds de 2e W.O. wordt de stedelijke ontwikkeling in Nederland politiek gestuurd met behulp van een top down benadering (bijlage 
blauwe kamer, april 2009). Het Rijk en de provincie geven een visie en een kader aan de gemeente mee die, met behulp van een 
professionele stedebouwkundige een uitwerking maakt tot een structuur- of een stedebouwkundig plan. De stedebouwkundige 
analyseert alle belangen en randvoorwaarden en ordent deze tot een ontwerp met kwaliteit en sfeer, waarna het plan tot op detail 
wordt vastgelegd in het bestemmings-plan. Aan dit eindbeeld worden alle toekomstige stedebouwkundige ontwikkelingen getoetst.

De afgelopen jaren hebben er echter een aantal veranderingen in de politiek, de overheid, de maatschappij en de fi nanciële markt 
plaatsgevonden, waardoor het opleggen van een bestemmingsplan als eindbeeld niet langer toereikend blijkt. In een tijd waarin de 
burger via social media steeds mondiger wordt en de overheid zich steeds meer decentraal en faciliterend in plaats van toetsend or-
ganiseert (Nota Ruimte, 2006) is er steeds meer behoefte aan fl exibiliteit binnen de planvorming en zijn voorinvesteringen vanwege 
de fi nanciële crisis sinds 2008 beperkt.

Naar aanleiding van voorgaande ontwikkelingen zijn een aantal veranderingen in de woningbouwmarkt waar te nemen. Deze worden 
veroorzaakt door het afnemende woningtekort sinds de 2e W.O. en het verwachtte einde van de bevolkingsgroei in 2038. Zo vindt 
er een verschuiving plaats van grootschalige naar kleinschalige projecten, is er meer oog voor beheer in plaats van ontwikkeling en 
vindt er een verschuiving plaats van kwantiteit naar kwaliteit. Door de decentrale en faciliterende houding van de overheid verschuift 
de huidige strategie naar een bottom up benadering. Hierbij worden de plannen vanuit de maatschappij geïnitieerd en zorgen de 
vele betrokken opdrachtgevers voor een breed draagvlak in een vroeg stadium van de planvorming. Vanwege het gedeelde eigendom 
zijn de opdrachtgevers bereid om in de verantwoordelijkheden, de kosten en de opbrengsten te delen, waardoor de projecten eerder 
doorgang vinden. Tot op heden is er nog geen vastomlijnde strategie gevonden die een top down en een bottom up benadering 
combineert.

Conclusie strategie voor het vormgeven van de stad;
- de planvorming wordt in Nederland sinds de 2e W.O. top down benaderd, door het toetsen van de plannen aan een eindbeeld
- door veranderingen in de politiek, overheid, maatschappij en fi nanciële markt is de huidige benadering niet langer toereikend
- de grootschalige ontwikkelingen in Almere vormen een uitzondering op de hudige ontwikkelingen in de woningbouwmarkt
- de decentrale en faciliterende houding van de overheid maakt dat de planvorming verschuift naar bottom up benaderingen
- tot op heden is er nog geen vastomlijnde strategie gevonden die een top down en een bottom up benadering combineert

faciliterend plan

top down top down nu: toekomst:

I. Inleiding
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1.5 Probleemstelling
Aan de hand van de indirecte en directe aanleiding, de omschrijving van het plangebied en de afbakening van het onderzoek kan de 
volgende probleemstelling worden opgesteld.
 
Hoewel Almere een top down bedachte flexibele meerkernige groene stad is met diverse stedebouwkundige structuren, is er maar 
weinig variatie in de woonmilieus en is er sprake van een negatief imago. Dit negatieve imago wordt veroorzaakt door de beperkte 
diversiteit in de stad en de afwijkende stadsvorm ten opzicht van de historisch gegroeide steden. De grootschalige ontwikkelingen 
van de stad vormen een uitzondering ten opzichte van de huidige ontwikkelingen in de woningbouwmarkt. Zij zijn het gevolg van de 
aanwijzing van de tweede schaalsprong door het Rijk en de beperkt beschikbare ruimte elders in de Randstad.  

Deze aanwijzing biedt kansen voor Almere om te voorzien in gezonde levensomstandigheden door het creëren van een volledig aan-
bod van gevarieerde en gezonde functies. Aangezien de bevolkingsgroei in 2038 ten einde komt is het interessant om de reikwijdte 
van de aanwijzing te verlengen van 2030 tot 2050. Voor het tot stand brengen van een gezonde stad zal een werkende strategie 
aangedragen moeten worden, die aansluit op de veranderingen in de politiek, de overheid, de maatschappij en de financiële markt 
en die voorziet in de tekortkomingen van de huidige top down strategie. De architectuur blijft in dit onderzoek buiten beschouwing.

De centrale vraag in dit onderzoek betreft;
Met welke strategie kan Almere zich tot een gezonde stad ontwikkelen in het kader van de tweede schaalsprong tot 2050? 

Deelvragen; 
HST I  Wat is de reden dat Almere zich ontwikkelt en waarom wordt Almere op dit moment niet als gezonde stad beschouwd? 
HST II  Met welke strategie is Almere opgebouwd en hoe gezond is de stad bedoeld vanuit de historie, het nu en de toekomst?  
HST III  Wat is de bijdrage aan een nieuwe strategie van de top down benadering op Amere als gezonde stad ?
HST IV Wat is de bijdrage aan een nieuwe strategie van de bottom up benadering op Almere als gezonde stad? 
HST V  Wat is de bijdrage aan een nieuwe strategie van de case studie Almere Pampus op Almere als gezonde stad?
HST VI Welke handreikingen kunnen worden gegeven voor een nieuwe strategie zodat Almere een gezonde stad kan worden?  
  

1.6 Doelstelling
Aan de hand van de hiervoor geformuleerde probleemstelling kan de volgende doelstelling worden geformuleerd.
 
Om Almere uit te kunnen laten groeien tot een gezonde stad dient de huidige ontwikkelstrategie aangepast te worden. Hierdoor kan 
de stad uitgoeien tot een gezonde vijfde stad van Nederland en een gezonde regio voor de internationale concurrentiepositie van de 
Randstad. Almere zal hiervoor moeten voorzien in gezonde levensomstandigheden en zal deze kwaliteiten moeten gaan uitdragen 
om zowel voor de bewoners, de ondernemers en de bezoekers een gewaardeerde stad met een positief imago te kunnen worden. 

De doelstelling in dit onderzoek betreft;
Het geven van een strategische visie op de ontwikkeling van Almere tot een gezonde stad 

in het kader van de tweede schaalsprong tot 2050
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1.7 Opbouw onderzoek
Het onderzoek is opgezet in de volgende zes delen. Per onderdeel is beschreven wat het aandeel is ten aanzien van de probleem-
en doelstelling van het onderzoek. De gebruikte technieken, methoden en theoriën zijn benoemd.

In HST I wordt een inleiding gegeven op het onderzoek naar een strategische visie op de ontwikkeling van Almere. Het onderzoek 
wordt gestart met het beschrijven van de directe en indirecte aanleiding van de ontwikkeling van Almere en de kenmerken van het 
plangebied. Vervolgens wordt het onderzoek afgebakend door het omschrijven van het begrip stad, in wat voor stad mensen wil-
len wonen en met welke strategie de stad is vormgegeven. Aan de hand van deze omschrijvingen kan beoordeeld worden waarom 
Almere niet als een gezonde stad kan worden beschouwd. In de probleem- en doelstelling wordt vervolgens gestreefd naar het tot 
stand brengen van een gezonde stad met een goed werkende strategie. Tevens worden het wetenschappelijk en maatschappelijk 
belang van het onderzoek benoemd.

In HST II wordt analytisch onderzoek verricht om te zien of het historische Almere als een gezonde stad is bedoeld, het huidige Al-
mere als een gezonde stad is geworden en het toekomstige Almere als een gezonde stad is gewenst. Tevens wordt de invloed van 
het onderliggende landschap, de groeikernen en nieuwe steden nader bekeken. Uit de analyse kan eveneens het DNA van de stad 
worden opgesteld dat als drager van de stedelijke ontwikkelingen fungeert. Door het benoemen van de kansen en bedreigingen van 
de stad kan een inschatting worden gemaakt over hoe de stad gezond gemaakt kan worden.

In HST III wordt met behulp van een top down benadering beschreven hoe Almere een gezonde stad kan worden. Allereerst zal een 
ontwikkelkader worden opgesteld met randvoorwaarden, waarbinnen de ontwikkeling van Almere kan plaatsvinden. Vervolgens kun-
nen, in combinatie met een aantal gezonde uitgangspunten uit het analytisch onderzoek, diverse modellen voor een gezonde stad 
worden gecreëerd. Met behulp van een multi criteria analyse kunnen deze modellen middels vergelijkende criteria met elkaar worden 
vergeleken zodat het beste model kan worden gekozen.

In HST IV wordt de ontwikkeling van de huidige strategie nader bekeken om te zien waar deze tekort schiet. Vanwege de beperkte 
literatuur die er over dit onderwerp voor handen is zal de action research methode worden ingezet om het literatuuronderzoek 
met praktijkonderzoek te kunnen combineren. Vervolgens kan aan de hand van onderoek over het bottom up benaderen middels 
afstudeeropdrachten, projectervaringen, interviews en workshops een nieuwe strategie worden bedacht die op veranderende om-
standigheden kan inspelen.

In HST V wordt de nieuwe strategie toegepast in een case studie op Almere Pampus om de werkbaarheid van de strategie te toetsen. 
Middels een reflectie van het praktijkonderzoek wordt nagegaan of aanvullingen of verbeteringen ten aanzien van de ontworpen 
participatiestrategie nodig zijn.

In HST VI wordt de strategische visie op de ontwikkeling van Almere tot een gezonde stad omschreven. Hieruit blijkt dat het prak-
tijkonderzoek voor het grootschalige Almere Pampus een waardevolle aanvulling vormt op de ontworpen participatiestrategie die 
voornamelijk voor kleinschalige ontwikkelingen was opgezet. Hierdoor onstaat een aangepaste participatiestrategie van waardevolle 
onderdelen die per project op maat ingezet kunnen worden. Tot slot worden een aantal handreikingen meegegeven om het gebruik 
van de participatiestrategie in diverse gemeenten te bevorderen.

I. Inleiding
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1.8 Belangen
De aanwijzing van het Rijk om Almere uit te breiden in het kader van de tweede schaalsprong ter versterking van de concurren-
tiepositie van de Randstad is een uitgelezen kans om de stad gezond te maken en om een positief imago te creëren.
 
Dit onderzoek levert een wetenschappelijke bijdrage aan het verbeteren van de huidige top down ontwikkelstrategie. Aangezien er 
weinig literatuuronderzoek voor handen is zal een action-research methode worden ingezet om het literatuuronderzoek (van de 
professionals) met een praktijkonderoek (van de gebruikers) te kunnen uitbreiden. De nieuwe strategie dient te kunnen inspelen op 
de veranderende omstandigheden in de politiek, de overheid, de maatschappij en/of de fi nanciële markt, zodat projecten doorgang 
kunnen vinden. In dit empirisch proces van ‘trial and error’ kunnen research, design, action en refl ection een toegevoegde waarde 
leveren aan de ontwikkeling van een goed werkende strategie voor de gebiedsontwikkeling en de veranderende rol van de stede-
bouwkundige. 

Het ontwikkelen van een goed werkende ontwikkelstrategie zal ook een maatschappelijk bijdrage leveren. Vanwege het betrekken 
van de gebruikers in de planvorming zal een groter bewustzijn ten aanzien van de planvorming worden gecreëerd. Door elkaars be-
langen en overwegingen aan te horen zal in een vroeg stadium van de planvorming een breed draagvlak worden gevormd. Bovendien 
zal het gedeelde eigendom de bereidheid versterken om in verantwoordelijkheden, kosten en opbrengsten te willen delen. Hierdoor 
zal een stabiele woningbouwmarkt ontstaan en een stabielere arbeidsmarkt waarin de projecten ten alle tijden doorgang vinden. 
Tevens zal het aantal tevreden gebruikers toenemen, aangezien de gebruikers daadwerkelijk betrokken worden in ontwikkelingen 
die hen aangaan. Hierdoor zal minder aanspraak op de zorg worden gedaan.

Conclusie belangen;
- wetenschappelijke bijdrage aan een gezonde ontwikkelstrategie met een aangepaste rol voor de stedebouwkundige
- maatschappelijke bijdrage door het creëren van een breed draagvlak in een vroeg stadium van de planvorming
- maatschappelijke bijdrage aan een ontwikkelstrategie die projecten doorgang geeft en daardoor een stabielere markt vorm geeft
- maatschappelijke bijdrage doordat ieders betrokkenheid, meer tevreden gebruikers oplevert

Proces van de action research methode
bron: 17th european conference on information systems

  research   design

    action  refl ection

  ontwerp

    ervaring  refl ectie

  onderzoek
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1.9 Conclusie
Almere is een top down bedachte meerkernige stad in het groen met diverse stedebouwkundige structuren. Tevens heeft de stad 
eenzijdige woonmilieus en een onbekende stadsvorm, waardoor ze een negatief imago heeft. De aanwijzing vanuit het Rijk voor een 
tweede schaalsprong, ter verbetering van de internationale concurrentiepositie van de Randstad vormt een uitgelezen kans om van 
Almere een gezonde stad in een gezonde regio te maken met behulp van een goed werkende ontwikkelstrategie. Hoe deze strategie 
vormgegeven dient te worden zal in de onderliggende scriptie worden onderzocht.
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Zicht op de Oostvaardersplassen
bron: Omgevingsplan Flevoland, 2006
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II. ANALYTISCH ONDERZOEK

    

Zicht op de dijk van Flevoland
bron: Omgevingsplan Flevoland, 2006

2.1 Onderzoek historisch Almere
2.2 Onderzoek huidig Almere
2.3 Onderzoek toekomstig Almere 





2.1 ONDERZOEK HISTORISCH ALMERE

INLEIDING
In de probleemstelling staat de vraag centraal met welke strategie Almere kan uitgroeien tot een gezonde stad in het kader van de 
tweede schaalsprong tot 2050. Allereerst wordt achterhaald met welke strategie Almere is opgebouwd en wordt er bekeken in hoe-
verre Almere als een gezonde stad is bedoeld (volledig, divers en schoon) (HST 2.1), in hoeverre zij een gezonde stad is geworden  
(HST 2.2) en in hoeverre de overheid in de toekomst een gezonde stad nastreefd (HST 2.3). Tevens zullen de ontwikkelingen in het 
IJmeer worden nagegaan. 
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Flevomeer: mondingsgebied Almere: groot meer/oer-Eem Zuiderzee: binnenzee Flevoland 

Grove maat van de ontwateringssloten in Zuid-Flevoland

1932

1930
1942

1957
1968

1976

De voormalige landschappen waarop Almere is gebouwd

bron: het zuiderzeeproject in zakformaat, 1987

geannuleerd 
in 2006

bron: het zuiderzeeproject in zakformaat, 1987

Flevoland als laatst gerealiseerde polder
van het inpolderingsplan Lely (1925)
bron: het zuiderzeeproject in zakformaat, 1987
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2.1.1 Geschiedenis van het landschap
Almere is niet, zoals de meeste steden, op een organische manier gegroeid op een gunstige plek in het landschap. Het landschap 
waarop Almere is gebouwd is ontworpen. Nagegaan wordt waarom dit landschap is bedacht.

Het landschap waarop Almere is gebouwd kende verschillende verschijningsvormen. Rond 300 voor Christus begonnen grote delen 
van het voormalige Nederland droog te vallen en tekende zich een binnenwater af met een sterk wisselende oeverlijn, het Flevomeer. 
Vanaf 1000 na Christus werd Nederland langzaamaan gecultiveerd en ingedijkt en ontstond het binnenwater Almere. De oer-Eem 
was één van de rivieren die in dit mondingsgebied afwaterde en dwars door het voormalige grondgebied van Almere heen liep. Na-
dat het Almere tussen de 13e en de 19e eeuw weer in open verbinding kwam met de zee, werd het water omgedoopt tot Zuiderzee. 

Het inpolderingsplan van Lely bestond uit diverse droogmakerijen en de Afsluitdijk om de overstromingen van de Zuiderzee tegen 
te gaan. De plek van de droogmakerijen werd afgestemd op de bodemsamenstelling en de diepte van de Zuiderzee. Het nieuwe 
land zorgde voor landbouwgrond, woonruimte, natuur-en recreatiegebied en verbeterde de verbindingen tussen noord-zuid en 
oost-west Nederland. Tussen 1930 en 1968 werden de diverse polders drooggelegd. De laatste polder, de Markerwaard, werd in 
2006 geannuleerd vanwege de nadelige invloeden op zowel de vogelstand, het waterpeil in Noord-Holland, de waterrecreactie, de 
openheid van het landschap als de financiële haalbaarheid.
 
Flevoland is, net als de overige zuiderzeepolders, een droogmakerij (bijlage 2.1), ‘een bemalen gebied dat van oorsprong een meer, 
een ander groot open water of drasland was’. Zij kenmerkt zich, als een door een dijk omringde polder met evenwijdig lopende 
afwateringssloten die op een gemaal aansluiten. De drooglegging duurde ongeveer een jaar, waarbij alle stadia van landvorming tus-
sen drassig en droog werden gepasseerd. Vanwege de verbeterde ontwateringstechnieken konden in zuidelijk Flevoland de grootste 
percelen worden gerealiseerd. Bemaling blijft nodig om het huidige grondwaterpeil te behouden.

II. Analytisch onderzoek

Geschiedenis van het landschap; 
- Flevoland is top down bedacht tegen overstromingen, als bouwland en voor verbeterde verbindingen binnen Nederland 
- het landschap ontwikkelde zich van mondingsgebied (Flevomeer) tot meer (Almere) tot binnenzee (Zuiderzee) tot polder (Flevoland)
- Flevoland kenmerkt zich door een dijk, evenwijdige afwateringssloten, bemaling en grootschalige percelen
- de ligging van de oer-Eem is van invloed op de huidige stadsvorm
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Almere als meerkernige stad
(verkenningen 1970)

bron: Almere principles, 2008

Almere negeert het onderliggende 
landschap  (verkavelingsplan 1968)

bron: Almere principles, 2008

IJmeerlijn tussen Amsterdam en Markerwaard 
(spoorwegnet en primaire wegennet 1974)

Almere als stedelijke sfeer in het bos 
(structuurplan 1961)

Almere als B-kern rondom Lelystad 
(structuurplan 1949)

Almere als meerkernige stad
(vroege schets 1974)

Amsterdam

Hoorn

Utrecht Amersfoort

Monnickendam

Enkhuizen

Oosthuizen

Amsterdam-
noord

Volendam

Monnickendam Monnickendam

Volendam

Amsterdam-
noord
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2.1.2 Geschiedenis van de stad 
Aan het ontwerp voor Almere hebben diverse stedebouwkundige plannen ten grondslag gelegen. Nagegaan wordt wat de achter-
liggende gedachten zijn geweest voor het aanpassen van de plannen.

De eerste stedelijke plannen voor Almere ontstonden tijdens het inpolderingsplan van Lely. Zo bedacht men in het structuurplan 
Zuidelijke polders (1949) dat Almere één van de kleinere B-kernen (5.000 tot 15.000 inwoners) zou gaan vormen rondom de centrale 
C-kern Lelystad (25.000 inwoners) midden in een landbouwgebied (bijlage 2.2). 

In 1961 werd Almere in het Structuurplan voor de zuidelijke IJsselmeerpolders aangemerkt als een gebied met een stedelijke sfeer in 
het bos. Het bos zorgde voor een aangename beschutte woonomgeving met natuur en recreatie in een landbouwgebied. Er werden 
intensieve verkeersverbindingen met Amsterdam-noord, Volendam, Monickendam, Hoorn, Utrecht en Amersfoort gelegd en de zone 
tussen Almere en Lelystad, langs de rand van Flevoland en de Markerwaard werd ontwikkeld voor aaneengesloten industrie. Hiermee 
probeerde het Rijk de stedelijkheid na de 2e W.O. in de omliggende Randstad te concentreren en het weidegebied in het Groene Hart 
open te houden (Nota westen des lands,1958). 

Almere werd aangewezen als groeikern (2e Nota R.O., 1966) en ontwikkelde de stad zich vanaf 1970 als grote meerkernige stad in 
het groen met suburbane woonmilieus bestaande uit laagbouwwoningen met een centrale verwarming en tuin. De stad kon hierdoor 
groeien tot 125.000-250.000 inwoners met kernen van maximaal 20.000 inwoners. Deze kernen werden met elkaar verbonden door 
een grid van wegen evenwijdig aan de afwateringsstructuur van de polder. De stad kon hierdoor flexibel ‘groeien als een gewas’ (Van 
Duin). In de kernen zelf werd het landschap genegeerd (tabula rasa schetsen), vanwege de relatie met de Randstad. Het definitief 
annuleren van de Markerwaard in 2006 en het wegvallen van de verbindingen met Noord-Holland bracht de stad uit evenwicht.

Geschiedenis van de stad; 
- vanwege de suburbanisatie veranderden de top down plannen van B-kern naar stedelijke sfeer tot grote meerkernige stad
- de stad bood groene suburbane woonmilieus, was flexibel in uitbreiding en negeerde het landschap vanwege de relatie Randstad
- door het annuleren van de Markerwaard en het wegvallen van de verbindingen met Noord-Holland raakte de stad uit balans
- de industriezone naar Lelystad kwam door de spontaan ontstane Oostvaardersplassen te vervallen

II. Analytisch onderzoek
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Westen des lands (1958) 1e Nota R.O. (1960) 2e Nota R.O. (1966)
bron: tijdsbalk Almere, 2001

3e Nota R.O. (1976)

20 km

10 km

5 km

5 km

bron: Google maps /vernieuwing van de nieuwe stad, 2009
Groeikernen rondom Amsterdam

Amsterdam

Huizen

Lelystad

Purmerend

Hoorn

Hoofddorp

Nieuw-Vennep

Alkmaar

Almere
10 km

5 km

Huizen

Houten 5 km

Utrecht

Nieuwegein

Almere

20 km

Groeikernen rondom Utrecht
bron: vernieuwing van de nieuwe stad, 2009

Gebundelde deconcentratie Groeikernen Groeikernen en groeistedenConcentratie van suburbanisatie
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2.1.3 Groeikernen
Almere werd in 1966 door het Rijk aangewezen als groeikern. Nadere studie toont aan welke invloed deze aanwijzing had op de 
vormgeving en de grootte van de stad.

In 1958 schreef het rijk de Nota Westen des Lands (1958) om de suburbanisatie te concentreren in de Randstad zodat het Groene 
Hart open kon blijven. Vervolgens leken de steden in de Randstad aaneen te groeien en stuurde het Rijk aan op gebundelde decon-
centratie (1e Nota R.O., 1960). Nadat deze sturing te vrijblijvend bleek werden er groeikernen in (2e Nota R.O., 1966) en groeisteden 
buiten de Randstad (3e Nota R.O., 1976) aangewezen. 

Een ‘groeikern’ is een;
‘bevolkingskern die een sterke groei moet doormaken ten behoeve van een nabij gelegen grotere stad, indien deze groei exceptio-
neel groot is in vergelijking met de omvang van de kern zelf’ (3e Nota R.O.,1976) (bijlage 2.3). 

De groeikernen lagen op maximaal 30 km van de moedersteden van waaruit de suburbanisatie plaats vond. Zij varieerden in grootte 
en aantal van 15.000 tot 190.000 inwoners afhankelijk van de mate van suburbanisatie. Almere was als groeikern aangewezen voor 
zowel de overloop uit Amsterdam als Utrecht en kon tot 125.000 of 250.000 inwoners doorgroeien. De groeikernen waren bedoeld 
als zelfstandige stad, maar vaak bleven de werkgelegenheid en de voorzieningen achter. Bedrijven hielden vast aan de huidige locatie 
vanwege agglomeratievoordelen en de voorzieningen kwamen langzaam op gang vanwege de recessie (’80). Sommige groeikernen 
hadden hier minder last van omdat dit reeds bestaande kernen waren op een gunstige positie in het stedelijk netwerk (Haarlem-
mermeer, Houten, Zoetermeer) of omdat zij als een suburb tegen de moederstad aanlagen, waardoor zij van de werkgelegen-
heid en de voorzieningen uit de moederstad gebruik konden maken (Capelle a/d IJssel, Nieuwegein en Spijkenisse).  

Aangezien alle groeikernen in de jaren ‘60/’70/‘80 werden gebouwd hebben zij dezelfde tijdgebonden stedebouwkundige struc-
turen. Zij bestond uit hoogbouw in het groen met anonieme plinten (galerijflats Zoetermeer, Nieuwegein ‘60) of uit laagbouw in 
groene woonerven (woonerven Almere ‘70/’80) met veel dezelfde woningtypen. Deze snel en goedkoop gebouwde woningen gingen 
later concurreren met de ‘betere’ VINEX-wijken. In 1988 werd het groeikernenbeleid afgebouwd vanwege het blijvende pendelver-
keer.

Groeikernen;
- Almere werd aangewezen als zelfstandige diverse groeikern voor Amsterdam en Utrecht voor 125.000 -250.000 inwoners 
- Almere was slecht bereikbaar, had geen geschiedenis en agglomeratievoordelen en ontwikkelde zich eenzijdig vanwege de recessie
- de stad werd ervaren als een eenzijdige suburb van Amsterdam met veel pendelverkeer
- Almere bestond de eerste jaren vooral uit tijdgebonden laagbouw in het groen, net als de andere groeikernen

II. Analytisch onderzoek
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Tuinstad-principe (Howard, 1902)
bron: Almere principles, 2008

De gelede stad 
bron: Almere principles, 2008

Tuinstad en gelede stad toegepast op Almere
bron: Almere principles, 2008

Milton Keynes: grid van autowegen The woodlands: bosrijke omgeving Reston: centrum aan kunstmatig water
bron: Internet, 2013 bron: Internet, 2013 bron: Internet, 2013
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2.1.4 Nieuwe steden
Het bestuderen van nieuwe steden wereldwijd laat zien dat Almere door meerdere is beinvloed.

Nieuwe steden zijn volgens het WSF (Wetenschappelijke Steun Functie), steden die in de eerste jaren niet organisch zijn gegroeid, 
maar volgens een bepaald patroon vooraf zijn ontworpen en als zodanig planmatig en als zelfstandige eenheid zijn gesticht. De 
eerste nieuwe steden werden al 7500 jaar voor Christus ontworpen om praktische redenen zoals vestingsteden of om religieuze en 
ceremoniële redenen ter bescherming van machthebbers (Verboden Stad, Beijing). Later werden nieuwe steden ontworpen in een 
zoektocht naar de ideale stad, door de permanente trek naar naastgelegen steden als gevolg van de industriële revolutie.

Aan de hand van de principes ‘gelede stad’ (verdelen van stadsbuurten rondom een cenrale buurt) en ‘tuinstad’ (zelfvoorzienende 
en autonome stad met elk maximaal 32.000 inwoners midden op het platteland) (Ebenezer, 1902) (bijlage 2.4) ontwikkelden zich 
de eerste generatie new towns in Engeland op wijk-en buurtnivo (Welwyn Garden/Letchworth). De tweede  generatie new towns op 
stadsnivo ontwikkelden zich door verbeterde bouw-en productietechnieken. In de New Town Act (1946) werd een ‘new town’ om-
schreven als een; min of meer onafhankelijke nieuwe stad van enige omvang die op afstand van bestaande steden is gesticht’(WSF 
Flevoland). Kenmerken van deze steden zijn het combineren van het beste van de stad (wonen, werken, voorzieningen en cultuur) en 
het beste van het platteland (ruimte, groen, rust, zonder narigheid), hiërarchische neighbourhood units, een hiërarchisch verkeers-
stelsel en gevarieerde woonmilieus (ruime lichte woningen in het groen). Al gauw waren de new towns over de hele wereld te vinden. 

Ondanks de gemeenschappelijke basisprincipes zijn er veel verschillen in de verschijningsvorm te vinden als gevolg van de politiek 
en de ondergrond. Zo variëren new towns in grootte ( <50.000 tot >1.000.000 inwoners), in structuur (meerkernig of monumentale 
assen (Brasilia)) en in functie (voor studenten (Louvain la neuve), bedrijven (Wolfsburg) of de winning van grondstoffen). Mono-
functionele new towns zijn veel kwetsbaarder vanwege de afhankelijkheid van de reden van bestaan.

Almere liet zich inspireren door de vele experimenten in de new towns. Zo nam Almere het grid van autowegen over uit Milton 
Keynes, het scheiden van auto- en fietspaden uit Stevenage en het toepassen van aparte busbanen uit Rancorn. Vanuit de Ameri-
kaanse new towns (villages) werden de min of meer zelfstandige stadsdelen met eigen centra in een bosrijke omgeving overgenomen 
(The woodlands, Reston) en het kunstmatige meer in het centrum. Vanuit de Franse new towns (villes nouvelles) werd de door middel 
van intensieve treinlijnen te bereiken bedrijvigheid in de moederstad overgenomen. Hierdoor staat Almere in het buitenland bekend 
als succesvolle new town (‘Los Almeros’ of ‘New Towns capital of the world’) terwijl de stad in Nederland bekend staat als moderne 
polderstad.

Nieuwe steden;
- Almere is een nieuwe ontworpen ideale stad volgens de principes ‘gelede stad’ en ‘tuinstad’ 
- Almere is een zelfstandige ‘new town’ met het beste van stad en platteland, hiërarchische wegen en gevarieerde woonmilieus
- Almere werd internationaal succesvol door het scheiden van verkeer, een bosrijke omgeving en intensieve spoorlijnen

II. Analytisch onderzoek





2.1.5 Conclusie

Zowel Almere als de droogmakerij Flevoland zijn van bovenaf door een top down benadering vormgegeven om bouwland te ge-
nereren en de verbindingen binnen Nederland te verbeteren, nadat de Zuiderzee veel overstromingen veroorzaakte. Het landschap 
kenmerkt zich door een polder met een dijk, afwateringssloten en permanente bemaling. De vroegere ondergrond, zoals de ligging 
van de Oer-Eem, zijn hierbij van invloed op de draagkracht van de bodem en bepalen mede de vorm van de stad. In de stedebouw-
kundige structuren werd het landschap echter genegeerd, vanwege de relatie met de Randstad. 

Ten aanzien van de stad veranderde de top down bedachte plannen van B-kern (1949) naar stedelijke sfeer in het bos (1961) tot 
grote meerkernige stad (1966) als gevolg van de suburbanisatie en de wens om het Groene Hart vrij te houden. De stad bestond uit 
groene suburbane woonmilieus en was fl exibel in aanleg. De industriezone naar Lelystad kwam door de spontaan ontstane Oost-
vaardersplassen te vervallen. Deze nieuwe stad was bedoeld als een ideale stad en werd geïnspireerd door de new towns gebasseerd 
op de principes gelede stad en tuinstad. Zij werd bedoeld als een multi-functionele en zelfstandige stad met het beste van de stad 
en het platteland, met hiërarchische buurten en wegen en gevarieerde woonmilieus.  

Tevens was Almere in die tijd door het Rijk aangwezen als groeikern voor Amsterdam en Utrecht, waardoor ze tot een diverse en 
zelfstandige stad kon uitgroeien van 125.000-250.000 inwoners. Helaas ontwikkelde Almere zich eenzijdig door het ontbreken van 
een geschiedenis en agglomeratievoordelen, de recessie uit de jaren ‘80 en de slechte bereikbaarheid. Het annuleren van de Marker-
waard en het vervallen van de verbindingen met Amsterdam-noord, Monnickendam en Volendam bracht de stad uit balans. Hierdoor 
wordt Almere ervaren als een eenzijdige suburb van Amsterdam met veel pendelverkeer.

Daarnaast werd Almere geinspireerd door experimenten als een vrije busbaan, hiërarchische kernen in het bos en intensieve trein-
verbindingen, waardoor de stad internationaal als een succes werd beschouwd. In Nederland is Almere slechts een moderne pol-
derstad.

Historisch Almere (1970)
schaal 1:300.000





2.2 ONDERZOEK HUIDIG ALMERE

INLEIDING
In de probleemstelling staat de vraag centraal met welke strategie Almere kan uitgroeien tot een gezonde stad in het kader van de 
tweede schaalsprong tot 2050. Uit de top down benaderde plannen is gebleken dat Almere vanuit de historie bedoeld is als een 
ideale gezonde stad (volledig, divers en schoon) (HST 2.1). In het volgende hoofdstuk zal worden bekeken in hoeverre Almere een 
gezonde stad is geworden (HST 2.2) en in hoeverre de overheid in de toekomst een gezonde stad nastreefd (HST 2.3). Tevens zullen 
de ontwikkelingen in het IJmeer worden nagegaan. 
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bron: website www.Almere.nl, 2012
schaal 1:150.000
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2.2.1 Bodem
Na het ontwateren van de polder kwam de ongerijpte kleibodem van de Zuiderzee boven. Deze grond is vruchtbaar, slecht water-
doorlatend en, na het rijpen met riet en koolzaad, gemakkelijk te bebouwen. Door de ligging van de vroegere oer-Eem heeft er een 
verschil in de afzetting van het aantal kleideeltjes plaatsgevonden (bijlage 2.5). In het oosten van Almere werden vooral de zwaar-
dere kleideeltjes afgezet door de hoge stroomsnelheid, terwijl ter plaatse van de Oostvaardersplassen de meer verfijnde kleideeltjes 
werden afgezet, waardoor spontaan een waterrijk natuurgebied kon ontstaan.

Zowel als gevolg van het verschil in bodemsamenstelling als het continue inklinkingsproces door het onttrekken van water kent het
maaiveld grote hoogteverschillen. Zo ligt het maaiveld ten westen van de stad op -2.75m tot -3.25m NAP terwijl het maaiveld ten 
oosten van de stad 1.00m tot 2.00m lager ligt. Het bodempeil in de stad ligt met +1.70m NAP door ophogingen bijna op hetzelfde 
peil als de bovenkant van de dijk (+2.70m NAP). Als gevolg van het continue onttrekken van water voorspelt het waterschap dat de 
bodem ten westen van de stad nog 30-35 cm tot 2050 zal inklinken, terwijl de bodem in het oosten nog 45cm zal zakken. Als gevolg 
hiervan dreigt een groot deel van de laaggelegen (blauwe) gebieden in 2050 onder te lopen en dient de bodem in de bestaande stad 
continu opgehoogd te worden. 

Conclusie gezonde bodem (volledig / divers in type en verschijning /schoon); 

Laaggelegen bodem als natuurgebiedOpgehoogde bodem tot dijk Bewerkte bodem tot akkerland
bron: Omgevingsplan Flevoland, 2006

- de bodem is maakbaar door plaatselijke ophoging en het onttrekken van water (bebouwd gebied ligt 5-6,5m boven polder) 
- de bodem is vruchtbaar, geschikt voor natuurontwikkeling, bruikbaar voor landbouw en na bewerking voor bebouwing
- vanwege de weinig beroerde bodem is er geen sprake van bodemvervuiling maar is er wel kans op archeologische vondsten

- ophogen van de bodem is continu vereist om te voorkomen dat het gebied onder water loopt door de inklinkende bodem
- natuurlijke omstandigheden, zoals de liggng van de vroegere Oer-Eem, worden tot op heden weinig benut

II. Analytisch onderzoek
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Almere bestaat voor ca.45% uit water, heeft 2x zo veel water als de vier grootste steden en 15x zo veel als de vier volgende steden (bijlage 2.6)
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2.2.2 Water
Het meeste water bevindt zich om de stad heen in de vorm van meren (Marker-, IJ-, Gooi- en Eemmeer) voor recreatie, zoetwater-
winning en binnenvaart en in de vorm van een grid van ontwateringstochten. De tochten wateren af via de Hoge en Lage Vaart en 
het gemaal Block van Kuffeler op het Markermeer. Deze vaarten maken onderdeel uit van de stedelijke waterstructuur die beperkt 
worden ervaren door de ligging in het groen en de beperkte begeleiding door ontsluitingswegen. De stedelijke plassen hebben een 
estethische, een functionele (het Weerwater is ter realisatie van de opritten van de A6 over de Vaarten gegraven en de Lepelaarsplas-
sen ter realisatie van de Oostvaardersdijk), een recreatieve (Noorderplassen zijn ontstaan door kwel) en/of een natuurlijke waarde 
(de Oostvaardersplassen zijn spontaan ontstaan). Op stadsdeelnivo hebben de kernen een eigen waterstructuur, Almere-Haven 
heeft grachten (die refereren naar een pittoresk Zuiderzeestadje), Almere Stad singels, Almere Buiten een grid van sloten, Almere 
Poort radialen en Almere Hout bajonetvormige sloten. Tevens is in de ondergrond een drinkwaterbron aanwezig op 180m diepte die 
(toekomstig) Almere van drinkwater kan voorzien.

Als gevolg van de spontaan ontstane natuurontwikkeling in de Oostvaardersplassen heeft de polder twee verschillende waterpeilen, 
de Lage Vaart en het noordelijk deel van de polder op -6.20m NAP en de Hoge Vaart en het zuidelijke deel van de polder op -5.20m 
NAP. Het waterpeil in de stad ligt op respectievelijk -5.80m NAP en -4.80m NAP om inklinking tegen te gaan. De dijken lijken een 
zeespiegel-stijging van 40-85cm tot 2100 aan te kunnen. 

Conclusie gezond water (volledig / divers in type en verschijning /schoon) veiligheid en drinkwater;

Singels (Almere Stad, Filmwijk)Grachten (Almere Haven: centrum) Sloten (Almere Buiten, Stripheldenbuurt)
bron: Almere vanuit de lucht, 2008

- oppervlakte water bestaat uit twee kunstmatige peilen (-5.20 en -6,20m NAP) voor het behoud van de Oostvaardersplassen
- oppervlakte water heeft een estethische, recreatieve, natuurlijke, bergende en structurerende waarde 
- in Almere Buiten is een waterzuiveringsinstallatie (hiervoor is onderscheid nodig in wit, grijs en zwart water) 
- in de ondergrond van Almere Hout is een drinkwaterbron tot 2050

- de landschappelijke structuur wordt in de stad genegeerd, elk stadsdeel heeft een eigen kenmerkende waterstructuur
- de stedelijke waterstructuur is beperkt aanwezig en zichtbaar en wordt beperkt gebruikt 
- veel hinder van kwel langs de dijk door het peilverschil (5 tot 6m) met het buitenwater
- slechte kwaliteit van het water in het IJmeer en het Markermeer vanwege de beperkte doorstroming (veel slib)

Almere bestaat voor ca.45% uit water, heeft 2x zo veel water als de vier grootste steden en 15x zo veel als de vier volgende steden (bijlage 2.6)

II. Analytisch onderzoek
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Almere bestaat uit ca.13% bos, 3x zo veel als de vier grootste steden en 1,5x zo veel als de vier volgende steden (bijlage 2.6)
Almere bestaat uit ca.14% landbouw, net zo veel als de vier grootste steden en 1/3x van de landbouw in de vier volgende steden
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2.2.3 Groen
In Almere kenmerkt het groen zich door een raamwerk van extensief gebruikt groen om en intensief gebruikt groen in de stadsdelen.
Om de stad ligt veel landbouw areaal en een raamwerk van snelgroeiende boomsoorten (populieren) in een strak stramien. Dit bos is 
als voorinvestering voor de toekomstige bewoners aangepland om een natuurlijke omgeving voor recreatie met beschutting te creëren. 
De bomen worden tevens ingezet om archeologische vondsten aan te duiden of als kunstwerk. Aan de rand van de polder bevindt zich 
natuur als natte graslanden waarin beschermde plant-en vogelsoorten te zien zijn (Noorderplassen en Oostvaardersplassen). Een aantal 
stranden voor recreatie bevinden zich aan de buitenzijde van de dijk. In de stad gaan de bomen vaak samen met struikgewas als 
kijk-groen of een geluidwerende wand langs de ontsluitingswegen, waardoor de oriëntatie in de stad wordt bemoeilijkt. Dit groen 
wordt afgewisseld met gras en weide voor parken, buurttuinen, volkstuinen, stadsweiden of bijentuinen. Het groen is zo gesitueerd 
dat iedere bewoner binnen 1,5 kilometer in het bos, park of op het strand kan zijn voor ontspanning.

Hoewel Almere veel maar eenzijdig groen heeft, wordt het beperkt gebruikt. Bovendien ligt veel groen aan de rand van de kernen 
en niet langs de route naar voorzieningen. Over het algemeen worden het park en de sportvelden het meest gebruikt voor korte 
bezoeken, terwijl de natuur om de stad minder vaak maar voor langere tijd gebruikt wordt.

Conclusie gezond groen (volledig / divers in type en verschijning /schoon);

Park (Beatrixpark)Bos (Beginbos) Kunst (groene kathedraal)
bron: Almere vanuit de lucht, 2008

- raamwerk van extensief gebruikt groen (bos, natuur) om de stadsdelen en intensief gebruikt groen (park, sport) er in 
- groen binnen het bereik van 1,5 km van elke woning voor gezonde leefomstandigheden (zuurstof, eten, ontspanning) 
- groen vormt een estethische, recreatieve, natuurlijke, beschermende en structurerende waarde voor de stad
- divers in type als landbouw, natte graslanden, bos, struikgewas, weide, strand, als energie en als kunst

- groen is eenzijdig in verschijning en wordt beperkt gebruikt vanwege het gebrek aan routing en voorzieningen 
- groen langs de infrastructuur en stadsranden houdt fijn stof tegen, maar maakt de stad onzichtbaar, onleesbaar en onveilig

II. Analytisch onderzoek
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Almere is voor ca.11% bebouwd, 1/3 van de bebouwing in de vier grootste steden en 1/3 van de bebouwing in de vier volgende steden (bijlage 2.6)
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2.2.4 Wonen
De stad kenmerkt zich door een hiërarchische opbouw in grootte, waarbij Almere Stad twee keer zo veel woningen heeft als Almere 
Buiten en vier keer zo veel als Almere Haven. De stad bestaat voornamelijk uit suburbane woonmilieus met een gemiddelde dicht-
heid van 30 wo/ha gelegen om stadscentra met een dichtheid >50 wo/ha. 

In Almere staan 77.551 woningen (01/01/2012) voor een relatief lage prijs (ca.€190.800,-) op een aanzienlijke kavel (ca.201 m2) 
met een hoog percentage eigen woningbezit (66%). Het betreft vooral woningtypen met een tuin zoals rij- (60%), geschakelde (10%) 
en vrijstaande (5%) woningen. Verder staan er etagewoningen (24%) en overige woningen als woonboten en dergelijke (1%). Doordat 
de meeste buurten uit rijwoningen in eenzelfde bouwhoogte bestaan, wordt de oriëntatie in de buurten bemoeilijkt. De architec-
tonische uitstraling is daarentegen divers door de toepassing van thema’s, architectonische experimenten en tijdelijke woningen 
(bijlage 2.7). Vanuit de eigen behoefte is een tekort aan 5.000 woningen, vanuit de Randstad is een tekort aan 60.000 woningen.

De stedebouwkundige verkavelingen van de stadsdelen zijn tijdgebonden en herkenbaar aan hun naam. Almere Haven (‘70) bestaat 
uit woonerven (weiden), Almere Stad (‘80) uit een gedraaid grid met wijken, Almere Buiten (‘90) uit een grid met centrale as en 
buurten, Almere Poort uit radialen met kwartieren en Almere Hout uit bajonetachtige straten met horsten. De oriëntatie wordt echter 
bemoeilijkt door de vele bochten, doodlopende straten en de aaneengegroeide kernen (mede door de bouw van Tussen de Vaarten).

Conclusie gezond wonen (volledig / divers in type en verschijning /schoon);
- de stad is hiërarchisch opgebouwd uit stadsdelen, ieder met een eigen stedebouwkundige structuur
- een stadsdeel is opgedeeld in vele buurten rondom een centrum, hiervoor geldt eenzelfde naam (buurt, wijk, kwartier)
- divers in type als rij-, geschakelde-, vrijstaande-, etage- en overige woningen

- tekort aan 5.000 woningen volgens de eigen behoefte en 60.000 woningen volgens de behoefte van de Randstad 
- eenzijdig in woningtype (60% rijwoning), bouwhoogte (veelal drie lagen) en woonmilieu (veelal suburbaan)
- moeilijke oriëntatie door eenzijdige bouwhoogte, eenzijdige bouwtypen en aaneengegroeide stadsdelen
- grote verhuisgeneigdheid door aanbod grotere woningen in nieuwe wijken, weinig sociale betrokkenheid
- bouwproces verbeteren door het maken recyclebare of demontabele woningen

Almere-Stad: Tussen de VaartenAlmere-Haven: Noordmark Almere-Buiten: Oostvaardersbuurt
bron: Almere vanuit de lucht, 2008

II. Analytisch onderzoek
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Grote bedrijventerreinen: PoldervlakGrote bedrijventerreinen: Buitenvaart
bron: Almere vanuit de lucht, 2008

2.2.5 Werken
In de stad is een duidelijke verdeling van de bedrijvigheid naar bereikbaarheid waar te nemen (bijlage 2.8). In de stadscentra, langs 
de spoorlijn bevinden zich kantoorlocaties en in de woonwijken bevinden zich een groot aantal bedrijfswoningen aan auto- en 
langzaamverkeerswegen. De kleine bedrijventerreinen (2-9 ha) zijn binnenstedelijke bedrijventerreinen met kantoren die aan de 
ringwegen en/of dreven liggen en de grote bedrijventerreinen (20-250 ha) liggen vooral aan de hoofdontsluiting en het water 
voor de bereikbaarheid van respectievelijk vrachtwagens en vrachtschepen. Zowel de kleine bedrijventerreinen als de grote zijn te 
herkennen aan hun naam, -buurt in Buiten, -plaats in Stad en -markt in Haven en respectievelijk -vaart, -kant of -vlak. De meeste 
mensen werken op kantoor (19,0 arbeidsplaatsen/vestiging) of op grote bedrijventerreinen (16,4 arbeidsplaatsen/vestiging), terwijl 
de meeste ruimte verticaal door kantoren en horizontaal door grote bedrijventerreinen wordt benut. Opvallend is dat de glastuin-
bouw op de terreinen Buitenvaart, de Vaart en Oostvaardersdiep in het verlengde van de voormalige industriezone naar Lelystad zijn 
gesitueerd. Hoewel zij op enige afstand liggen van de kern behoren ze toch tot Almere Buiten, dit geldt eveneens voor het terrein de 
Stichtsekant dat op enige afstand van de kern Almere Haven ligt.

Almere heeft een beroepsbevolking van 97.800 mensen, waarvan er 43.700 mensen (44%) buiten Almere werken. Zij werken voor-
namelijk in Amsterdam (19.000) in de zakelijke dienstverlening, de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur en in de Haarlem-
mermeer (4300) op Schiphol. Hoewel Almere over 80.415 arbeidsplaatsen beschikt heeft de stad toch behoefte aan ca. 45.000 banen 
om de op dit moment buiten Almere werkende mensen in Almere te kunnen laten werken. Vanuit de Randstad is nog eens behoefte 
aan ca. 95.000 arbeidsplaatsen. 

Conclusie gezond werken (volledig / divers in type en verschijning /schoon); 
- bedrijfslocaties verdeeld over de stad naar bereikbaarheid
- in de stad zijn aanwezig kantoren (OV), bedrijfswoningen (auto), kleine en grote bedrijventerreinen (vrachtwagen,-schepen)
- de meeste arbeidsplaatsen worden door kantoren en grote bedrijventerreinen geboden

- Almere heeft een eigen behoefte aan ca. 45.000 arbeidsplaatsen en vanuit de Randstad aan ca.95.000 arbeidsplaatsen
- de kleine en grote terreinen zijn monotoom in functie en zijn ‘s avonds verlaten en onveilig
- enkele grote bedrijventerreinen hebben zich op enige afstand van de stad ontwikkelt (Buitenvaart /Stichtsekant)
- bouwproces verbeteren door het maken van demontabele of recyclebare panden en veroorzaken van weinig hinder

Grote bedrijventerreinen: De vaart

II. Analytisch onderzoek



Winkelcentra

schaal 1:150.000

Het stadswinkelcentrum ligt binnen 3,5km op ruim 20 minuten fi etsen van het centrum. 
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Stadswinkelcentrum Almere-StadStadsdeelwinkelcentrum Muziekwijk Stadsdeelwinkelcentrum Parkwijk

- hiërarchie van stads-, stadsdeel- en buurtwinkelcentra voor maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse voorzieningen 
- de stads- en stadsdeelwinkelcentra onderscheiden zich door regionale- en stedelijke mode-, luxe- en vrijetijdsartikelen
- alle centra zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en langzaamverkeer om met de auto te kunnen concureren 

- in het oosten van Almere Buiten zijn nog onvoldoende buurtwinkelcentra
- de stadsdeelwinkelcentra in Almere Poort en Almere Hout zijn nog in ontwikkeling
- bouwproces verbeteren door het maken van demontabele en recyclebare panden

bron: Almere vanuit de lucht, 2008

2.2.6 Voorzieningen; detailhandel
Almere beschikt over hiërarchische winkelvoorzieningen. De stad voorziet in maandelijkse voorzieningen door het stadswinkelcen-
trum in Almere Stad met een aanbod van regionale mode-luxe- en vrijetijdsartikelen. Ze heeft een reikwijdte van 7km en is goed 
met openbaar vervoer en langzaamverkeer te bereiken, de auto kan onder het gebogen maaiveld geparkeerd worden. Daarnaast 
hebben alle kernen een stadsdeelwinkelcentrum voor de wekelijkse voorzieningen met een reikwijdte variërend van 1,5 tot 3,5 km. 
Zij voorzien in mode, luxe- en vrijetijdsartikelen (44%) maar daarnaast ook in levensmiddelen en persoonlijke verzorgingsartikelen 
(23%), artikelen in en om het huis (19%) en detailhandel (14%). Deze centra zijn eveneens goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
en het langzaamverkeer, waardoor ze met de auto kunnen concurreren. In de buurten liggen de buurtwinkelcentra voor de dage-
lijkse voorzieningen die juist niet voorzien in mode-luxe- en vrijetijdsartikelen. Zij zijn voornamelijk gericht op detailhandel (38%), 
artikelen in en om het huis (32%), levensmiddelen en persoonlijke verzorgingsartikelen (27%). Deze centra hebben een reikwijdte 
van 1km (ruim 1 minuut lopen) en zijn eveneens goed met de bus en het langzaamverkeer te bereiken. De dekking van de buurtwin-
kelcentra in het oosten van Almere-Buiten is nog onvoldoende. De winkelcentra in Almere-Poort en-Hout zijn nog in ontwikkeling.

Conclusie gezonde detailhandel (volledig / divers in type en verschijning /schoon);

II. Analytisch onderzoek
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De basisschool bevindt zich op maximaal 350m van de woningen op bijna 5 minuten lopen
Zorgvoorzieningen bevinden zich op maximaal 550m van de woningen op ruim 6 minuten lopen
Sportcentra bevinden zich op maximaal 1500m van de woningen op bijna 10 minuten fi etsen
Cultuur en horeca bevinden zich op maximaal 3500m van de woningen op ruim 20 minuten fi etsen
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2.2.6 Voorzieningen; maatschappelijk
Almere heeft in bijna iedere wijk een basisschool op maximaal 350m van de woningen. De kwaliteit van het lager onderwijs is 
beperkt vanwege de vele verhuizingen. Verder is het aanbod voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO), het middelbaar en hoger 
onderwijs beperkt. Er is slechts een MBO (economie, techniek, gezondheid), een Hogeschool van Amsterdam (innovatie, techniek, 
ondernemen), een Pabo en een Tandheelkunde- Small Business-en Retailopleiding. Het onderwijs ligt voornamelijk aan langzaam-
verkeer- of openbaarvervoerroutes (bijlage 2.9).

In Almere Stad is één ziekenhuis aanwezig. Verder zijn er diverse zorgcentra in de stadsdeelcentra en bevinden zich diverse apo-
thekers en huisartsenposten verspreid in de wijk aan langzaamverkeer- of busroutes op een maximale loopafstand van 550m. Het 
aantal en soort zorgvoorzieningen in de hele stad is beperkt.  

Almere heeft een vrij compleet aanbod aan sportvoorzieningen (sport-park,-zaal,-hal en tennisbanen) aan langzaamverkeerroutes 
en buurtwegen in het groen. Ze heeft een eigen voetbalstadion, een atletiekbaan, een professioneel handbal- volleybal- en basket-
balteam. De voorzieningen in Almere Buiten zijn beperkt, in Poort en Hout zijn ze in ontwikkeling.

Het aanbod aan cultuur zoals theater, popmuziek, jongeren- en multifunctionele centra, bibliotheken, kunsten, musea en cultureel 
erfgoed is beperkt, maar ook horeca, uitgaansgelegenheden en hotels zijn beperkt aanwezig, vooral in de stadsdeelcentra.

Conclusie gezonde maatschappelijke voorzieningen (volledig / divers in type en verschijning /schoon); 

Sport: Stadion Almere CityZorg: Flevoziekenhuis Cultuur: Kunstencentrum de Kunstlinie
bron: Internet, 2012

- in de stad zijn voorzieningen aanwezig als onderwijs, zorg, sport, cultuur en horeca
- de voorzieningen liggen op loop-en fietsafstanden op respectievelijk 350m, 550m, 1500m en maximaal 3500m van de woning

- tekort aan middelbaar en hoger onderwijs in de stad, zorg en sport in Almere Buiten, cultuur en horeca in de stadsdeelcentra
- tekort aan kwaliteit in het basisonderwijs
- bouwproces verbeteren door het maken van demontabele en recyclebare panden

II. Analytisch onderzoek
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N702

De stad heeft een wijdte van 15 km die in minder dan 10 minuten met de auto is te overbruggen
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2.2.7 Bereikbaarheid: auto
De hoofdontsluiting van Almere bestaat uit een hiërarchische opbouw van ontsluitingswegen. De stad is goed bereikbaar vanuit de 
regio via de doorgaande rijkswegen A6 (Amsterdam-Lelystad) en A27 (Utrecht-Almere). De kromming in de A6 is ontstaan na het 
ontwerp van het Weerwater. Vanaf de A-wegen zijn de stadsdelen bereikbaar via de drie ringwegen; Hogering, Tussenring (N702), 
Buitenring en de N305. De kromming in deze wegen zorgt voor een gevarieerde beleving van het landschap. Vanaf de ringwegen 
zijn de wijken bereikbaar via de dreven (30 km/u lussen). Echter een aantal dreven in Almere Haven, Stad en Buiten zijn direct op de 
A-wegen aangesloten, waardoor het doorgaande verkeer wordt gehinderd. 

De vormgeving van de buurtontsluitingswegen in de stadsdelen verschillen van elkaar in tijdgeest. In Almere Haven zijn de buurten 
ontsloten door doodlopende woonerven, in Almere Stad door een geknikt grid, in Almere Buiten door een grid, in Almere Poort door 
radialen en in Almere Hout door bajonetachtige straten. De vele bochten, knikken en doodlopende structuren zijn lastig voor de 
orïëntatie. Bovendien is de hiërarchische ontsluitingsstructuur niet aan de eenduidige inrichting van de profielen af te lezen. 

Conclusie gezonde bereikbaarheid per auto (volledig / divers in type en verschijning /schoon);

N-wegen (Hogering) A-wegen (A6) Dreven (Oosterdreef: Haven)
bron: C.A. van Bennekom, 2012

- hiërarchische auto-ontsluitingsstructuur voor kris-kras bewegingen op korte en lange afstand
- diverse typen als doorgaande A-wegen en ontsluitingswegen als N-wegen, ringen en dreven
- de krommingen in de wegen zijn voor een optimale beleving van het landschap

- door de begeleiding van het groen en de profilering van de wegen is de hiërarchie niet af te lezen
- aantal inconsequente aansluitingen op de doorgaande wegen belemmeren de doorstroming
- moeizame oriëntatie door vele bochten, knikken en doodlopende wegen
- tekort aan capaciteit ringwegen en dreven volgens eigen behoefte en tekort capaciteit A6 en A27 volgens de Randstad
- bouwproces verbeteren door het maken van waterdoorlatend recyclebaar asfalt en het beperken van vuiluitstoot

II. Analytisch onderzoek



De stad heeft een wijdte van 15 km die in ruim 10 minuten met de trein is te overbruggen 
De stations liggen binnen 800m van de meeste woningen op bijna 10 minuten lopen
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2.2.7 Bereikbaarheid: trein
Almere heeft een treinverbinding door het zwaartepunt van de kernen Almere Poort, Almere Stad en Almere Buiten om voldoende 
draagvlak te kunnen genereren en vanwege een snelle regionale verbinding tussen Almere en de omliggende steden. Doordat de 
dichtheid in de kernen hoger is dan 50 wo/ha zijn de meeste woningen binnen een loopafstand van 800m vanaf het station bereik-
baar. Elke zomer wordt ook het station Almere Strand in gebruik genomen voor evenementen. Almere Haven is niet op de spoorlijn 
aangesloten aangezien men dit stadsdeel bewust klein wilde houden. Hoewel de verhoogde ligging van het spoor een barriére vormt 
in de betreffende stadsdelen, vormt ze tevens beschutting tegen de wind voor de naastgelegen fietsroute.

Conclusie gezonde bereikbaarheid per trein (volledig / divers in type en verschijning /schoon); 

Treinstation Almere ParkwijkTreinstation Almere Stad Treinstation Almere Muziekwijk
bron: Internet, 2012

- snelle regionale verbinding (>40km) door het zwaartepunt van de meeste stadsdelen (>50 wo/ha)
- de stations liggen voor de meeste woningen binnen een loopafstand van 800m

- Almere Haven en Almere Hout zijn om diverse redenen niet met de trein bereikbaar
- de capaciteit van de huidige spoorlijn is onvoldoende voor de schaalvergroting (Flevolijn verdubbelen en aanleg Stichtselijn)
- spoorlijn ligt deels verhoogd en vormt een barriére in de stad
- kan verbeterd worden door het toepassen van recyclebaar materiaal

II. Analytisch onderzoek



De stad heeft een wijdte van 15 km, die in bijna 20 minuten met de bus is te overbruggen
De stations liggen binnen 400m van de meeste woningen, op bijna 5 minuten lopen
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bron: website www.Almere.nl, 2012

aparte busbaan
bushalte
bereikbaarheidscirkel van 400 m om bushalte

Bus

schaal 1:150.000

straal 3,5 km

straal 1,5 km

straal 2 km

straal 1,5 km

straal 2,5 km



75

Strategische visie Almere

Vrije busbaan Almere Stad

2.2.7 Bereikbaarheid: bus
In Almere rijden bussen, die het vervoer in en tussen de stadsdelen verzorgen. Ze rijden van de stadswinkelcentra, de stadsdeel-
winkelcentra en de treinstations naar de buurten en terug. Om te kunnen garanderen dat de bussen op tijd rijden is er een aparte 
busbaan aangelegd. De aparte busbaan neemt echter veel ruimte en verharding in. Bovendien wordt de oriëntatie tijdens de rit be-
moeilijkt omdat zij afwijkt van de herkenbare autoroute en omdat ze omsloten is door groen. In Almere Hout is inmiddels gekozen 
om de busbaan met de auto-ontsluiting te bundelen. De busroutes lopen door het zwaartepunt van de woonbuurten, waardoor de 
bushaltes op een maximale loopafstand van 400m van de woningen liggen. 

Concusie gezonde bereikbaarheid per bus (volledig / divers in type en verschijning /schoon);

Aparte busbaan Almere Haven
bron: Almere vanuit de lucht, 2008

- gebundelde en aparte busbaan om de stiptheid van het openbaar vervoer te garanderen in en naar de stadsdelen
- de haltes liggen voor de meeste woningen binnen een loopafstand van 400m binnen het stedelijk gebied
- indien de afstanden tot de centra door stadsuitbreiding te groot worden is een up-grade tot trambaan mogelijk

- moeizame oriëntatie op de busbaan vanwege de afwijkende route ten opzichte van de auto en het vele groen
- aparte busbanen nemen extra ruimte en verharding in  
- beperkte busverbindingen tussen de stadsdelen
- bouwproces verbeteren door de aanleg van recclebaar en waterdoorlatend asfalt en het beperken van vuiluitstoot 

Busstation Almere Stad

II. Analytisch onderzoek
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2.2.7 Bereikbaarheid: fiets
Almere beschikt over een fijnmazig netwerk van vrijliggende fietspaden. De fietspaden verbinden de buurten met het stadswinkel-
centrum, de stadsdeelwinkelcentra, treinstations en overige buurten en voorzieningen. In de buurten wordt ofwel op aparte fiets-
paden ofwel op de rijbaan gefietst. De fietsverbindingen dienen als een alternatief voor het autoverkeer en zijn zo direct mogelijk. 
Zij worden veel gebruikt tot een afstand van 5 km. Daarnaast zijn er veel recreatieve fietsroutes van en naar de omliggende bos-en 
natuurgebieden, langs de Hoge en de Lage Vaart, de dijk naar Lelystad en de gehele spoorlijn. 

Om het fietsen in de stad plezierig te maken is het van belang dat de routes kort zijn, de hoogteverschillen beperkt en dat er vol-
doende beschutting is. De harde zuidwesten wind kan vooral in de polder een spelbreker zijn. Variatie in het zicht en de oriëntatie 
vanaf de paden en de fijnmazigheid van het netwerk vergroten de keuzevrijheid, waardoor de aantrekkelijkheid en de overzichtelijk 
worden vergroot. Het netwerk in Almere Poort, Almere Hout en de onderlinge verbindingen tussen de stadsdelen dienen verbeterd 
te worden. Bovendien missen er aantrekkelijke begeleidende routes rondom het Weerwater en langs de Vaarten. 

Conclusie geonde bereikbaarheid per fiets (volledig / divers in type en verschijning /schoon);

Fietspad in MuziekwijkFietspad langs Hoge Vaart
bron: Internet, 2012

- fijnmazig netwerk van vrijliggende fietspaden naar centra, treinstations en overige voorzieningen
- aanwezigheid van aantrekkelijke, beschutte, rechtstreekse en recreatieve routes voor afstanden tot 5km 

- netwerk in Almere Poort en Almere Hout en tussen de stadsdelen onderling dient uitgebreid te worden 
- aanleggen recreatieve routes langs de Vaarten en het Weerwater
- bouwproces verbeteren door de aanleg van recyclebaar en waterdoorlatend materiaal

Fietspad tussen Almere-Lelystad

II. Analytisch onderzoek
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2.2.8 Energie
In Almere wordt de electriciteit over het algemeen aangeleverd via het hoofdnetwerk van 380kV dat deels boven-en ondergronds ligt. 
Daarnaast wordt ook op duurzame manieren electriciteit gewonnen door middel van windmolens en warmtekrachtcentrales. De elec-
triciteit van de windmolens is onvoldoende vanwege de onzekere aanvoer zodat de capaciteit aangevuld dient te worden met elec-
triciteit uit de warmtekrachtcentrales op aardgas. De warmtekrachtcentrales kunnen daarnaast hun restwarmte inzetten voor warm 
water en stadsverwarming, waardoor ze milieuvriendelijker zijn dan de traditionele electriciteitscentrales. Ze verbruiken minder 
aardgas, stoten 90% minder CO2 uit en hebben minder onderhoud aan centrale verwarmingsketels nodig. De warmtekrachtcentrale 
is in Almere Stad (40.000 inwoners) als experiment toegepast. Vanaf het voorjaar van 2012 zal ook Almere Poort (22.000 inwoners) 
door de warmte-krachtcentrale uit Diemen worden voorzien van warm water en stadsverwarming middels een ondergrondse leiding 
door het IJmeer. Indien een storing optreed is er geen licht, warm water en verwarming en kan er niet worden gekookt.

In Almere Haven, Almere Buiten en Almere Hout wordt nog centrale verwarming toegepast met behulp van centrale verwarmings-
ketels op aardgas. 

Conclusie gezonde energie (volledig / divers in type en verschijning /schoon); 

Warmtekrachtcentrale Almere StadWindmolens Electriciteitsmasten
bron: Internet, 2012

- electriciteit wordt geleverd door 380kV-masten, c.v.-ketels, duurzame windmolens en warmtekrachtcentrales (aardgas) 
- de restwarmte van warmtekrachtcentrales kan worden ingezet om te koken, voor warm water en verwarming

- een storing in de warmtekrachtcentrale betekent geen electriciteit, geen koken, geen warm water en geen verwarming 
- electriciteitsmasten, windmolens en warmtekrachtcentrales hebben een behoorlijke impact op het landschap
- aanvoer van energie geeft om veiligheidsredenen beperkingen ten aanzien van de bebouwing
- het proces van de energielevering verbeteren door het gebruiken van onuitputtelijke natuurlijke bronnen

II. Analytisch onderzoek
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2.2.9 Gebruikers
Almere heeft 193.156 inwoners op 1/1/2012. Het stadsdeel Almere Stad heeft twee keer zo veel inwoners als Almere Buiten en vier keer 
zo veel als Almere Haven. Het aantal inwoners groeit door een vestigingsoverschot (2,7‰ tov 0,9 ‰ in NL) en een geboorteoverschot 
(7,7‰ t.o.v. 2,1 ‰ in NL). Vooral jonge gezinnen uit Amsterdam (24,9%), het buitenland (20,0%) en Noord-Holland (8,4%) komen naar 
Almere vanwege het woningaanbod en de taal (Surinamers). Echter door een tekort aan onderwijs en voorzieningen trekken jongeren 
en senioren juist weg uit Almere naar Amsterdam (20,9%), het buitenland (19,1%) en Flevoland (9,0%). Daarnaast is de interne verhuis-
geneigdheid hoog (54% intern) vanwege de vele nieuwbouw en de blijvende drang naar een grotere en betere woning.

De bevolking in Almere is relatief jong vanwege de korte bestaansduur van de stad en vanwege het feit dat vooral jonge pioniers 
de stap naar de polder durven maken. In Almere wonen meer 35-49 jarigen (+1%) en 0-19 jarigen (+2%) en minder 55-plussers 
(-2%) dan in Nederland. De huishoudens bestaan vooral uit gezinnen met kinderen (36%), alleenstaanden (32%) of gezinnen zonder 
kinderen (23%), waarbij de gezinnen vooral verspreid over het stadsdeel wonen en de alleenstaanden in het centrum. De gemiddelde 
huishoudensgrootte is groter (2,33 personen) dan gemiddeld (bijlage 2.11). Bovendien kent Almere veel minima-huishoudens (14%) 
vanwege het relatief goedkope woningaanbod. Daarnaast heeft Almere veel verschillende nationaliteiten zoals Surinamers/Antil-
lianen (13,8%), Aziaten (6,6%), Marokanen/Turken (5,5%).

Conclusie gezonde gebruikers (volledig / divers in type en verschijning /schoon (milieubewust)); 
- groeiende bevolking door een geboorte-en vestigingsoverschot vanwege het betaalbare woningaanbod 
- relatief jonge bevolking met kinderen vanwege de pioniersmentaliteit 
- veel verschillende nationaliteiten vanwege de aantrekkende werking van samenbundeling 

- de bevolking is eenzijdig met veel gezinnen, veel minima-huishoudens, weinig jongeren, senioren en hogere inkomens
- weinig sociale cohesie door de grote verhuisgeneigdheid naar een grotere woning

Diverse nationaliteiten (zanger Ali B)Jonge inwoners van Almere Veel geboorten:75.000ste inwoner(‘90)
bron: Internet, 2012

II. Analytisch onderzoek
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2.2.10 DNA ALMERE 
Almere is een ontworpen stad met DNA, dat als drager van de huidige en toekomstige stedelijke ontwikkelingen fungeert en bepa-
lend is voor de identiteit van de stad. Aan de hand van de functies kunnen deze cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken 
van de opbouw van de stad worden benoemd.

Het landschap om Almere heen kenmerkt zich als een extensief gebruikt landschap. Het bestaat uit een polder omringd door een dijk 
met windmolens. Deze polder wordt gevormd door een aaneenschakeling van land- tuin- bosbouw en natuur. De natuur ontwikkelt 
zich vaak direct achter de dijk door kwel of ontstaat ter plaatse van een minder draagkrachtige bodem (ligging oer-Eem). Het bos is 
mede aangepland ter beschutting van de stad. In de stad is een intensief gebruikt groen raamwerk aangelegt van gras met bomen  
in de vorm van parken en plantsoenen. Deze grote hoeveelheid groen geeft de stad Almere een unieke groene identiteit. Ten aanzien 
van de energievoorziening wordt zo veel mogelijk ingezet op onuitputtelijke duurzame bronnen als wind, water, zon en bio-massa. 

Het water in Almere wordt vooral gevormd door meren buiten de polder. Direct om de stad, in de polder, bestaat het water uit 
een rechtlijnige afwateringsstructuur die permanente bemaling nodig heeft. Op stedelijk nivo bestaat het water in Almere uit twee 
Vaarten en een groot aantal plassen zoals het Weerwater, de Leeghwaterplas en de Noorderplassen. In de stad is de oorspronkelijke 
afwateringsstructuur in de stedebouwkundige verkavelingen genegeerd. Elk stadsdeel kenmerkt zich door een eigen waterstructuur 
in aansluiting op de stedebouwkundige verkaveling. 

Ten aanzien van de bebouwing heeft Almere hiërarchisch opgezette woonbuurten en bedrijfsterreinen. De woningbouw in Almere 
is hiërarchisch opgebouwd uit een centraal gelegen stadscentrum met diverse er omheen gelegen woonbuurten. Elk stadsdeel 
heeft een eigen stedebouwkundige verkaveling, waarbinnen de buurten met een gelijksoortige naam worden onderscheiden. De 
bedrijfslocaties zijn hiërarchisch naar bereikbaarheid over de stad verdeeld. De kantoorlocaties zijn in het centrum gesitueerd en 
met openbaar vervoer bereikbaar, terwijl de bedrijfswoningen in de woonwijken door autowegen bereikbaar zijn. De kleine en grote 
bedrijventerrein liggen aan de rand van de woonwijken en zijn via hoofdontsluitingswegen-en vaarwegen bereikbaar. De voor-
zieningen voor onderwijs, zorg, sport en cultuur zijn op loopafstand van de woningen met behulp van bereikbaarheidscirkels over 
de stad verdeeld. Zij zijn voornamelijk centraal in de buurten gelegen aan openbaar vervoer wegen en langzaamverkeerroutes.

De bereikbaarheid van de stad is opgebouwd door middel van een hiërarchisch opgebouwde wegenstructuur en een keten van 
openbaar vervoer. De hoofdontsluiting voor auto’s bestaat uit A-, N-, ringwegen en dreven. Daarnaast zijn de stadscentra regionaal 
bereikbaar per trein en vormt de bus de stedelijke verbinding tussen de stadsdeelcentra en de buurten onderling. Het voor-en na-
transprort bestaat uit een uitgebreid netwerk van langzaamverkeersroutes. 

Conclusie DNA van Almere;
- de grote hoeveelheid groen in de stad geeft Almere een unieke groene identiteit 
- landschap bestaat uit raamwerk van extensief gebruikt groen om de stad en raamwerk van intensief gebruikt groen in de stad
- water bestaat uit meren en rechtlijnige afwateringssloten om de stad, in de stad volgt zij de stedebouwkundige verkaveling
- hiërarchische verdeling van woningen in woonbuurten rondom een stadscentrum in diverse stedebouwkundige structuren
- hiërarchische verdeling van kantoren in de centra, bedrijfswoningen in de woonbuurten en terreinen aan hoofdontsluitingswegen
- verdeling van voorzieningen aan de hand van bereikbaarheidscirkels ten opzichte van de woningen in loopafstanden
- hiërarchische wegenstructuur, een keten van openbaar vervoer en een netwerk van langzaamverkeersroutes
- winning van duurzame energie met behulp van voornamelijk onuitputtelijke duurzame bronnen als wind, water, zon en bio-massa

II. Analytisch onderzoek
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bodem is maakbaar / vruchtbaar en te bebouwen
continu ophogen door continu inklinken

hiërarchische stadsdelen met eigen structuren
eenzijdig in woonmilieu / woningtype/ bouwhoogte
tekort aan 70.000 woningen /kernen groeien aaneen

hiërarchische opbouw in ringen en dreven
profi elen eenzijdig in verschijningsvorm -> 
moeizame oriëntatie 

fi jnmazig netwerk  
tekort aan routes langs Weerwater en de Vaarten

veel groen, extensief om en intensief in de kernen
groen biedt bescherming/ontspanning
groen is eenzijdig in verschijningsvorm

divers in onderwijs / zorg / sport /cultuur en horeca
optimale bereikbaarheid met l.v. en o.v.
tekorten en beperkte kwaliteit voorzieningen

hiërarchische opbouw naar bereikbaarheid
divers in typen
tekort aan 140.000 arbeidsplaatsen ->pendelverkeer

kunstmatige waterpeilen / waterbron en zuivering
beperkte stedelijke waterstructuur
slechte waterkwaliteit IJmeer/Markermeer 

hiërarchische opbouw van detailhandel
optimale bereikbaarheid met l.v. en o.v.
tekort aan buurtcentra in Almere Buiten oost

regionale verbinding van stadsdeelcentra
Almere-Haven is niet per trein bereikbaar
 
stedelijke verbinding van stadsdeelcentra en buurten
aparte busbaan voor stiptheid van het vervoer
veel verharding en ruimtebeslag

duurzame energiewinning door wind, water, zon  
zichtbare impact in het landschap
om veiligheidsredenen impact op bebouwing
groeiend aantal, dus tevreden gebruikers 
divers in nationaliteit
eenzijdig in jonge gezinnen en minima huishoudens

inundatiekans (polder-3/-4,5m onder peil IJsselmeer)
benut laaggelegen delen voor waterberging/natuur
(oer-Eem)

groen maakt stad onzichtbaar/onleesbaar/onveilig
creëer gebruik door combinatie routes /voorzieningen 
varieer in verschijningsvorm door landschapskunst 
grote verhuisgeneigdheid door steeds nieuwer aanbod
reduceren bouwafval door recyclebare woningen
mengen en etaleren door nieuwbouw/herstructureren

wegen onvoldoende capaciteit bij schaalsprong
uitbreiding is mogelijk door gebruik groenreservering
diversiteit in verschijning door variatie in groen

stedelijk water is onherkenbaar en ongebruikt
benut ladschappelijke afwateringsstructuur en kwel  
voor diversiteit natuur in bebouwd gebied

tekort oplossen door schaalsprong

geluid en stank hinder maakt monotoom en onveilig
reduceren bouwafval door recyclebare bedrijven
mengen en etaleren door schaalsprong
voorkom concurrentie tussen de stadsdeelcentra
reduceren bouwafval door recyclebare winkels
tekort oplossen door schaalsprong

isolement van Almere Haven
draagvlak nodig >50wo/ha
door schaalsprong bereikbaar maken van alle kernen
moeizame oriëntatie door afwijkende route van auto
door schaalsprong te transformeren in trambaan

niet beschutte en onaantrekkelijke routes ongebruikt 
uitbreiden netwerk door schaalsprong

storing->geen electra/warm water/verwarming/koken
benut onuitputtelijke bronnen voor gezond gebruik

beperkte sociale cohesie door drang grotere woning
door schaalsprong aantrekken studenten en rijken
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2.2.11 Kansen en bedreigingen
   
In dit hoofdstuk is gekeken welke kansen en bedreigingen voor Almere van toepassing zijn om zowel het programma (volledig, divers
en schoon) als de ruimtelijke opbouw (door aanvullen, mengen, verbinden en presenteren) te kunnen verbeteren om van Almere een 
gezonde stad te kunnen maken.

Uniek voor de stad Almere is dat zij veel landschap in en om de stad tot haar beschikking heeft. Het vele groen in de stad zorgt 
voor een gezonde balans aan ontspanning, energie en eten en biedt bescherming tegen wind en fijn stof. Echter om de diversiteit 
van deze landschappelijke omgeving te vergroten dient meer aansluiting bij de natuurlijke omstandigheden te worden gezocht en 
dient de rechtlijnige polderafwateringsstructuur te worden benut ter versterking van de polder-identiteit van de stad. Ten aanzien 
van het groen in de stad dient meer onderscheidt in functie en inrichting gemaakt te worden. Het inzetten van een stedelijke water-
structuur  in combinatie met het groene stedelijke raamwerk zal de leesbaarheid van de stad vergroten en de verbindingen tussen de 
stadsdelen verbeteren. Het opnemen van routes en voorzieningen kan het gebruik van het groen-blauwe raamwerk bevorderen. Het 
vergroten van de diversiteit van het groen langs de profielen zal het verschil in ontsluitingswegen verduidelijken.

Ten aanzien van de woningen zijn er tekorten in kwantiteit (65.000 woningen) en kwaliteit in zowel woonmilieu, typologie en bouw-
hoogte. Tevens zijn er tekorten in kwantiteit (140.000 arbeidsplaatsen) en kwaliteit in arbeidsplaatsen (zorg, onderwijs en dagelijks 
bestuur) en voorzieningen (detailhandel, onderwijs, zorg, sport en cultuur en horeca). Door de schaalsprong kunnen deze tekorten 
worden aangevuld, waardoor de diversiteit van het bebouwd gebied zal worden vergroot. Het combineren van deze functies in een 
groen-blauw raamwerk zal een synerchie aan diversiteit opleveren en onveilige situaties in de avonduren verminderen. Bovendien 
kan de ‘mental map’ van de stad worden vergroot door het creëren van herkenbare stadsetalages. Hiervoor kunnen prominente bou-
wwerken aan de doorgaande wegen en stedelijke wateren worden geplaatst en zal een deel van het groen moeten plaats maken. Het 
bebouwd gebied kan schoner worden door het wegnemen van hinder (geluid, stank) en het benutten van geheel demontabele en re-
cyclebare panden. Het inzetten van duurzame energie door middel van natuurlijke onuitputtelijke bronnen kan dit proces versterken. 

De bereikbaarheid van de stad is eveneens divers met een hiërarchische wegenstructuur en een keten van openbaar vervoer. De 
stadsdeelcentra zijn regionaal bereikbaar met de trein, die aansluit op een stedelijk netwerk van busroutes om alle stadsdeelcentra 
en buurten onderling met elkaar te verbinden. Door de schaalsprong kan deze keten worden uitgebreid door ook andere steden 
en kernen met de trein bereikbaar te maken en de bus-en/of tramverbindingen tussen de stadsdelen onderling te verbeteren. Het 
openbaar vervoer kan schoner worden door het inzetten van electrisch vervoer (bus of tram) of het bundelen van verharding om uit-
wisselbaarheid van rijbanen mogelijk te maken. Aandacht verdient de op dit moment ontbrekende verbindingen met Noord-Holland.

Het bieden van een compleet en divers aanbod aan functies zal het pendelverkeer naar en de verhuisgeneigdheid in Almere doen 
afnemen waardoor de tevredenheid van de gebruikers en de sociale cohesie zullen toenemen. Als gevolg hiervan zullen meer stu-
denten en hogere inkomens naar de stad trekken, zodat ook de diversiteit in gebruikers zal toenemen. 

II. Analytisch onderzoek

Conclusie kansen en bedreigingen;
- uitdragen unieke groene identiteit 
- aansluiten op DNA van huidige stad
- diversiteit groen vergroten; intern en externe raamwerk voorzien van functie en inrichting én benutten ondergrond
- diversiteit water vergroten; ontwikkelen stedelijke waterstructuur
- mengen stedelijke water-en groenstructuur 
- diversiteit bebouwd gebied vergroten; aanvullen tekorten in woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen
- mengen bebouwd gebied en groen-blauwe stedelijke structuur en creëeren stadsetalages
- diversiteit bereikbaarheid vergroten door groenbegeleiding, verbinden stadsdelen, uitbreiden keten openbaar vervoer 
- vergroten duurzame energie door de inzet van onuitputtelijke natuurlijke bronnen als wind, water, zon en bio-massa
- diversiteit gebruikers vergroten (studenten en hogere inkomens) door aanbieden functies volledig, divers en schoon





Huidig Almere (2013)
schaal 1:300.000

Uit het onderzoek naar de huidige stad blijkt Almere een zeer uniek ontworpen DNA te hebben. De cultuurhistorische en landschap-
pelijke kenmerken tonen aan dat Almere bestaat uit een hiërarchisch opgebouwde meerkernige stad in een groen raamwerk. Dit DNA 
fungeert als drager van de toekomstige ontwikkelingen en kenmerkt zich door een unieke groene identiteit.

Hoewel Almere bedoeld is als multi-functionele, zelfstandige en gezonde stad, blijkt uit het onderzoek naar de huidige stad dat 
Almere juist een mono-functionele stad is geworden, die vanwege de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan woningen, bedrijven 
en voorzieningen afhankelijk is van de steden Amsterdam en Utrecht. Hoewel de stad voor meer dan 30% uit groen bestaat is het 
aanbod en de diversiteit aan functies onvoldoende om als gezonde stad te fungeren. De definitieve annulering van de Markerwaard 
en de verbindingen met Noord-Holland hebben hierin een grote rol gespeeld, net als de recessie van de jaren ‘80 en de spontane 
natuurontwikkelingen (Oostvaardersplassen) die de plannen hebben verstoord. 

Door het benoemen van de kansen en bedreigingen wordt inzichtelijk hoe de stad kan voorzien in gezonde levensomstandigheden. 
Met behulp van de schaalsprong krijgt Almere de kans om de kwantitatieve (65.000 woningen en 140.000 arbeidsplaatsen) en 
kwalitatieve tekorten op een schone manier aan te vullen en de diversiteit van de stad te vergroten. Dit kan door het aanvullen van 
voorzieningen en woningen in typologie, woonmilieu en bouwhoogte, het mengen van de diverse functies met elkaar en met het 
groen-blauwe raamwerk, het verbinden van de stedelijke groene en blauwe structuren en het creëren van stadsetalages (presen-
teren). Mogelijke bedreigingen als kwel en inundatie in de landschappelijke ondergrond verzorgen veel diversiteit en kunnen door de 
toekomstige stedelijke ontwikkelingen worden benut. Tevens is het van belang onderscheidende buurten te realiseren om concur-
rentie met nieuwe wijken te beperken. Hierbij dienen de functies afzonderlijk door ontwikkeld te worden om eventuele hinder aan 
het milieu te beperken. Verder verdient het realiseren van goede verbindingen met Noord-Holland alle aandacht.

2.2.12 Conclusie
   

Programma Almere;

    5.000 woningen voor Almere
+60.000 woningen Randstad
   65.000 woningen

    45.000 arbeidsplaatsen voor Almere
+ 95.000 arbeidsplaatsen Randstad
    140.000 arbeidsplaatsen

+ ca. 160.000 - 175.000 inwoners





2.3 ONDERZOEK TOEKOMSTIG ALMERE

INLEIDING
In de probleemstelling staat de vraag centraal met welke strategie Almere kan uitgroeien tot een gezonde stad in het kader van de 
tweede schaalsprong tot 2050. Uit de top down benaderde plannen is gebleken dat Almere vanuit de historie bedoeld is als een 
ideale gezonde stad (volledig, divers en schoon) (HST 2.1). Uit onderzoek naar het huidig Almere is gebleken dat de stad zich juist 
onvolledig en eenzijdig heeft ontwikkelt, maar met een unieke groene identiteit (HST 2.2). In het volgend hoofdstuk zal worden 
bekeken in hoeverre de overheid in de toekomst een gezonde stad nastreefd (HST 2.3). Tevens zullen de ontwikkelingen in het IJ-
meer worden nagegaan. 
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Nota Ruimte 
Volgens het Rijk is Almere onderdeel van het stedelijk netwerk 
Randstad, waarin Almere een krachtige eigen identiteit ontwik-
kelt met een sterk centrum. Zij is aangemerkt als een bun-
delingsgebied, waarin de stad in samenhang met landschap, 
landbouw, recreatie en cultuurhistorie wordt ontwikkelt. Door 
haar ligging in het economisch kerngebied Noordvleugel richt 
zij zich vooral op stuwende bedrijvigheid (innovatief, creatief 
en kennisintensief) ten aanzien van de concurrentiepositie. De 
verbindingen tussen de mainport Schiphol en de andere econo-
mische kerngebieden als Groningen-Assen, Twente en Arnhem-
Nijmegen dienen hierbij te worden gebundeld. Tevens wordt in-
gezet op een duurzame ontwikkeling door het landschap en de 
veiligheid te borgen en kan, afhankelijk van de ontwikkelingen
in de Randstad, een mogelijke IJmeerverbinding en een wetselijk 
waterfront worden gerealiseerd.

Conclusie Nota Ruimte voor Almere;
- ontwikkelen eigen identiteit vanuit cultuurhistorie en 
   landschap binnen stedelijk netwerk Randstad
- ontwikkelen stuwende bedrijvigheid in samenhang met 
   economisch kerngebied Noordvleugel
- verbinden mainports en kerngebieden en stedelijke netwerken 
- mogelijk waterfront in Almere Pampus en IJmeerverbinding
- duurzame en klimaatveilige ontwikkeling

Noordvleugel

Utrecht/Gooi-en Vechtstreek

Groningen-Assen

Twente

Arnhem-Nijmegen
Randstad

2.3.1 Beleid
Door middel van het bestuderen van de diverse beleidsnota’s 
van de betrokken overheden wordt inzicht verkregen of een ge-
zond toekomstig Almere wordt nagestreefd.

Hoewel het Rijk reeds in 1966 Almere als groeikern aanwees 
om de suburbanisatie uit de Randstad te bundelen, werd dit in 
1988 vanwege het aanhoudende pendelverkeer weer ontbon-
den. In 2006 heeft het Rijk Almere opnieuw aangewezen voor 
een tweede schaalsprong nu in verband met ruimtegebrek in 
de Randstad. Deze aanwijzing is volgens het Rijk noodzake-
lijk  voor het realiseren van een sterke economie, een veilige 
en leefbare samenleving en duurzame ecologische en sociale 
verbanden, voor het verbeteren van de internationale concur-
rentiepositie van de Randstad. 

De Nederlandse economie wordt aangejaagd door de mainports 
(Schiphol en de Rotterdamse haven), de greenports (Aalsmeer, 
Bollenstreek, Boskoop, West-Oostland, Venlo) en de brainport 
(Eindhoven). Om deze aanjagers optimaal te kunnen laten func-
tioneren dienen zij in goede verbinding te staan met de econo-
mische kerngebieden vanwege agglomeratievoordelen en met 
de stedelijke netwerken vanwege de potentie als personeels-en 
afzetmarkt. 

bron: Nota ruimte (2006)

economisch kerngebied

mainport

stedelijk netwerk
bundelingsgebied

Arnhem-Nijmegen

Twente

Groningen-Assen

greenport
bloembollenteelt
glastuinbouw

Handelsnetwerk tussen de Randstad en de omliggende regio’s
bron: Structuurvisie Randstad 2040, 2008
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Structuurvisie Randstad 2040 
Op het nivo van de Randstad streeft het rijk naar een balans 
tussen ecologie (planet), economie (profi t) en sociale struc-
tuur (people) (bijlage 2.11). In de Randstad dient Almere zich 
te ontwikkelen als een zelfstandige, krachtige duurzame stad 
in een duurzame klimaatbestendige groenblauwe delta. Een 
stad waarin de bestaande kernen worden geherstructureerd en 
er groene en stedelijke woonmilieus aan de oost-en westzijde 
worden toegevoegd. Ten aanzien van de werkgelegenheid wil 
zij ‘wat internationaal sterk is, sterk maken’ in samenhang met 
Lelystad Airport en de ontwikkeling van Schiphol, dat in 2030 
tegen haar grenzen aanloopt. De greenports Bollenstreek en 
Aalsmeer zijn aan herstructurering toe voor een effi ciëntere be-
drijfsvoering. De bereikbaarheid van de stad kan worden ver-
groot door het verbinden van de A6-A9, het doortrekken van de 
A9, een IJmeerlijn en een Zuiderzeelijn (naar Duitsland).

Conclusie Structuurvisie Randstad 2040 voor Almere; 
- ontwikkelen van zelfstandige en krachtige stad
- wat internationaal sterk is, sterk maken
- Bollenstreek/Aalsmeer herstructureren + Lelystad airport
- verbinden van A6 met A9, aanleg Zuiderzeelijn
- stedelijke woonmilieus in het westen en IJmeerverbinding
- duurzame delta en ecologische verbetering IJmeer

III. Top down benadering

bron: Structuurvisie Randstad 2040 (2008)

Bollenstreek

Aalsmeer

intensiveren stad
stedelijke woonmilieus

groenblauwe delta

groene woonmilieus

uitbreiding weg/OV

groenblauwe delta

kennis

recht, vrede

haven

toerisme, internationale 
instellingen

Omgevingsplan Flevoland 
De provincie Flevoland vormt een verbindende schakel tussen 
de Randstad en het noord-oosten van het land. Zij streeft naar 
bereikbare woon-werk-en leefmilieus in een attractieve groen-
blauwe omgeving met behulp van stedelijke en groenblauwe 
ontwikkelingsassen. Zij wil een stedelijk waterfront in het wes-
ten en groene woonmilieus in het oosten ontwikkelen. Vanuit de 
eigen woningbehoefte is er slechts vraag naar 5.000 woningen 
tot 2030 (naast de behoefte aan de 65.000 woningen vanuit de 
Randstad). Ten aanzien van de werkgelegenheid dient vooral op 
de kennis van duurzame energie ingestoken te worden en het 
tekort aan voorzieningen dient opgelost te worden. In het bij-
zonder is er aandacht nodig voor sociale netwerken vanwege de 
lage woondichtheid. De bereikbaarheid van Almere dient ver-
beterd te worden door een IJmeerverbinding en een verbinding 
richting Amersfoort.

Conclusie Omgevingsplan Flevoland voor Almere;
- ontwikkelen zelfstandige stad (+5.000 eigen woningbehoefte)
- richten op duurzame energie en aanvullen voorzieningen
- verbinden met Amersfoort
- stedelijk waterfront in het westen en IJmeerverbinding
- duurzame stad in groenblauwe delta

bron: Omgevingsplan Flevoland (2006)

stedelijk gebied

stedelijke ontwikkelingsas

ecologisch gebied
groenblauw gebied

ecologische ontwikkelingsas
blauwe ontwikkelingsas
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bron: Metropoolregio Amsterdam verstedelijkingsafspraken (2009)

Metropoolregio Amsterdam
De gemeente Amsterdam kenmerkt zich als een regio van handel 
en cultuur met beperkte uitbreidingsmogelijkheden door de lig-
ging van nationale landschappen als de Stelling van Amsterdam, 
de Hollandse Waterlinie en het Noord-Hollands-Midden. De re-
gio functioneert als een metropool waarin Almere tussen met-
ropolitane landschappen ligt (IJmeer, Markermeer, polder). Zij 
biedt ruimte aan een duurzame ontwikkeling van zo’n 45.000 
woningen in stedelijke en landelijke woonmilieus ondermeer in 
het IJmeer. Daarnaast wordt de werkgelegenheid gestimuleerd 
door het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen en ken-
niscentra. Deze zullen aansluiten op de logistiek en handel van 
Amsterdam en de Randstad. De bereikbaarheid wordt verbeterd 
door een autoverbinding met Volendam en Amersfoort in sa-
menhang met een IJmeerlijn, de Stichtselijn (Hilversum) en de 
Amersfoortselijn. Tevens worden vaarroutes naar Amsterdam 
en Volendam geïnitieerd.

Conclusie Metropoolregio Amsterdam voor Almere;
- zelfstandige stad in metropolitaan landschap (+45.000 won)
- duurzame bedrijventerreinen (handel)
- Stichtselijn, Amersfoortse lijn, vaarroutes Volendam/A’dam
   en autoverbinding naar Volendam en Amersfoort
- stedelijke woonmilieus in het IJmeer en IJmeerlijn 
- duurzame ontwikkeling

Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030
De gemeente Utrecht kenmerkt zich als een centraal gelegen 
regio van kennis en cultuur met beperkte uitbreidingsmogelijk-
heden door de ligging van nationale landschappen als de Stel-
ling van Amsterdam, de Hollandse Waterlinie en Arkemheen-
Eemland. Voor de gemeente Utrecht biedt de schaalsprong van 
Almere de kans om ruimte te beiden aan de ontwikkeling van 
hoogwaardige stedelijke woonmilieus in het westen van de stad, 
ondermeer in het IJmeer en landelijke woonmilieus in het oosten 
(15.000 woningen). Daarnaast kan Almere ruimte bieden aan 
kleinschalige groene werkmilieus en leer-en werklandschap-
pen. Deze zullen aansluiten op de medische en life science ken-
nis van Utrecht en de Randstad. Tevens wordt de bereikbaar-
heid verbetert door de aanleg van de IJmeerlijn, de Stichtselijn 
(Hilversum/Amersfoort) en het upgraden van de N30 tot A30.

Conclusie Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht voor Almere;
- zelfstandige stad (15.000 won)
- kleinschalige leer-en werklandschappen, life-science (kennis) 
- Stichtselijn en upgraden tot A30
- stedelijke woonmilieus in het westen en IJmeerlijn
- duurzame ontwikkeling

bron: Ontwikkelingsvisie Noordvleugel-Utrecht 2015-2030 (2008)

Almere:
handel

Amsterdam:
handel en cultuur

Utrecht:
kennis en cultuur

Almere:
kennis

IJmeerlijn
Stichtse lijn

N30

uitbreiding wegennet
vervoer over water

regionaal OV
regionaal  OV
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Structuurvisie Almere 2.0
De gemeente Almere heeft de ambitie zich ecologisch, econo-
misch en sociaal te ontwikkelen met de Almere Principles als 
leidende principes in de stedelijke ontwikkeling van de stad. Zij 
streeft naar een eigen identiteit naast het versterken van concur-
rentiepositie van de Randstad. Het landschap vormt hierin een 
diverse groenblauwe structuur tot in het IJmeer, waarin kwanti-
teit en kwaliteit hoog staan aangeschreven. Zij wensen stedelijke 
woonmilieus in het westen (IJmeer) en landelijke woonmilieus 
in het oosten. Hierbij is oog voor vernieuwende woonconcep-
ten als particulier initiatief, kantoorvilla´s en landschappelijke 
werkmilieus. Tevens dienen voorzieningen als het onderwijs, 
zorg, sport en cultuur te worden aangevuld. De bereikbaarheid 
wordt verbeterd door het verbreden van de A6, A27 en de ring-
wegen en de Flevolijn, het aanleggen van de IJmeerlijn, Sticht-
selijn, Hanzelijn en het upgraden van het fietsnetwerk, de bus 
tot tram en de N30 tot A30.

Conclusie Structuurvisie Almere 2.0 voor Almere;
- ontwikkelen eigen identiteit én concurrentie Randstad
- vernieuwende landschappelijke woon-en werkmilieus 
   met particulier initiatief en aanvullen voorzieningen
- Stichtse-Hanzelijn, upgraden A30, verbreden A6 en A27
- stedelijke woonmilieus in het IJmeer en IJmeerlijn
- economische, ecologisch en sociaal duurzame stad

bron: Toekomst Almere, integraal ontwikkelingsplan (2003)

Almere:
duurzaam

III. Top down benadering





Toekomstig Almere (2030)
schaal 1:300.000

Uit onderzoek naar het toekomstige Almere blijkt dat de overheden streven naar een gezonde multi-functionele, zelfstandige stad 
met een eigen identiteit én het versterken van de concurrentiepositie van de Randstad. Voor het uitdragen van de concurrentiepositie 
zijn krachtige steden met een sterke eigen identiteit nodig, die elkaar aanvullen. Om sterker te maken wat al internationaal sterk is 
kan de groene identiteit van de stad stuwend (innovatief, kennis-intensief en creatief) worden ingezet door het ontwikkelen van een 
greenport. Vanuit Amsterdam en Utrecht wordt respectievelijk uitbreidingsruimte voor de cluster ‘cultuur en handel’ en ‘cultuur en 
kennis’ gezocht. Door het combineren van de groene identiteit met stuwende handel (Amsterdam) of kennis (Utrecht) kunnen groene 
distributiecentra en kenniscentra (+95.000 arbeidsplaatsen), groene leer-en werk landschappen en kleinschalige groene werk-
milieus worden ontwikkeld (+45.000 arbeidsplaatsen). 

Ter ondersteuning van  de woningbouw kan Almere ruimte bieden aan vernieuwende groene landelijke en stedelijke woonconcepten 
(45.000 voor Amsterdam,15.000 voor Utrecht en 5.000 voor Almere) die aansluiten bij de landschappelijke en cultuurhistorische 
kenmerken ter versterking van de eigen identiteit én de concurrentiepositie van de Randstad.

Voor eventuele uitbreidingen in het IJmeer is vooral de rijksoverheid voorzichtig in verband met de ontwikkelingen in de rest van 
de Randstad en vanwege de hoge investeringsrisico’s. Vanuit de lagere overheden wordt sterk aangestuurd op de ontwikkeling van 
landelijke woonmilieus in het oosten en stedelijke woonmilieus in het IJmeer zodat voldoende draagvlak wordt gecreëerd voor een 
IJmeerverbinding naar Amsterdam-noord of Volendam. Uitbreidingen in het IJmeer kunnen eveneens bijdragen aan het verbeteren 
van de waterkwaliteit in het IJmeer.

Utrecht; cultuur /kennis

Amsterdam; cultuur /handel

Almere; groen + stuwend

2.3.2 Conclusie
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Zicht op de landbouw in Flevoland
bron: Omgevingsplan Flevoland, 2006
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III. TOP DOWN BENADERING

     

3.1 Ruimtelijk ontwikkelkader
3.2 Modellenonderzoek
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Zicht op de landbouw van Flevoland
bron: Omgevingsplan Flevoland, 2006





INLEIDING
Uit het analytisch onderzoek is gebleken dat Almere bedoeld is als een gezonde stad, maar dat zij vanwege gebrekkige verbindingen, 
ontbrekende agglomeratievoordelen en een ontbrekende geschiedenis in combinatie met de recessie van de jaren ‘80 tot een een-
zijdige stad is ontwikkeld die van Amsterdam en Utrecht afhankelijk is geworden. Volgens de overheden is er voldoende potentie 
voor Almere om te streven naar een gezonde zelfstandige stad met een eigen identiteit en het versterken van de concurrentiepositie 
van de Randstad. Dit houdt in ‘sterker maken wat al sterk is’ door het benadrukken van de stuwende groene identiteit.

In het volgende hoofdstuk wordt met de huidige top down benadering beschreven hoe van Almere een gezonde stad kan worden 
gemaakt. Hiervoor zal een ontwikkelkader met randvoorwaarden uit de omgeving worden opgesteld, waarbinnen de ontwikkeling 
van Almere kan plaatsvinden. Aan de hand van uitgangspunten uit het analytisch onderzoek kunnen vervolgens diverse modellen 
worden gecreëerd, waarbij het beste model door middel van een multi criteria analyse kan worden gekozen. Uiteindelijk zal de stra-
tegie op haalbaarheid worden beoordeeld. 

3.1 RUIMTELIJK ONTWIKKELKADER
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Principe-model tuinstad (250.000 inwoners op 26.700ha) Almere (ruim 190.000 inwoners op 13.000 ha)
bron: the Almere Principles, 2008
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bron: Sociale atlas van Almere, 2012
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Conclusie ten opzichte van de tuinstad;
- Almere heeft, een twee keer zo klein oppervlak (13.000ha) en 40% (+100.000) meer inwoners, dus een hoge dichtheid (30wo/ha)
- Almere heeft één kern minder dan het concept en wordt slechts door groen omgeven in plaats van bedrijven en voorzieningen
- Almere wordt doorkruist door een spoorlijn en omringd met wegen, in het concept tuinstad is dit andersom
- Almere heeft beperkte verbindingen tussen de kernen onderling, in het concept tuinstad verbindt een interstedelijk spoor de kernen
- Aangezien Almere reeds voor de helft is gebouwd, kunnen hooguit de onderlinge verbindingen tussen de kernen worden versterkt

3.1.1 Positie ten opzichte van de tuinstad 
Onderdeel van het ontwikkelkader voor Almere is het vergelijken van het oorspronkelijke concept tuinstad met de huidige stad om 
te zien op welke punten de stad zich dient te ontwikkelen om een gezonde stad met een eigen identiteit te worden.

Het oorspronkelijke concept van de tuinstad ontstond in een zoektocht naar de ideale stad als gevolg van de door industrialisatie 
vervuilde steden. Het tuinstad-principe vormde een belangrijke inspiratiebron voor de new towns en werd op verschillende manie-
ren vorm gegeven afhankelijk van de politiek en de bouwkundige omstandigheden. Almere vertoont echter veel gelijkenis met het
principe-model van een tuinstad van Howard Ebenezer.

Volgens Howard Ebenezer bestond de ideale tuinstad uit zes kernen om een centrale kern op 26.700ha. De centrale kern bestond 
uit 58.000 inwoners en de omliggende kernen uit ieder maximaal 32.000 inwoners, waardoor de stad zo’n 250.000 inwoners kon 
huisvesten. Alle kernen hadden een interne groenstructuur en waren van elkaar gescheiden door een groene ruimte met moestuinen, 
begraafplaatsen, watervallen, waterreservoirs, bos en landbouw. De kernen waren onderling met elkaar verbonden door (water) we-
gen en een interstedelijk spoor. 

Ter vergelijking bestaat Almere uit vijf kernen om een centrale kern op 13.000ha. De centrale kern heeft 108.000 inwoners en de 
vijf omliggende kernen bestaan uit maximaal 55.000 inwoners, waardoor de stad zo’n 190.000 inwoners telt. Aangezien Almere 
op een twee keer zo klein oppervlak is gerealiseerd en met de toevoeging van de tweede schaalsprong (+160.000 inwoners) zelfs 
350.000 inwoners telt, is zij in vergelijking met het concept tuinstad zelfs relatief dicht bebouwd. Hoewel Almere echter een dicht-
heid heeft van 30 wo/ha, wat erg laag is voor een stad, kan deze best toenemen. Tevens hebben alle kernen in Almere een interne 
groenstructuur en zijn de kernen van elkaar gescheiden door een groene ruimte. Ten aanzien van de afstanden tussen de kernen 
onderling vertoont Almere echter een verschil. In Almere zijn deze afstanden twee keer zo klein om de maximale wijdte van 15 km, 
om stedelijke samenhang te garanderen, niet te overschrijden (het land in de stad). Het tussenliggende groen wordt hierdoor slechts 
extensief gebruikt. Een ander verschil is dat de spoorlijn in Almere juist een aantal kernen doorsnijdt vanwege het draagvlak en de 
wegen om de kernen heen gaan, terwijl dit in het concept andersom is. Bovendien zijn de kernen in het concept onderling sterker 
met elkaar verbonden dan in Almere. De kernen staan in het concept door (water)wegen in verbinding met de centrale kern en door 
het interstedelijk spoor met elkaar.

Almere (ruim 190.000 inwoners op 13.000 ha)
bron: Sociale atlas van Almere, 2012
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  Amsterdam                 Rotterdam                               Den Haag                            Utrecht

 Eindhoven brainport                 Tilburg regionaal centrum      Groningen provincie stad        Breda regionaal centrum

bestuurwereldhaven knooppunthandel

.....22.000ha opp als Amsterdam..45% water als Rotterdam......3 zijden ontsluiting als Den Haag.......40% pendel als Utrecht.                

...16% landbouw als Eindhoven...15% groen als Tilburg...190.000 inwoners als Groningen...80.000 arbeidsplaatsen als Breda.

Almere heeft 

Almere heeft. 

De ´vier´ grootste steden

De grote steden 

hoogbouw/windmolen 55m
nieuwe hoogbouw 70m-110m

10m
55m
75m

110m

10m
55m
75m

110m

kerktoren ca.70m-110m

10m
55m
75m

110m

hoogbouw ca.70m-110m

Almere

bron: www.CBS.nl
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3.1.2 Positie ten opzichte van andere grote steden in NL
Een belangrijke randvoorwaarde om de ontwikkelingsmogelijkheden van Almere te kunnen inschatten, is het nagaan van de positie 
in het Nederlandse handelsnetwerk en de intensiteit aan handelswegen. Hierdoor kan bepaald worden of Almere potentie heeft om 
één van de vijf grootste steden binnen de Randstad te worden of slechts een grote stad.

In Nederland onderscheiden de vier grootste steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zich van de andere steden door 
een gedeelde internationale rol in de Randstad. In andere Europese landen wordt deze internationale rol vaak door één stad vervuld 
(Londen, Milaan). In de Randstad vervult Amsterdam de rol van luchthaven, Rotterdam van wereldhaven, Den Haag van bestuur en 
Utrecht van internationaal knooppunt waardoor zij, mede door hun ligging in de buurt van de greenports, internationaal kunnen 
concureren. Deze steden hebben een zeer prominente stedelijke structuur, een herkenbare waterstructuur (het IJ, de Maas, de zee 
en de grachten), een compacte kern met hoogbouw en een ontsluitende ringstructuur. Ze bestaan voor ca. 30% uit bebouwing, 2,5% 
uit groen en 20% uit water (bijlage 3.1) en hebben ondanks de vele arbeidsplaatsen een uitgaande pendel van 30% naar nabij gelegen 
grote steden. 

De andere grote steden als Eindhoven, Tilburg, Groningen en Breda onderscheiden zich door hun ligging aan handelswegen naar de 
omliggende buurlanden en hun regionale functie ten opzichte van andere steden. Zo onderscheidt Groningen zich als provinciestad, 
is Eindhoven een brainport en vormen Tilburg en Breda regionale centra. Deze steden kenmerken zich door een stedelijke structuur 
met een aanzienlijke hoeveelheid groen om de oude compacte kern met kerktoren. Ze hebben een beperkte hoeveelheid water in de 
vorm van grachten en worden ontsloten door een gedeeltelijke ringstructuur afhankelijk van hun verbindingen met de Nederlandse, 
Belgische en Duitse economische centra. De steden bestaan voornamelijk uit 30% bebouwd,10% groen en 2% water. Deze steden 
hebben de helft van het aantal arbeidsplaatsen van de vier grootste steden, maar ook hier is een uitgaande pendel van 30%. 

Ter vergelijking heeft Almere een zeer gunstige ligging in het handelsnetwerk, nabij de mainport Schiphol en aan de noordelijke en 
oostelijke handelswegen richting Duitsland. Daarnaast heeft de stad een regionale rol binnen de provincie Flevoland, waardoor de 
stad alle potentie heeft om een grote stad te kunnen worden. Bovendien heeft Almere ruimte om middels de tweede schaalsprong 
het beperkte aandeel bebouwing (15%), het lage aandeel arbeidsplaatsen (éénvierde) en de stedelijke skyline aan het Weerwater te 
vergroten. Daarnaast heeft Almere een indrukwekkende stedelijke groenstructuur (13%), die nauwelijks wordt ervaren. De stede-
lijke waterstructuur (45%) bevindt zich vooral om de stad en zou in combinatie met de groenstructuur tot een prominante stedelijke 
structuur ontwikkeld kunnen worden. Almere kan heel goed een grote stad worden en kan door de ontwikkeling van de Lelystad 
airport ook in de internationale rol delen.

Conclusie ten opzichte van andere grote steden in Nederland;
- Almere heeft potentie vanwege de ligging nabij de Schiphol en handelswegen naar het noorden en oosten
- Almere heeft potentie vanwege de ruimte voor een prominente stedelijke groen-en waterstructuur en het uitbreiden van bebouwing
- Almere heeft potentie in grootte en kan door de ontwikkeling van Lelystad airport delen in de internationale rol van de Randstad
- Almere heeft potentie een prominente skyline te ontwikkelen die bijdraagt aan de herkenbaarheid en het imago van de stad

III. Top down benadering



Zicht op Almere Poort en Almere Haven vanuit Amsterdam (op 8km) (A6, Hollandse brug)

Zicht op Almere Haven vanuit Utrecht (A27, Stichtse brug)

Zicht op Almere Buiten vanuit Lelystad (A6)

bron: www.googlemaps.nl

35m
50m

55m

50m

55m

Zicht op Almere Stad vanaf de A6

55m Side by Side
Silverline
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bron: www.googlemaps.nl

Zicht op Almere Stad vanaf Marken (op 7km)

Zicht op Almere Haven vanaf Huizen (op 1,5km)

Zicht (op verhoogde langzaamverkeerdijk) vanaf Uitdam

Zicht op Almere Pampus vanaf IJburg

50m

50m

55m
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Uit het eerdere vergelijk van Almere met de andere grote steden blijkt dat de skyline van Almere slechts beperkt is vormgegeven. 
Aan het Weerwater heeft zich inmiddels een klein cluster aan hoogbouw gevormd, terwijl in ieder stadsdeel slechts een enkel ge-
bouw is aan te wijzen (maximaal 55m). Hiermee lijkt gerefereerd te worden aan de vroegere kerktorens van de vissersdorpen langs 
de Zuiderzee. Van belang is dt er in Almere alle ruimte is voor een prminente skyline, die aansluit bij het imago van de stad. De 
afstanden ten opzichte van het ommeland zijn echter dusdanig groot dat dee impact ervan beperkt blijf, waardoor het maken van 
een statement mogelijk is (110m als in andere steden). 

Conclusie skyline Almere;
- Almere heeft potentie een skyline aan het IJmeer te maken die refereert naar de vroegere vissersdorpen langs de Zuiderzee 
- Almere heeft potentie een flinke skyline te maken (110m) aangezien de afstand tot de overzijde van het IJmeer groot is (1,5 -8 km)

III. Top down benadering
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Werken
De economie breidt zich uit als een wereldwijd netwerk doordat mensen, goederen en informatie steeds verder en vaker reizen. 
Sinds 2008 is de wereldhandel ingestort en zijn onzekere economische tijden ontstaan. Specialisatie en menselijke contacten zijn 
van belang voor de concurrentie en flexibele krachten (vrouwen en zzp-ers) en flexibel werken zijn noodzakelijk om het verlies van 
de krimpende beroepsbevolking op te vangen. 
Voorzieningen
Mensen vinden een betere balans tussen privé en werk omdat ze meer vrije tijd hebben en voorzieningen 24 uur per dag en dichter 
bij huis beschikbaar zijn. Hoe dichter de voorzieningen bij huis zijn, hoe vaker zij gebruikt worden. Bovendien hechten mensen veel 
waarde aan kwaliteit (wellness) en intensiteit (evenementen) van de voorzieningen. 

2.1.3 Trends in de maatschappij 
Een aanvullende randvoorwaarde om het onderscheidend vermogen van de groene identiteit van Almere te kunnen vergroten ten 
aanzien van de concurrentieposite van de Randstad, is aansluiting te zoeken bij de trends in de huidige maatschappij. 

Bevolking
De bevolking is aan het ‘vergrijzen’ als gevolg van de babyboom na de 2e W.O., de verbeterde leefomstandigheden en de stijgende 
levensverwachting. Daarnaast is er sprake van ‘individualisering’ door het toenemend aantal ouderen en het langer alleen blijven van 
jongeren, waardoor uitbreiding van de woningvoorraad nodig blijft. Bovendien verwacht men vanaf 2038 (17,5mlj./2012; 16,8 mlj) 
een bevolkingskrimp in de onaantrekkelijke regio’s aan de rand van het land. 
Wonen
De meeste mensen wonen op dit moment in stedelijk gebied en door de beperkte ruimte en financiële crisis zal ontstedelijking niet 
gauw plaatsvinden. Bewoners hebben meer aandacht voor de grootte en de kwaliteit van de woning, de kwaliteit van de woonomge-
ving en het milieu (woningisolatie, duurzame energie).

Woonoppervlak Duurzame energieVergrijzing

2012: 33% alleenst
2050: 44% alleenst

Vrije tijd Afstand landschapSpecialisatie Flexibel werken

2012: 13%
2050: 77%

2012: 4,75 uur/dag
2050: 6,4 uur/dag

Individualisering

2012: 81 jaar
2050: 85 jaar

2012: 33,5 uur/week
2050: 33 uur/weektransport

2012: 139 m2/p
2050: 150 m2/p
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bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (2012) / Nota Mobiliteit (2004)

Verkeer
Het personenvervoer neemt toe vanwege de behoefte aan ontplooiing en ontspanning, waarbij iedere doelgroep een eigen vervoers-
wijze heeft (bepaald door prijs, betrouwbaarheid en reistijd). Dit betreft vooral autoverkeer en openbaar vervoer in en tussen 
de stedelijke gebieden. Het goederenvervoer neemt vooral toe vanwege de concurrentie, waarbij het vooral gaat om vervoer per 
vrachtwagen (stukgoederen) in en tussen de stedelijke gebieden en het vervoer per binnenvaart (grondstoffen, containers). Verder 
is er een kleine toename in het vervoer per pijpleiding (gevaarlijke stoffen), per vliegtuig (kort houdbare goederen) en per spoor 
(grondstoffen) (bijlage 3.2). 
Normen en waarden
Het contact tussen de mensen wordt informeler en virtueler via computer of mobiele telefoon. Bovendien verruwen omgangsvorm-
en (vooral tussen de verschillende culturen) en is er minder tolerantie vanwege een onzekere toekomst. Daarnaast vermindert de 
maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie door het gebrek aan vertrouwen in de medeburger, waardoor mensen zich 
terugtrekken uit de maatschappij.

Virtueel contact Sociale cohesiePersoonsvervoer Goederenvervoer
2050: +40% km 2050:  +60% km

Conclusie trends in de maatschappij;
- de vraag blijft op peil vanwege de toenemende vergrijzing en individualisering, krimp wordt in de Randstad nauwelijks ervaren
- de vraag naar kwalitatieve duurzame woningen en woonomgeving neemt toe
- de economie vraagt om specialisatie, flexibel werken en menselijk contact om te kunnen concurreren 
- de vraag naar 24 uur per dag vrije tijd dichtbij huis neemt toe en de wens voor meer intensiteit
- toename personenvervoer per doelgroep en goederenvervoer per vrachtwagen-schip (grondstof) of vliegtuig (kort houdbaar)

III. Top down benadering
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3.1.4 Randvoorwaarden vanuit de omgeving 
Vanuit de omgeving van het plangebied worden diverse ruimtelijke randvoorwaarden benoemd, die beperkende voorwaarden opleg-
gen ten aanzien van het realiseren van stedelijke ontwikkelingen en uitbreidingen om het algemeen belang te kunnen waarborgen.

20Ke contour
obstakelvrije zone
landingsbaan

bron: Omgevingsplan Flevoland (2006)

150 m
100 m

Lelystad airport
Lelystad airport veroorzaakt een aantal geluidscontouren, waarvan de 20KE ge-
luidscontour (kosten-eenheid voor grote vliegtuigen >6000kg) beperkte invloed 
op de stedelijke ontwikkeling van Almere uitoefent. Zij laat geen aaneengesloten 
woningbouw toe, maar slechts (agrarisch) bedrijfsgebonden woningbouw. Daar-
omheen ligt een obstakelvrije zone met een beperking van de hoogbouw tot 100 
of 150m tot aan Almere-Buiten om de aanvliegroute te garanderen. Meer beperk-
ingen kunnen opgelegd worden als Lelystad airport zich als regionaal of natio-
naal airport gaat ontwikkelen nadat Schiphol in 2030 haar grenzen heeft bereikt.
 

archeologisch aandachtsgebied Archeologie 
De hele stad en haar omgeving zijn door de provincie als archeologisch aandachts-
gebied aangewezen. Deze gebieden hebben een relatief hoge dichtheid aan goed 
geconserveerde archeologische waarden, zodat bij ieder project de noodzaak van 
een archeologisch onderzoek wordt bepaald. De Top-10 locaties, waarvan men 
weet dat daar opgravingen zijn te vinden, hebben priotiteit. Twee ervan liggen in 
Almere, waarvan de gevonden waarden bij voorkeur in de grond bewaard dienen 
te worden.

1 ‘zenit 1,2’

2 ‘de bult’

1 top 10-locatie

bron: Omgevingsplan Flevoland (2006)
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Vogelrichtlijngebied
Natuurbeschermingswetgebied

bron: Nota ruimte (2006)

Nationale landschappen
Het fort Pampus (1885) maakt onderdeel uit van twee Nationale Landschappen. 
Zij is onderdeel van de Stelling van Amsterdam (1888-1914) én van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (1815-1940). Hierin worden de kernkwaliteiten behouden 
en ontwikkelt en zijn ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan, mits de kernkwali-
teiten worden behouden of beschermd. Wanneer grootschalige projecten echter 
onvermijdelijk zijn vanwege een groot openbaar belang, dan zijn mitigerende en 
compenserende maatregelen noodzakelijk. Rondom het fort dient een obstakel-
vrije zone van 1000m als open schootsveld behouden te blijven. 

Vogelrichtlijngebieden
Het IJsselmeergebied en de Noorder- en Oostvaardersplassen zijn eveneens aan-
gewezen als Vogelrichtlijngebied. Hierin worden overwinteringsgebieden van be-
schermde trekvogels geborgd en ontwikkeld en zijn geen ruimtelijke ontwikke-
lingen toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven en dwingende redenen van 
groot openbaar belang zijn én de schade zo veel mogelijk beperkt wordt door 
mitigerende maatregelen of compensatie. De Noorder- en Oostvaardersplassen 
vallen ook onder de Natuurbeschermingswetgebieden. Hierin worden bijzondere 
natuur-en landschapswaarden geborgd en ontwikkeld waarvoor, net als bij de 
Vogelrichtlijngebieden, het´nee-tenzij´regime geldt.

Ecologische hoofdstructuur
In en rondom Almere liggen een aantal gebieden die als ecologische hoofdstruc-
tuur zijn aangewezen (IJsselmeergebied, Noorder- en Oostvaardersplassen). Zij 
borgen en ontwikkelen natuurwaarden en kenmerken van flora en fauna, waar-
door ruimtelijke ontwikkelingen niet zijn toegestaan, tenzij er geen reële al-
ternatieven en redenen van groot openbaar belang zijn én de schade zo veel 
mogelijk beperkt wordt door mitigerende maatregelen of compensatie. Daar-
naast bevinden zich in het IJmeer en het gebied Oostvaardersplassen-Veluwe een 
aantal robuuste ecologische verbindingen waarin ruimtelijke ontwikkelingen wel 
zijn toegestaan, mits de verbindingen beschermd worden en er voldoende ruimte 
en gebiedskwaliteit behouden blijft voor toekomstige ecologische functies. 

Stelling van Amsterdam
Nieuwe Hollandse Waterlinie
nationale landschappen
Pampus

bron: Nota ruimte (2006)

bron: Nota ruimte (2006)
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380 kV hoogspanningsleiding
Dwars door Almere loopt een bovengrondse hoogspanningsleiding van 380 kV 
van het landelijk koppelnet, waarin alle grote elektriciteitscentrales in binnen- en 
buitenland met elkaar worden verbonden. Rondom de bestaande bovengrondse 
leiding geldt aan weerszijden een 30m brede zakelijk rechtsstrook die vrij van 
bebouwing dient te zijn. In de toekomst zal TenneT (de beheerder van het net) 
deze leiding gaan uitbreiden door optopping. Hiervoor dienen de masten te 
worden verstevigd en dient de fundering te worden aangepast. Door een ver-
beterde manier van ophanging zal er minder ruimte vrij van bebouwing hoeven
te blijven. Ondergronds aanleggen gebeurt reeds bij lagere voltages en zal op 
korte termijn ook bij 380kV kabels worden getest. Voor nieuwe 380kV leidingen 
kan de gemeente zelf de maat van een bebouwingsvrije zone bepalen aan de hand 
van onderzoek.

bovengronds 380 kV
ondergronds 380kV

bron: Omgevingsplan Flevoland (2006) /TenneT /www.RIVM.nl

wegvervoer
watervervoer
spoorvervoer

bron: Omgevingsplan Flevoland (2006)

primaire waterkering

bron: Beleid bouwen nabij primaire waterkeringen/keur (2008)

stedelijk gebied

Vervoer gevaarlijke stoffen
Door en langs Almere liggen aan aantal transportroutes voor gevaarlijke stof-
fen, waarvan het risico is vastgelegd met plafonds als het plaatsgebondenrisico 
(PR=10-6 contour in meters vanuit het hart van de route), het groepsrisico 
(GR=een oriëntatiewaarde vanwege de bevolkingsdichtheid) en het plasbrandaan-
dachtsgebied (PAG) voor transport van zeer brandbare vloeistoffen. 

Ten aanzien van het vervoer over water gelden ruimtelijke beperkingen tot 25 me-
ter landinwaarts vanaf de waterlijn (PAG) en voor het vervoer per spoor (Flevolijn) 
gelden ruimtelijke beperkingen tot maximaal 9m uit het spoor (PR/PAG). Hier-
bij zijn de oriëntatiewaarden (GR) in de stadsdelen welliswaar verhoogd, maar zij 
hebben geen consequenties ten aanzien van de opbouw van de stad. Voor het 
vervoer over de weg en per pijpleiding gelden geen ruimtelijke beperkingen buiten 
de eigen contouren. 

155m
20m

20m 80mstedelijk gebied
75m 80m 30m 50mlandelijk gebied

Waterkering
Het bouwen in het keurgebied van een primaire waterkering is niet toegestaan, wel 
in het buitenbeschermingsgebied (mits geen ontgrondingen of explosiegevaar-
lijke inrichtingen). Ontheffi ng aanvragen is mogelijk voor vrijwaringszones indien 
de veiligheid, bereikbaarheid en klimaatbestendigheid blijven gewaarborgd. Dit 
betreft verbouw in de kernzone, ver-en herbouw én voor aan-en nieuwbouw achter 
de rooilijn van de bestaande bebouwing, waarbij de afstand t.o.v. de bestaan-
de bebouwing maximaal 100m is in de binnenbeschermingszone en voor aan-
ver-en herbouw én voor nieuwbouw achter de rooilijn van de bestaande bebou-
wing, waarbij de afstand t.o.v. de bestaande bebouwing maximaal 100m is in de 
tussenbeschermingszones.

20m
20m
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Conclusie randvoorwaarden

primaire waterkering stedelijk gebied
primaire waterkering landelijk gebied
ondergrondse 380kV-leiding
bovengrondse 380kV-leiding
vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
vervoer gevaarlijke stoffen via water
nationale landschappen
Nieuwe Hollandse Waterlinie / Stelling van Amsterdam

Natuurbeschermingswetgebied
Vogelrichtlijngebied

Pampus

1

2
EHS natuur
EHS water
robuuste ecologische verbindingen
landingsbaan
obstakelvrije zone
20 KE geluidscontour
top10-locatie archeologische vindplaats
archeologisch aandachtsgebied

1

Conclusie randvoorwaarden vanuit de omgeving die bebouwing verbieden of beperken; 
- vanuit EHS/VGR/NBW niet bouwen in IJsselmeer, Noorder-en Oostvaardersplassen, tenzij geen reële alternatieven, 
   er redenen van openbaar belang zijn én mitigerende maatregelen worden uitgevoerd
- vanuit REV en NL mag bouwen in Oostvaardersplassen, Veluwe en IJmeer en Pampus, mits kernkwaliteiten behouden of beschermd 
- vanuit archeologische aandachtsgebieden bevindingen bij voorkeur in ondergrond bewaren
- vanuit 20KE geluidscontour rondom Lelystad airport is alleen agrarisch bedrijfsgebonden woningbouw mogelijk
- vanuit obstakelvrije zone rondom Lelystad airport geldt een maximale bouwhoogte van 100 of 150m 
- vanuit vervoer gevaarlijke stoffen gelden bebouwingsvrije zones over water (25m landinwaarts) en over spoor (9m uit het hart) 
- vanuit hoogspanningsleidingen van 380kV gelden bebouwingsvrije zones tot 30m aan weerszijden van de bovengrondse kabel
- vanuit de dijk mag niet zonder ontheffi ng gebouwd worden in keurgebied primaire waterkering (175m buiten-en 100m binnendijks)
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Randvoorwaarden Almere
schaal 1:300.000

Vanuit de top down benadering wordt een ontwikkelkader verkent, waarbinnen de toekomstige ontwikkelingen voor Almere kunnen 
plaatsvinden. Aan de hand van dit kader kan naar een gezonde stad met een eigen ‘groene’ identiteit en een bijdrage aan de inter-
nationale concurrentiepositie worden gestreefd.

Door de huidige stad met het oorspronkelijke concept tuinstad te vergelijken blijkt dat de stad Almere veel compacter is opgezet 
doordat zij slechts de helft van het oppervlak beslaat en 100.000 inwoners meer wil huisvesten. Aangezien Almere reeds voor meer 
dan de helft gebouwd kunnen hooguit de onderlinge verbindingen tussen de kernen worden versterkt. Uit het vergelijk van Almere 
met andere grote steden in Nederland blijkt dat Almere veel potentie heeft en op een gunstige positie in het handelsnetwerk is gele-
gen aan handelswegen naar het oosten en noorden. Bovendien heeft de stad alle ruimte om een prominente groen-blauwe stedelijke 
structuur en skyline te ontwikkelen om Almere herkenbaar te maken en de tekorten aan te vullen. Almere kan qua inwonertal tot de 
vijf grootste steden van Nederland behoren en door de ontwikkeling van Lelystad airport ook bijdragen in de internationale rol van 
de Randstad. Het onderscheidende vermogen van de groene identiteit van de stad kan versterkt worden door aan te sluiten op de 
trends duurzaamheid in de woonomgeving, vrije tijdsbesteding bij huis, specialisatie en toename vervoer.
 
Vanuit de omgeving van het plangebied worden diverse ruimtelijke randvoorwaarden benoemd die beperkende voorwaarden opleg-
gen ten aanzien van het realiseren van stedelijke ontwikkelingen en uitbreidingen. Deze randvoorwaarden borgen het algemeen 
belang door het beschermen van de natuur, het voorkomen van wateroverlast en hinder als gevolg van geluid, gevaarlijke stof-
fen, electriciteit e.d. Bouwen in het IJmeer kan alleen als er geen reële alternatieven zijn er redenen zijn van openbaar belang én er 
mitigerende maatregelen worden genomen.  

3.1.5 Conclusie





INLEIDING
Inmiddels is het ontwikkelkader voor de toekomstige ontwikkelingen van Almere vastgelegd. In dit kader zijn diverse randvoor-
waarden vanuit de omgeving benoemd, waarbinnen de ontwikkelingen en uitbreidingen van Almere kunnen plaatsvinden om een 
gezonde stad en regio te kunnen realiseren.

In het volgende deel zullen diverse uitgangspunten uit het analytisch onderzoek worden opgesteld. Aan de hand van deze uitgangs-
punten in combinatie met het ontwikkelkader kunnen diverse ruimtelijke modellen worden gecreëerd, zodat een eindbeeld van de 
gewenste ontwikkelingen kan worden vastgelegd. Het beste model kan aan de hand van vergelijkende criteria in een multi criteria
analyse worden gekozen.

3.2 MODELLEN ONDERZOEK
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Groene landschap
 

Groene energie

Eten Educatie

Recreatie

Groene identiteit van Almere

GROENE STAD

GROENE REGIO
Greenport Floriade



III. Top down benadering

117

Strategische visie Almere

Mengen PresenterenAanvullen Verbinden
Ruimtelijke gezonde uitgangspunten

3.2.1  Visie gezonde stad
Uit het analytisch onderzoek en het opgestelde ontwikkelkader zijn uitgangspunten te destileren die een zelfstandige, gezonde stad 
met een eigen identiteit van Almere kunnen maken.

Op dit moment is gebleken dat Almere eenzijdig is ontwikkeld en tekorten heeft in het aantal woningen, bedrijven en voorzieningen. 
Hoewel de stad bedoeld is als een ideale zelfstandige stad hebben het ontbreken van verbindingen, het ontbreken van agglomera-
tievoordelen, het ontbreken van een imago en de recessie van de jaren’ 80 voorkomen dat Almere een gezonde stad kon worden.

Uit het analytisch onderzoek is naar voren gekomen dat zowel het programma (volledig, divers en schoon) als de ruimtelijke con-
fi guratie (aanvullen, mengen, verbinden en presenteren) aanpassingen verdienen. Hierbij staan de groene identiteit en het DNA, de 
ruimtelijke drager van de huidige en toekomstige stedelijke ontwikkelingen, centraal. Ten aanzien van de werkgelegenheid zal op 
het stedelijk nivo gespecialiseerd worden in het cluster groen landschap. Het groene landschap staat voor recreatie, educatie, eten 
en duurzame energie. Op regionaal nivo wordt de cluster groen landschap uitgebreid met export door het ontwikkelen van een 
greenport. Hierbij wordt het groene landschap, dat elders in Nederland reeds internationaal sterk is, sterker gemaakt in aansluiting 
op de identiteit van de polder. Het uitdragen van de groene identiteit kan worden ondersteund door het organiseren van de Floriade 
in 2020 door de groene stad open te stellen voor bezoek.

Voor Almere als gezonde stad gelden de volgende uitgangspunten;
- uitdragen unieke groene identiteit 
- aansluiten op DNA van huidige stad
- diversiteit groen vergroten; intern en externe raamwerk voorzien van functie en inrichting én benutten ondergrond
- diversiteit water vergroten; ontwikkelen stedelijke waterstructuur
- mengen stedelijke water-en groenstructuur 
- diversiteit bebouwd gebied vergroten; aanvullen tekorten in woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen
    innovatieve groene stedelijke en landelijke woonmilieus (+65.000 woningen)  
    innovatieve groene leer- en werklandschappen in cluster greenport (+95.000 arbpl), groen landschap (+45.000 arbpl)
    onderwijs (tuinbouw), zorg (zorgboulevard), sport (sportinfrastructuur), cultuur (andschapskunst)
- mengen bebouwd gebied en groen-blauwe stedelijke structuur en creëeren stadsetalages
- diversiteit bereikbaarheid vergroten door groenbegeleiding, verbinden stadsdelen, uitbreiden keten openbaar vervoer 
- vergroten duurzame energie door de inzet van onuitputtelijke natuurlijke bronnen als wind, water, zon en bio-massa
- diversiteit gebruikers vergroten (studenten en hogere inkomens) door aanbieden functies volledig, divers en schoon
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bron: Nota Ruimte, 2006

Almere kan zich internationaal onderscheiden door groen toerisme en groene export 
schaal 1:150.000

Herstructureren greenports Verbinden Nationale landschappen/EHS Versterken verbindingen

Noordvleugel

Groningen-
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Arnhem-
Nijmegen
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A-route Markermeerlijn
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Zuiderzeelijn
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       (nieuw)

Hoorn
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       (nieuw)
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+ 65.000
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stedelijk netwerk
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nationale landschappen
ecologische hoofdstructuur
nieuwe ecologische verbinding
nieuwe wegen
nieuwe spoorwegen
bestaande wegen
bestaande spoorwegen

Volendam

Stelling van Amsterdam
Nieuwe Hollandse Waterlinie
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3.2.2 Visie gezonde regio
Uit het analytisch onderzoek en het opgestelde ontwikkelkader zijn uitgangspunten te destileren die een gezonde regio van de 
Randstad kunnen maken door het versterken van de internationale concurrentiepositie.

Om bij te dragen aan de internationale concurrentiepositie van de Randstad kan Almere haar eigen groene en duurzame identiteit 
stuwend ontwikkelen door de inzet van groen toerisme en groene export. Om iedereen bekend te maken met de groene identiteit 
van Almere kan het organiseren van de Floriade in 2020 worden ingezet als kathalisator. Vervolgens kan Almere zich inzetten op 
groene export ter versterking van de polderidentiteit door de Bollenstreek naar Flevoland te verplaatsen (Flevogreenport). Het ver-
plaatsen in plaats van herstructureren van de Bollenstreek geeft het westen van Almere ontwikkelruimte ten westen van Amsterdam  
(5000 woningen) en ontlast Schiphol door de ontwikkeling van Lelystad airport met vluchten voor kort houdbare produkten. Door 
een nieuwe mainport te introduceren wordt het zwaartepunt in de regio verdeeld en vermindert het pendelverkeer naar Amsterdam.

Tevens dienen de verbindingen tussen de mainports en de economische centra versterkt te worden ter verbetering van de interna-
tionale concurrentiepositie voor een optimale uitwisseling van goederen en personeel-en arbeidskrachten. 
- Voor een optimale verbinding met de Noordvleugel is een verbreding van de A6, het spoor en de verbinding A6-A9 nodig.
Hierdoor ontstaat een volwaardige entree vanuit de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam in plaats van een entree via 
de achterdeur van Amsterdam (de Bijlmer). Deze nieuwe route versterkt het contrast stad-land en kan bij kruisingen met water-
lopen ondertunneld worden. Nadelige gevolgen voor het Naardermeer en de Vogel-en Habitatrichtlijnen blijken verwaarloosbaar 
(Noordvleugelbrief 2006) en eventueel verlies van het landschap kan in het Markermeer worden gecompenseerd (bijlage 3.3). 
Overigens kunnen  de ringwegen rondom Amsterdam deels ontlast worden door een overslagpunt voor de binnenvaart in Almere. 
- Voor een optimale verbinding met de Utrechtse Gooi-en Vechtstreek is verbreding A2 en de Stichtselijn (naar Utrecht) nodig.
- Voor een optimale verbinding met Arnhem-Nijmegen is de Arkemheensespoorlijn (naar Arnhem) nodig en een verlenging van de 
A30 naar Arnhem. Deze volgt de bestaande N301 om opnieuw doorsnijden van het Nationaal landschap Arkemheen te voorkomen. 
- Voor een optimale verbinding met Noord-Holland is de Markerspoorlijn (naar Volendam) en een Markermeerroute nodig. Hierdoor  
krijgt de N247 naar Purmerend ook aansluiting op de A7 tussen Amsterdam en het economische kerngebied (Groningen-Assen) en 
staat de noord-hollandse bollenteelt in goede verbinding met Lelystad airport. De route over het Markermeer wordt met luwtedam-
men en moeraszones (Natura 2000) uitgevoerd vanwege de ecologische verbinding Flevoland en Noord-Holland, ter verbetering van 
de waterkwaliteit en verhoging van de stroomsnelheid in het IJmeer en voor recreatie.
- Voor een optimale verbinding met Twente is in 2012 de Hanzelijn (naar Zwolle) aangelegd en wordt de A50 Lelystad-Zwolle verlengd. 
- Voor een optimale verbinding met Groningen-Assen is de aanleg van de Zuiderzeelijn (naar Groningen) nodig.

Conclusie uitgangspunten gezonde regio;
- ontwikkelen van internationale groene identiteit door toerisme (Floriade 2020) en export (Flevogreenport) 
- verplaatsen Bollenstreek naar Flevoland en ontwikkelen Lelystad airport naast Schiphol
- versterken verbinding met Noordvleugel door verbreden A6, verdubbelen spoorlijn, verbinden A6-A9 en overslagpunt Almere
- versterken verbinding met Utrechtse Gooi-en Vechtstreek door verbreden A27 en Stichtselijn naar Utrecht
- versterken verbinding met Arnhem-Nijmegen door verbreden A27-A30 en Arkemheense spoorlijn Almere-Arnhem
- versterken verbinding met Noord-Holland door Markermeerroute en Markerspoorlijn over de Markerwaard met luwtedammen
- versterken verbinding met Twente door reeds aangelegde Hanzelijn (2012) en verlengen van de A50 tussen Lelystad en Zwolle
- versterken verbinding Groningen-Assen door de aanleg van de Zuiderzeelijn 
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spoorlijn

Huidige situatie

schaal 1:150.000
busbaan
wegen
landbouw
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hoogbouw (tussen 35-110m)
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Uiteengelegde stad ‘Buitenstad’ Compacte stad ‘Wereldstad’ Meerkernen stad ‘Parkenstad’Huidige stad Almere (2012)



80 wo/ha = hoogstedelijk woonmilieu
50 wo/ha = stedelijk woonmilieu
30 wo/ha = suburbaan woonmilieu
15wo/ha = landelijk woonmilieu
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3.2.3 Variabelen modellen
De verschillende modellen kunnen aan de hand van de eerder geformuleerde uitgangspunten voor gezonde stad en gezonde regio 
worden uitgewerkt. Allereerst zullen de variabelen van de modellen nader worden beschreven.

Het ontwerp voor Almere is ontstaan als gevolg van de zoektocht naar de ideale stad, die ontstond door de verslechterde leefom-
standigheden in de stad. Doel is een stad op de kaart te zetten in aansluiting op de groene identiteit. Om van Almere een herkenbare 
en gewaardeerde stad te maken zijn de volgende ontwikkelmodellen mogelijk;

- uiteengelegde stad;  in aansluiting op het idee dat de stad bestaat uit aaneengeschakelde ontwikkelingen
   de stad bestaat uit diverse buurten (ook buiten de kern)
- compacte stad;   in aansluiting op het idee dat een stad enigzns herkenbaar dient te zijn
   de stad bestaat uit diverse stadsdelen
- meerkernen stad; in aansluiting op het historische idee om een ideale stad te maken
   de stad bestaat uit diverse kernen

In de modellenstudie worden drie verschillende ruimtelijke confi guraties onderzocht die invulling geven aan hetzelfde programma, 
maar van elkaar verschillen in dichtheid, menging en bereikbaarheid. Alle modellen pogen een kwalitatieve zelfstandige gezonde 
stad te ontwikkelen. Op dit moment bestaat de stad voornamelijk uit suburbane woonmilieus.
 

Conclusie variabelen modellen;
- modellen variëren in verhaal van uiteengelegde stad (buiten kern), compacte stad (herkenbaar) en meerkernen stad (vanuit historie)
- modellen variëren ten opzichte van elkaar in dichtheid, menging en bereikbaarheid 

III. Top down benadering
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Kenmerken Parkenstad; meerkernige groene stad

landschap
- groen-blauw raamwerk, extensief om en intensief in de kernen
bebouwd
- waterrijke landelijk woonmilieus aan kernranden toevoegen (15 wo/ha)
- waterrijke stedelijke woonmilieus in centra van de kernen (50 wo/ha)
- voorzieningen in interne groenstructuur toevoegen 
- werken in leer-en werklandschappen aan kernrand
- werken in kantoren in kerncentra 
bereikbaarheid
- auto; uitbreiden via bestaande ringwegen en wijklussen
- trein; verdubbelen in de stad + verbinden Utrecht/Amersfoort/Volendam
- bus; verbinden kernen onderling 
- langzaamverkeer; uitbreiden raamwerk + watertaxi kernen +
   aqualiner naar Marken, Amsterdam, Huizen

Kenmerken Buitenstad; uiteengelegde groene stad 

landschap
- groen-blauw grid ontwikkelen
bebouwd
- aaneengeschakelde kleinschalige buurtschappen
- verspreide waterrijke landelijke woonmilieus (15 wo/ha)
- verspreide waterrijke stedelijke woonmilieus (50 wo/ha)
- verspreide voorzieningen in buurtcentra 
- verspreid werken in kleinschalige leer-werklandschappen
bereikbaarheid
- auto; optimaliseren tot grid
- bus; optimaliseren tot grid 
- trein; verdubbelen in stad + verbinden Utrecht/Amersfoort/Volendam
- langzaamverkeer; grid + watertaxi + aqualiner Marken/A’dam/Huizen

Kenmerken Wereldstad; compacte groene stad

landschap
- groene ring rondom het stadshart
- groen-blauwe lobben van stadshart naar stadsrand
bebouwd
- compact stedelijk centrum en landelijke woonmilieus aan de stadrand
- waterrijke landelijke woonmilieus aan stadsrand (15 wo/ha)
- waterrijke hoogstedelijk wonen in stadshart aan Weerwater (80 wo/ha)
- voorzieningen in groene lobben 
- werken in hoogbouw in stadshart, leer-en werklandschap aan stadsrand
bereikbaarheid
- auto; verbreden huidige doorgaande wegen en ringwegen 
- trein; verdubbelen in stad + verbinden Utrecht/Amersfoort/Volendam
- tram; rondje rond het stadshart (incl. Haven)
- bus; verbinden stadsdelen onderling 
- langzaamverkeer; uitbreiden lobben + aqualiner Marken/A’dam/Huizen 
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Bereikbaarheid ringen en optimale keten van OV

Bereikbaarheid grid en beperkt openbaar vervoerVerspreid in buurten langs het grid

Verspreid in wijken rondom het stadshart

Verspreid in kernenExtensief om en intensief in de kernen

Groen-blauwe centrumring en lobben

Grid van groen en blauw
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Bereikbaarheid wegen en goede keten OV

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

BereikbaarheidBebouwd

Bebouwd

BebouwdLandschap

Landschap

Landschap



schaal 1:200.000

lokale busbaan

uitbreiding openbaar vervoer

uitbreiding natuur

regionale spoorlijn
lokale wegen in een grid

groen raamwerk van intensief en extensief groen

80 wo/ha = hoogstedelijk woonmilieu

oer-Eem opgenomen in de stad

50 wo/ha = stedelijk woonmilieu

stedelijk water

30 wo/ha = suburbaan woonmilieu
15wo/ha = landelijk woonmilieu

bedrijventerreinen
landelijk wonen (15 wo/ha)
suburbaan wonen (30wo/ha)

hoogstedelijk wonen (80 wo/ha)
stedelijk wonen (50 wo/ha)

regionale wegen

hoogte-accenten (tot 70m)
watertaxi

uitbreiding wegen

beschermde natuur

voorzieningen (onderwijs, zorg, sport, cultuur)
voorzieningen (detailhandel)
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‘Buitenstad’

Regio ‘Buitenstad’

mainport
greenport
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3.2.4 ‘Buitenstad’ uiteengelegde groene stad 
Het model ‘Buitenstad’ kan aan de hand van de eerder genoemde uitgangspunten een gezonde stad en regio worden.

Uitgangspunten:
Diversiteit groen vergroten;
 - grid van intensief en extensief gebruikt groen (inclusief tuin-en stadslandbouw)
 - combineren van stedelijke water- en groenstructuur
Diversiteit water vergroten; 
 - plassen toevoegen op laaggelegen plekken 
 - opnemen rechtlijnige afwateringsstructuur in de stad als stedelijke waterstructuur
 - verbeteren waterkwaliteit IJmeer door plaatsen van luwtedammen
Diversiteit wonen vergroten;
 - linten van gemengde buurtschappen
 - innovatieve waterrijke landelijke woonmilieus, stadslandgoed (15 wo/ha) + 40.000 woningen)
 - innovatieve waterrijke stedelijke woonmilieus, urban villa’s (50 wo/ha) + 25.000 woningen) 
 - ontwikkelen sporadische hoogbouw op strategische kruisingen van wegen 
Diversiteit werken vergroten;
 - innovatieve kleinschalige groene leer-en werklandschappen in cluster groene landschap (+45.000 arbpl)
 - innovatieve kleinschalige groene leer-en werklandschappen in cluster greenport (+95.000 arblp) van A27 naar oosten  
 - ontwikkelen Lelystad airport
Diversiteit voorzieningen vergroten;
 - lokale voorzieningen verspreid in het groen-blauwe grid
 - onderwijs; MBO/HBO tuinbouw (oosten), WO duurzame energie (centrum)      
 - sport, zorg, cultuur (vertellers) en horeca (eten bij de boer) verspreid over het groen-blauwe grid
 - Floriade van oost tot overgang natuur (horeca, winkels en congreszalen)
Diversiteit bereikbaarheid vergroten;
 - autoverbindingen tot grid maken, verbreden A6 en A27, stimuleren electrisch vervoer
 - verdubbelen huidige Flevospoorlijn tussen Amsterdam en Lelystad
 - busverbindingen uitbreiden tot een grid
 - uitbreiden grid van langzaamverkeer + watertaxi in de stad + aqualiner naar ommeland
 - regionale weg met Noordvleugel (verbinden A6-A9), Arnhem (A30), Twente (A50), Noord-Holland (Markermeerroute)
 - regionale trein met Utrecht (Stichtselijn), Zwolle (Hanzelijn), Volendam (Markermeerroute)
Duurzame energie ontwikkelen;
 - produceren grid van koolzaad als bio-massa

Doorsnede ‘Buitenstad’

III. Top down benadering
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- Grid van wegen - Verdubbelen bestaand spoor
- Nieuwe lijn naar andere regio’s 

Bereikbaarheid

- Busgrid uitbreiden
- Toevoegen vervoer over water

10.500

8.000
6.000

20.000

8.000

Bebouwing

- Wonen (+65.000) aan groen-blauw grid - Werken verspreid langs het grid
- 95.000 greenport, 45.000 groen landscha

- Voorzieningen verspreid langs het groene grid

groen landschap

greenport

Floriade

10.000

1: 500.000Landschap

- Grid van groen - Grid van water
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Landschap
Het model Buitenstad is geïnspireerd door de kwaliteiten van de uiteengelegde stad waarin vrijwel iedere woning en ieder bedrijf met 
de (electrische) auto is te bereiken. De stad spreid zich uit in een groen-blauw grid dat wordt gestructureerd door de rechtlijnige 
waterlopen, ook in de bestaande stad zal dit de oriëntatie vergroten. De voor inundatie gevoelige locaties in het oosten en westen 
van de stad worden aansluitend hierop waterrijk ontwikkeld en in de nabijheid van de stadsrand zullen de waterlopen een steeds 
grilligere vorm krijgen. Het terugbrengen van de vroegere oer-Eem vormt een verrassende afwisseling binnen dit grid. De hiervoor 
vrijgekomen grond zal voor de eilanden in het IJmeer worden benut, zodat de stroomsnelheid en de waterkwaliteit kan worden 
vergroot. De hoofdlijnen van het grid (tussen de voormalige kernen) worden voor extensief gebruik ingericht als bos, natuur en bio-
massa, terwijl de tussenliggende groenzones een aaneenschakeling vormen van intensieve gebruikte parken en stadslandbouw. Dit 
onderliggende groen-blauwe grid vormt een gevarieerde landschappelijke ondergrond voor wonen, werken, recreëren, biodiversiteit 
en waterberging.

Bebouwd gebied
De stad zal zich tonen door stedelijke woon- werk- en voorzieningenmilieus op kruisingen van wegen. Deze onderscheiden zich in 
bouwhoogte als urban villa’s of als accent op de hoek van een bouwblok of bedrijf. De landelijke woonmilieus en kleinschalige groene 
leer-en werklandschappen vestigen zich hier tussen. Alle bebouwing wordt duurzaam opgezet uit recyclebare materialen en om de 
toename van het verhard oppervlak beperkt te houden worden groene daken toegepast. Op den duur zullen alle ontwikkelingen zelf in 
eigen energie worden voorzien door wind, zon, water of biomassa. Het stedelijk areaal zal door de ontwikkeling van voornamelijk 
landelijke milieus in een overwegend suburbane stad niet het oppervlak doen verdubbelen, maar verdrievoudigen. De lokale be-
drijven ontwikkelen zich vooral op kwaliteitverbetering terwijl de regionaal gerichte clusters zich richten op hun onderscheidend 
vermogen als innovatief, creatief en kennisintensief. Zo zal de Flevogreenport zich aan de A27 naar de oostzijde van de stad ontwik-
kelen in de nabijheid van Lelystad airport. Zij sluit hierbij aan op de glastuinbouw in het noorden en de Floriade die zich langs de A6 
in het oosten zal presenteren.Vanaf deze doorgande routes ontwikkelt zich een lappendeken van kleinschalige tuinbouwactiviteiten 
als sierteelt, fruitteelt, groente en planten, afhankelijk van het grondwaterpeil en open voor publiek. De in rechte lijnen opgestelde 
windmolens vormen het visitekaartje. Het cluster ‘groene landschap’ loopt vanaf landgoed de Kemphaan naar het zuiden door het 
tonen van de veelzijdigheid van het landschap door polderkunst (De Kathedraal) en het Cirkelbos e.d. 
 
Bereikbaarheid
De wegenstructuur van ringen en lussen zal worden uitgebreid tot een grid door het onderling verbinden van deze wegen om on-
nodig dolen te voorkomen. De hiërarchische invulling van het grid is nog enigzins te sturen door het aanpassen van de beplanting, 
aangezien deze invulling alleen op papier is te ervaren en niet in de realiteit. Naast het grid aan wegen wordt de bereikbaarheid 
ondersteund door busroutes die in de nieuwe delen gebundeld worden aan de wegen. Tevens wordt het grid aan langzaamverkeer 
uitgebreid dat de buurten onderling en de buurten met de voorzieningen in het groen-blauwe grid verbind. Vanwege de regionale 
betekenis van de stad zal het huidige spoor worden verdubbeld en worden nieuwe spoorlijnen naar Utrecht, Amersfoort en Volendam 
aangelegd. 

III. Top down benadering
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Doorsnede ‘Wereldstad’
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3.2.5 ‘Wereldstad’ compacte groene stad 
Het model ‘Wereldstad’ kan aan de hand van de eerder genoemde uitgangspunten een gezonde stad en regio worden.

Uitgangspunten:
Diversiteit groen vergroten;
 - groene ring rondom het stadshart ontwikkelen 
 - groene lobben ontwikkelen van stadshart tot aan de stadsrand (incl. tuin- en stadslandbouw)
 - combineren van stedelijke water- en groenstructuur
Diversiteit water vergroten; 
 - plassen toevoegen op laaggelegen plekken 
 - opnemen rechtlijnige afwateringsstructuur in de stad als stedelijke waterstructuur
 - verbeteren waterkwaliteit IJmeer door plaatsen van luwtedammen
Diversiteit wonen vergroten;
 - verdichten van het centrum met stedelijke woonmilieus en toevoegen van landelijke woonmilieus aan de stadsrand
 - innovatieve waterrijke landelijke woonmilieus, stadslandgoed, buitenplaats (15 wo/ha) + 20.000 woningen)
 - innovatieve waterrijke stedelijke woonmilieus, urban villa’s aan Weerwater (80 wo/ha) + 45.000 woningen) 
 - ontwikkelen prominente skyline aan het Weerwater
Diversiteit werken vergroten;
 - innovatieve groene leer-en werklandschappen in cluster groene landschap (+45.000 arbpl)
 - innovatieve groene leer-en werklandschappen in cluster greenport (+95.000 arblp) langs A6, A27
 - ontwikkelen overslagpunt binnenvaart (Buiten)
 - ontwikkelen Lelystad airport 
Diversiteit voorzieningen vergroten;
 - lokale voorzieningen in de lobben 
 - onderwijs; MBO/HBO tuinbouw en WO duurzame energie in het stadshart op groene campus aan openbaar vervoer   
 - sport; sportinfrastructuur, polo te paard, topsportcentrum met groen dak/ zorg; zorgcomplexen verspreid in de lobben  
 - cultuur (vertellers) en horeca (eten bij de boer) in het stadshart
 - Floriade in stadshart aan Weerwater met kabelbaan (horeca, winkels en congreszalen)
Diversiteit bereikbaarheid vergroten;
 - auto; verbindingen behouden, verbreden ringwegen, A6 en A27
 - trein; verdubbelen huidige Flevospoorlijn tussen Amsterdam en Lelystad
 - bus; busverbindingen uitbreiden tussen stadsdelen + toevoegen tramroute rondom het stadshart (incl. Haven)
 - langzaamverkeer; uitbreiden in groene lobben + aqualiner naar ommeland
 - regionale weg; naar Noordvleugel (verbinden A6-A9), Arnhem (A30), Twente (A50), Noord-Holland (Markermeerroute)
 - regionale trein; naar Utrecht (Stichtselijn), Zwolle (Hanzelijn), Arnhem (Arkemheenselijn), Volendam (Markermeerroute)
Duurzame energie ontwikkelen;
 - produceren velden koolzaad als bio-massa
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Landschap
Het model Wereldstad is geïnspireerd door de kwaliteiten van de compacte stad met diverse woonmilieus die optimaal bereikbaar is 
door een keten van openbaar vervoer. Het stadshart wordt omringd door een groene ring en ligt aan het centraal gelegen Weerwater. 
De omliggende landschappen worden door diverse groene radialen met nieuw te graven waterlopen de stad ingehaald en transfor-
meren van extensief gebruik naar intensief gebruik in het stadshart. De hierdoor vrijgekomen grond wordt gebruikt om de eilanden 
in het IJmeer aan te leggen ter verbetering van de waterkwaliteit, ter ondersteuning van de infrastructuur naar Noord-Holland en 
voor steppingstones van de natuur van de Oostvaardersplassen. De voor inundatie gevoelige lokaties in het westen, oosten en het 
centrum worden ontwikkeld met waterrijke woon-werk-en voorzieningenmilieus. Het onderliggende landschap vormt hierdoor een 
gevarieerde ondergrond voor projectontwikkeling, biodiversiteit en waterberging.

Bebouwd gebied
De stad zal zich tonen door stedelijke woon- werk- en voorzieningenmilieus op kruispunten van openbaar vervoer. Deze onder-
scheiden zich in bouwhoogte met appartementen en kantoren. De landelijke woonmilieus en groene leer-en werklandschappen 
vestigen zich aan de rand van de stad in de overgang naar het landschap. Alle bebouwing wordt duurzaam opgezet uit recyclebare 
materialen en om de toename van het verhard oppervlak beperkt te houden worden groene daken en groene gevels toegepast. Op 
den duur zullen alle ontwikkelingen zelf in eigen energie worden voorzien door wind, zon, water of biomassa. Het stedelijk areaal 
wordt door de ontwikkeling van voornamelijk stedelijke milieus in een overwegend suburbane stad anderhalf keer vergroot in plaats 
van verdubbeld. De lokale bedrijven ontwikkelen zich vooral op kwaliteitverbetering terwijl de regionaal gerichte clusters zich richten 
op hun onderscheidend vermogen als innovatief, creatief en kennisintensief. De Flevogreenport toont zich aan de A27 in de nabijheid 
van Lelystad airport in aansluiting op de glastuinbouw aan het IJmeer. Deze greenport staat met een groene radiaal in verbinding met 
het stadshart waaraan de Floriade zich als visitekaartje voor de tuinbouw aan het publiek toont. Aan deze radiaal vindt een variatie 
aan activiteiten plaats die de tuinbouw zichtbaar en toegankelijk maken. Het cluster duurzame energie wordt aan de zuidkant van de 
stad ontwikkeld. Hier wordt de entree van de stad benadrukt met windmolens en velden van koolzaad. Het cluster ‘groen landschap’ 
introduceert de natuur vanuit de Oostvaardersplassen ondermeer door landschapskunt. 
 
Bereikbaarheid
Naast de huidige ontsluitingsstructuur van doorgaande routes, ringen en lussen wordt de stad optimaal ontsloten door een keten 
van openbaar vervoer. Het stadshart is vanuit Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Lelystad en Volendam per trein bereikbaar. Vanuit 
station Almere-Stad en Almere-Hout kan worden overgestapt op de tram die een rondje om het stadshart maakt inclusief Almere-
Haven, waardoor alle radialen en stadsdelen snel te bereiken zijn. In aansluiting op de trein- en tramstations zijn de overige wijken 
met de bus te bereiken. In de nieuwe stadsdelen worden de busroutes aan de autowegen gebundeld. Het langzaamverkeer netwerk 
wordt vooral langs het Weerwater, de kust en de tussenliggende radialen uitgebreid. In aansluiting hierop kan het vervoer over water 
worden voortgezet naar het ommeland.

III. Top down benadering
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3.2.6 ‘Parkenstad’ meerkernige groene stad 
Het model ‘Parkenstad’ kan aan de hand van de eerder genoemde uitgangspunten een gezonde stad en regio worden.

Uitgangspunten:
Diversiteit groen vergroten;
 - groen raamwerk extensief groen om de kernen ontwikkelen (incl. tuinbouw)
 - groen raamwerk intensief groen in de kernen ontwikkelen (incl. stadslandbouw)
 - groene lobben ontwikkelen van stadshart tot aan de stadsrand (incl. tuin- en stadslandbouw)
 - combineren van stedelijke water- en groenstructuur
Diversiteit water vergroten; 
 - plassen toevoegen op laaggelegen plekken 
 - opnemen rechtlijnige afwateringsstructuur in de stad als stedelijke waterstructuur
 - verbeteren waterkwaliteit IJmeer door plaatsen van luwtedammen
Diversiteit wonen vergroten;

- verdichten van het kerncentra met stedelijke woonmilieus en toevoegen landelijke woonmilieus aan kernrand
 - innovatieve waterrijke landelijke woonmilieus, stadslandgoed, poldervilla (15 wo/ha) + 30.000 woningen)
 - innovatieve waterrijke stedelijke woonmilieus, urban villa’s in stadskern (50 wo/ha) + 35.000 woningen) 
 - ontwikkelen skyline in stadskernen die zichtbaar zijn vanaf de doorgaande wegen
Diversiteit werken vergroten;
 - innovatieve groene leer-en werklandschappen in cluster groene landschap (+45.000 arbpl)
 - innovatieve groene leer-en werklandschappen in cluster greenport (+95.000 arblp) langs A6, A27
 - ontwikkelen overslagpunt binnenvaart (Buiten)
 - ontwikkelen Lelystad airport 
Diversiteit voorzieningen vergroten;
 - lokale voorzieningenaan interne groenstructuur aan openbaar vervoer en langzaamverkeer
 - onderwijs; MBO/HBO tuinbouw (Buiten)  en WO duurzame energie (Stad) op groene campus  
 - sport; sportinfrastructuur, polo te paard in interne groene raamwerk
 - zorg; zorgcomplexen in interne groene raamwerk
 - cultuur (landschapskunst in Pampus) en horeca (parksupermarkt) in kerncentra
 - Floriade in Hout (horeca, winkels en congreszalen)
Diversiteit bereikbaarheid vergroten;
 - auto; verbindingen behouden, verbreden ringwegen, A6 en A27
 - trein; verdubbelen huidige Flevospoorlijn tussen Amsterdam en Lelystad
 - bus; busverbindingen uitbreiden tussen stadsdelen + toevegen nieuwe lussen
 - langzaamverkeer; uitbreiden in groene lraamwerk + watertaxi in de kernen + aqualiner naar ommeland
 - regionale weg; naar Noordvleugel (verbinden A6-A9), Arnhem (A30), Twente (A50), Noord-Holland (Markermeerroute)
 - regionale trein; naar Utrecht (Stichtselijn), Zwolle (Hanzelijn), Arnhem (Arkemheenselijn), Volendam (Markermeerroute)
Duurzame energie ontwikkelen;
 - produceren velden koolzaad en suikerriet als bio-massa in groen raamwerk 
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Landschap
Het model Parkenstad stad is geïnspireerd door de kwaliteiten van de meerkernige stad waarin veel ruimte is voor een interne ste-
delijke groenstructuur en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De kernen worden omringd door een groen-blauw 
raamwerk voor extensief gebruik en een intern raamwerk in de kernen voor intensief gebruik. Tot op heden was het gebruik van 
dit raamwerk beperkt door de eenzijdige invulling. Hierin wordt meer onderscheidt aangebracht door aansluiting te zoeken bij de 
onderliggende landschappen en het zichtbaar maken van de aanwezige stedelijke waterstructuren. In de nieuwe kernen worden de 
rechtlijnige waterstructuren of de vroegere waterlopen, zoals de oer-Eem, opgenomen. De hierdoor vrijgekomen grond zal worden 
gebruikt voor het creëren van eilanden in het IJmeer om de stroomsnelheid en de waterkwaliteit van het IJmeer te vergroten. De ei-
landen vormen tevens ondersteuning voor de infrastructuur naar Noord-Holland en stepping stones vanuit de Oostvaardersplassen. 
Het onderliggende groen-blauwe raamwerk vormt een gevarieerde landschappelijke ondergrond voor wonen, werken, recreëren, 
biodiversiteit en waterberging.  

Bebouwd gebied
De stad zal zich tonen door stedelijke woon- werk- en voorzieningenmilieus aan de doorgaande wegen en spoorlijnen. Deze onder-
scheiden zich in de centra van de kernen in bouwhoogte als appartementen, urban villa’s of accenten op de hoek van een bouwblok 
of bedrijf. De landelijke woonmilieus en kleinschalige groene leer-en werklandschappen worden aan de rand van de kernen ontwik-
keld aan openbaar vervoer en ontsluitingswegen. Alle bebouwing wordt duurzaam opgezet uit recyclebare materialen en om de 
toename van het verhard oppervlak beperkt te houden worden groene daken en gevels toegepast. Op den duur zullen alle ontwik-
kelingen zelf in eigen energie worden voorzien door wind, zon, water of biomassa. Het stedelijk areaal zal door de ontwikkeling van 
zowel stedelijke als landelijke milieus in een overwegend suburbane stad verdubbelen. De lokale bedrijven ontwikkelen zich vooral 
op kwaliteitverbetering terwijl de regionaal gerichte clusters zich richten op hun onderscheidend vermogen als innovatief, creatief en 
kennisintensief. Zo zal de Flevogreenport zich aan de A27 naar de oostzijde van de stad ontwikkelen in de nabijheid van Lelystad air-
port. Zij sluit hierbij aan op de glastuinbouw in het noorden van de stad, die zich aan de Markermeerroute presenteerd. De tuinbouw 
activiteiten als sierteelt, fruitteelt, groente en planten zijn open voor publiek via het groen-blauwe raamwerk. Het cluster groene 
landschap ontwikkelt zich vanaf landgoed de Kemphaan naar het zuiden door het tonen van de veelzijdigheid van het landschap aan 
de hand van polderkunst en archeologische opgravingen. 
 
Bereikbaarheid
De kernen worden ontsloten door doorgaande wegen, ringen en lussen. Om de verbindingen tussen de kernen onderling te ver-
beteren zullen de wegen worden uitgebreid. Daarnaast zijn de kernen goed bereikbaar door een keten van openbaar vervoer. Vanuit 
Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Lelystad en Volendam zijn de meeste kernen per trein bereikbaar en vanuit deze kernstations zijn 
alle wijken per bus bereikbaar. In de nieuwe kernen zullen de busroutes met de auto-ontsluitingswegen worden gebundeld voor 
een eenzijdige orientatie en het besparen van verharding. Ter aanvulling op het openbaar vervoer is er een uitgebreid netwerk van 
langzaamverkeer en vervoer over water. Tussen de kernen onderling vindt vervoer per watertaxi plaats en vanaf de kernen varen er 
diverse aqualiners naar het ommeland.



136

GROEN/WATER
diversiteit in interne groenstructuur     1  1  2
diversiteit in externe groenstructuur     1  3  2
diversiteit in waterstructuur      1  2  3
stedelijke groenstructuur aanbrengen     3  3  3
stedelijke waterstructuur aanbrengen     2  3  1
voldoende veilig tegen wateroverlast     2  2  2
toepassen duurzame energie (wind/water/zon/bio-massa)    3  3  3

WONEN/WERKEN/VOORZIENINGEN                 
aanvullen tekort woningen + 5.000 +60.000    3  3  3 
aanvullen tekort arbeidsplaatsen +45.000 + 95.000                  3  3  3
aanvullen tekort voorzieningen (zorg, onderwijs, sport, cultuur)   3  3  3  
aanvullen tekort detailhandel      3  3  3
diversiteit aanbrengen in woonmilieus (stedelijk en landelijk)      1                3  2           
diversiteit aanbrengen in werkmilieus (groene landschappen)              1                     3                     2                      
diversiteit aanbrengen in voorzieningen      1                      3                     2         
mengen van wonen-werken-voorzieningen    2  1  3
mengen van woningen in groen-blauwe raamwerk    3  3  3
mengen van bedrijven in groen-blauwe raamwerk    3  3  3
mengen van voorzieningen in groen-blauwe raamwerk   3  3  3
stedelijke structuur en skyline ondersteunen de ‘groene’identiteit  2  1  3
contrast stad-land vergroot diversiteit             1  2  3

INFRASTRUCTUUR
verbeteren interne bereikbaarheid via wegen    3  1  2
verbeteren interne bereikbaarheid via openbaar vervoer   1                      2                      3                  
verbeteren externe bereikbaarheid via wegen    3  1  1
verbeteren externe bereikbaarheid via openbaar vervoer         1  3                      3                       

BEWONERS
toename in diversiteit van de gebruikers     1                      3                        2
sociale cohesie neemt toe, omdat mobiliteit wordt ontmoedigd   2  1  3
TOTAAL                                                             53                             62                            66                                                                

     Buitenstad            Wereldstad            Parkenstad

1= kan beter, 2=goed, 3= optimaal 

Buitenstad Wereldstad Parkenstad
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3.2.7 Vergelijkingscriteria 
Het beste model kan aan de hand van vergelijkende criteria in een multi criteria analyse worden gekozen.

Aanleiding voor het modellenonderzoek is de stadsuitbreiding van Almere in het kader van de tweede schaalsprong én het op-
timaliseren van de huidige stedebouwkundige opbouw door het verbeteren van de ruimtelijke tekortkomingen en het prominent 
neerzetten van de kwaliteiten van de stad. De meeste ingrepen in de onderzochte modellen betreffen aanpassingen aan de vorm 
en inrichting van de groen-blauwe structuur, het onderling verbinden van de verschillende stadsdelen en het toevoegen van woon-
werk-en voorziening-enmilieus. Deze aanpassingen zijn beperkt aangezien zij op de bestaande stad dienen aan te sluiten, die reeds 
voor meer dan de helft is gerealiseerd. 

De drie modellen Buitenstad, Wereldstad en Parkenstad verschillen van elkaar in dichtheid, spreiding, menging en bereikbaarheid 
en onderscheiden zich van elkaar in verschijningsvorm. In alle modellen kunnen de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op een 
consequente en logische manier worden aangevuld. Het vergroten van de diversiteit in woon-werk-en voorzieningenmilieus wor-
den voornamelijk door waterrijke ontwikkelingen gerealiseerd die vanwege de vele inundatieplekken in de polder een uitbreiding 
in het IJmeer overbodig maken. De diversiteit onderscheidt zich in ‘Buitenstad’ op buurtnivo, in Wereldstad op stadsdeelnivo en in 
Parkenstad op kernnivo. Door het ontbreken van extremen kan de diversiteit in Buitenstad op stadsnivo als veel van hetzelde worden 
ervaren, ontbreekt deze eveneens in Wereldstad doordat het stadshart alle aandacht naar zich toetrekt maar wordt deze in Parken-
stad ook op stadsnivo uitgedragen door de diversiteit van de kernen. Ten aanzien van de bereikbaarheid vertonen de drie modellen 
elk een schone manier van vervoer, echter in Buitenstad wordt de mobiliteit en het creëren van een oneindige stad gestimuleerd. 
Hierdoor wordt de sociale cohesie ontmoedigd en wordt het gewenste contrast stad-land teniet gedaan. De optimale bereikbaarheid 
door middel van een keten van openbaar vervoer in de ‘Wereldstad’ houdt de stad compact, vergroot het contrast stad-land, maar 
stimuleert juist de mobiliteit, terwijl in de Parkenstad de compacte kernen zorgen voor een scherp contrast tussen stad-land en de 
mobiliteit op lange afstanden wordt ontmoedigd door een volledig aanbod van voorzieningen in de kernen zelf. De groene identiteit 
van de modellen komt in elk model tot uiting in groen-blauwe linten (Buitenstad), groen-blauwe lobben (Wereldstad) of groen-blauw 
raamwerk (Parkenstad). Het uitdragen van de regionale ‘groene’ identiteit van de clusters groen landschap en greenport komt het 
scherpst tot uiting in de Parkenstad aangezien elke kern voor een cluster staat. In de Wereldstad zijn de clusters niet helder aan-
toonbaar, maar wel gemakkelijk te traceren aan de hand van de groene lobben, terwijl de Buitenstad deze clusters slechts summier 
aantoonbaar maakt op de kruising van wegen. 

Echter van zwaarwegend belang in de keuze voor een voorkeursmodel, is dat de stedelijke structuur en de skyline de ‘groene en ge-
zonde’ identiteit ondersteunen. Deze ‘mental map’dient herkenbaar en leesbaar zijn voor bezoekers, ter versterking van het imago. 
Bovendien vergroot het aansluiten op de landschappelijke structuur en de cultuurhistorie de identiteit waarmee de duurzaamheid 
van de plek, het onderscheidend vermogen en daarmee de kracht van de concurrentie worden benadrukt. Hoewel zowel de Werelds-
tad als de Parkenstad een prominente gevarieerde stedelijke structuur en skyline vormen vertoont de Parkenstad meer affiniteit met 
een groen en gezond imago. Bovendien sluit dit model aan bij de cultuurhistorische gedachte van meerkernige stad, waardoor de 
Parkenstad als voorkeursmodel wordt aangemerkt voor een stad met een eigen identiteit en een bijdrage aan de concurrentiepositie 
van de Randstad. 

Conclusie modellenonderzoek; 
- alle modellen voldoen aan een gezonde stad en gezonde regio met een groene identiteit
- de modellen verschillen van elkaar in dichtheid, menging en bereikbaarheid door verschil in stedelijke structuur en skyline
- uiteindelijke keuze voor het beste model is een politieke keuze die past bij het imago
- het beste model sluit aan op de landschappelijke en cultuurhistorische ondergrond en het imago

III. Top down benadering
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Ontwikkeling van de stedebouwkundige strategie in Nederland
bron: bijlage blauwe kamer april, 2010

ontwikkelkader 

programma 2e schaalsprong
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analyse -> identiteit +DNA + kansen en bedreigingen

bestemmingsplan
=
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top down nu:

- meer fl exibiliteit/korte termijn
- meer individueel belang
- minder politieke invloed
- minder voorinvesteringen

behoefte aan:
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3.2.8 Conclusie
Met behulp van de top down benadering is aangetoond dat middels een ontwikkelkader, waarin randvoorwaarden uit de omgeving 
worden gesteld, samen met heldere uitgangspunten uit het analytisch onderzoek diverse modellen gecreëerd kunnen worden voor 
een gezonde stad. Tevens is het van belang in te spelen op de groene identiteit van de stad en het DNA van Almere dat als drager 
van de toekomstige ontwikkelingen fungeert om de leesbaarheid en de herkenbaarheid van de stad te vergroten. Aangezien de stad 
reeds voor meer dan de helft is gerealiseerd biedt de tweede schaalsprong de kans om een volledig, divers en schoon aanbod aan 
functies te creëeren. Vervolgens kan het beste model worden gekozen aan de hand van vergelijkende criteria in een multi criteria 
analyse. Opvallend in de keuze is dat hoewel alle drie de modellen een gezonde stad tot stad brachten de keuze vooral politiek is 
bepaald. Het model met een imago dat aansluit bij landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken verdient de voorkeur, de ste-
delijke structuur en skyline staan in het verlengde hiervan.

Om de waarde van de top-down benadering als goed werkende strategie te kunnen beoordelen dient achteraf gekeken te worden 
naar het aantal tevreden gebruikers dat door toename van het aantal bewoners, ondernemers en bezoekers kan worden beoordeeld.
De vraagt blijft hier echter of de mensen bewust voor Almere kiezen of dat zij de dupe zijn van de overloop uit Amsterdam of Utrecht.
De ingezette strategie is door professionals uitgewerkt door een eindbeeld samen te stellen dat een compromis vormt tussen alle 
geinventariseerde (inter)nationale, regionale en stedelijke belangen. Met behulp van deze benadering wordt het algemeen belang 
veilig gesteld. Het eindbeeld schept duidelijke verwachtingen voor alle betrokkenen en vormt het toetsingskader voor alle bouwaan-
vragen voor het verlenen van een omgevingsvergunning. 

Uit de praktijk blijken echter een aantal tekortkomingen. Het vasttellen van een eindbeeld voor de komende tien jaar is weinig flexi-
bel. Hierdoor is er in de tussentijd geen ruimte om opveranderingen in de politiek, maatschappij, financiële markt of woningbouw-
markt in te kunnen spelen. Afwijken van het eindbeeld kan sporadisch en vereist een lange bezwaar-en beroepsprocedure. Tevens is 
er weinig ruimte voor eigen inbreng of initiatief. Anderzijds vereist het realiseren van het eindbeeld grote voorinvesteringen van de 
overheid en marktpartijen om natuur, water en wegverbindingen te kunnen realiseren. Zeker in de crisis jaren sinds 2008 betekend 
dit dat de investeringen worden uitgesteld omdat de terugverdien termijn te groot wordt. Als gevolg hiervan gaan ook andere par-
tijen ‘on hold’ waardoor het effect van de crisis wordt versterkt.

Aangezien eerder in de afbakening van het onderzoek werd aangegeven dat er een verschuiving plaatsvond naar de bottom up 
benadering, vanwege het ontoereikend zijn van de top down benadering, zal in het volgende hoofdstuk de waarde van de bottom up 
benadering nader worden bestudeerd. Zo introduceerde de gemeente Almere reeds in 2006 de Almere Principles (gebasseerd op de 
cradle to cradle principes van William McDonough) waarvan één van de principes was, ‘ mensen maken de stad’, waamee zij reeds 
toen het belang van de gebruiker in zagen.

III. Top down benadering



Zicht op het nieuwe stadscentrum van Almere Stad.
bron: CA van Bennekom, 2010



IV. BOTTOM UP BENADERING

 

4.1 Strategie in ontwikkeling 
4.2 Research bottom up benaderen
4.3 Design participatiestrategie

Zicht op de interne groenstructuur van Almere.
bron: C.A. van Bennekom, 2010





4.1 STRATEGIE IN ONTWIKKELING

INLEIDING
In het voorgaande hoofdstuk is met behulp van een top down benadering beschreven hoe van Almere een gezonde stad gemaakt 
kan worden. Met behulp van een ontwikkelkader en uitgangspunten zijn drie kwalitatieve ruimtelijke modellen voor een gezonde 
stad gecreëerd, waarvan het beste model door een multi criteria analyse kon worden gekozen. Echter in de uitvoering van deze 
benadering bleek de planvorming weinig flexibel door het opstellen van een eindbeeld, zijn de algemene belangen zorgvuldig af-
gewogen maar is er geen ruimte voor individuele inbreng en blijken voorinvesteringen in tijden van crisis een onbegonnen opgave.
 
Om aan deze tekortkomingen tegemoet te komen zullen in het volgende hoofdstuk de stedebouwkundige ontwikkelingen sinds de 
2e W.O nader worden bestudeerd om te zien in welke richting de strategie zich ontwikkelt en om te zien op welke onderdelen er 
behoefte is aan verandering. Tevens wordt nagegaan met welke methode een nieuwe strategie kan worden bedacht.
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1950 1975 2000 2025 2050

woningbouwmarkt
(woningen)

Invloed van het bevolkingsaantal en de fi nanciële markt op de ontwikkelingen in de stedebouw
bron: Coalition of the willing 2012 (de Zeeuw 2011) / Steden vol ruimte 2009
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Conclusie veranderingen in de stedebouwkundige praktijk; 
- de bouwopgave verandert, door einde bevolkingsgroei en verminderde woningtekort, naar kleinschalig, inbreiding en beheer
- de financiële omstandigheden veranderen, waardoor de overheid en marktpartijen de voorinvesteringen uitstellen
- de politiek verandert door zich decentraal en faciliterend op te stellen, ze willen dat de burger weer verantwoordelijkheid neemt
- de burger wil vanwege het eigen belang niet langer op de overheid wachten en neemt zelf het initiatief om te ontwikkelen

4.1.1 Veranderingen in de stedebouwkundige praktijk
Om te kunnen beoordelen waarom er behoefte is aan een andere ontwikkelstrategie, zullen een aantal veranderingen in de stedebouw-
kundige praktijk worden beschreven. 
 
De ontwikkelingen in de stedebouw worden voor een groot deel bepaald door de vraag. Sinds de 2e W.O is deze vraag enorm 
toegenomen door de vele verwoestingen en de invloed van de babyboom. Aan deze groei zal door het einde van de wederopbouw 
en de toenemende vergrijzing in 2038 een einde komen (op 17,5 miljoen inwoners), waarna de vraag zal afnemen. Echter, vanwege 
de toenemende individualisering, de behoefte aan steeds grotere woonruimten en het beperkt ervaren van de krimp in de Randstad, 
zal deze vraag maar geleidelijk afnemen. Hierdoor zal een verschuiving in de woningbouwmarkt plaatsvinden naar kleinschalige 
projecten, naar het ontwikkelen en/of herstructureren van inbreidingslokaties in stedelijk gebied en naar beheer. 

Tevens worden de ontwikkelingen in de stedebouw beïnvloed door de financiële markt. In tijden van crisis, zoals in de jaren ‘80 
en sinds 2008 zijn de produkties min of meer stil komen te liggen. Normaliter maken de overheid en de martkpartijen veel voor-
investeringen door het aankopen van grond en/of vastgoed en het ontwikkelen van groen-water-en verkeersinfrastructuren. Deze 
kosten worden op de lange termijn terugverdiend als de woningen worden afgenomen. Nu de aankopen van vastgoed, in tijden van 
crisis, afnemen, zijn zowel de overheid als de marktpartijen niet langer bereid om het vergrote risico op het terugverdienen van de 
voorinvesteringen te nemen.

De stedebouw wordt eveneens beïnvloed door veranderingen in de politiek. Sinds de wederopbouw na de 2e W.O. is een centraal door 
de overheid aangestuurde planvorming tot stand gekomen. Hierdoor worden in diverse structuurvisies, stedebouwkundige plannen 
en bestemmingsplannen bouwprogramma’s voorgeschreven. Vanwege het besef van de passieve houding van de gebruiker en de 
steeds mondiger wordende bevolking, wil de overheid hooguit faciliteren zodat de burger zijn verantwoordelijkheid kan terugnemen. 
Het uitdragen van de decentrale rol wordt meegegeven in diverse beleidsdocumenten ‘centraal waar het moet en decentraal waar het 
kan’ (Nota Ruimte, 2006) en ‘stuur aan op de eigen vrijheid en verantwoordelijkheid’ (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 2012). 
De veranderende mind-set, waarbij de gebruiker (mede) het bouwprogramma bepaald vereist echter tijd, niet alleen bij de gebruiker 
maar ook bij de overheid vanwege de omvang van het logge ambtenarenapparaat en de complexe wet- en regelgeving.
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verzorgingsstaat 
(overheid stuurt)

marktdenken 
(overheid werkt samen)

participatie-maatschappij
(overheid faciliteert)

1945 - 1990 1990 -  2008 2008 tot nu

bron: Coalition of the willing 2012 (de Zeeuw 2011)
Ontwikkelingen in de stedebouw in Nederland

Politiek

inspraak ná planvorming inspraak tijdens planvorming eigen initiatiefRol burger

lange termijn
grond-en vastgoedexploitatie

lange termijn
grond-en vastgoedexploitatie

korte termijn exploitatie en 
nieuwe waarden

Financiën

diverse wet-en regelgeving
(diverse vergunningen)

diverse wet- en regelgeving 
(diverse vergunningen)

Wabo
(één omgevingsvergunning)

Rechtszekerheid

toelatingsplanologie
(plannen worden getoetst)

ontwikkelingsplanologie 
(plannen ontstaan in overleg)

uitnodigingsplanologie
(derden initiëren plannen)

Planvorming

gedetailleerd bestemmingsplan gedetailleerd bestemmingsplan fl exibel bestemmingsplanPlannen
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Conclusie veranderingen in het stedebouwkundig proces;
- de planvorming ontwikkelt zich van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie tot uitnodigingsplanologie 
- de rolverdeling van de overheid ontwikkelt zich van centraal naar decentraal en van sturend naar samenwerkend tot participerend
- de rolverdeling van de gebruiker ontwikkelt zich van inspraak ná naar inspraak tijdens de planvorming tot eigen initiatief
- de financiële waarde kan niet langer aan de hand van lange termijn grond-en vastgoedexploitatie worden berekend
- de rechtszekerheid ontwikkelt zich van diverse wet- en regelgevingen naar één Wabo met één omgevingsvergunning
- de produkten met lange termijn eindbeeld zijn star, hebben geen ruimte voor eigen inbreng en hebben lange beroepsprocedures

4.1.2 Veranderingen in het stedebouwkundig proces
Om de behoeften in een nieuwe ontwikkelstrategie te kunnen benoemen, zullen de veranderingen in het stedebouwkundig proces 
worden nagegaan. Het stedebouwkundige proces bestaat uit planvorming, rolverdeling, financiën, rechtszekerheid en produkten.

Sinds de 2e W.O. ontwikkelde de planvorming zich tot toelatingsplanologie door het toetsen van plannen aan regels, waarna de 
ontwikkelingsplanologie (jaren ‘80) ontstond als gevolg van het marktdenken. Hierbij werd met een toenemend aantal partijen en 
disciplines (groen, water, verkeer en integraliteit) ontwikkeld. Uiteindelijk startte in 2008 de uitnodigingsplanologie, waarbij het 
initiatief tot planvorming ook voor andere partijen mogelijk werd. Dit proces wordt versterkt door het herbezinnen van de overheid 
en de marktpartijen, die als gevolg van de onzekerheid van de financiële crisis stopten met produceren.

Om zo spoedig mogelijk een einde aan het na-oorlogse woningtekort te maken, werd de planvorming centraal door de overheid 
aangestuurd. Ten aanzien van de rolverdeling in de planvorming werd de gebruiker pas achteraf door inspraak betrokken. In de 
jaren ‘70 ontstond het bewustzijn dat de verzorgingsstaat de burger passief en afhankelijk maakte en kreeg de gebruiker meer zeg-
genschap tijdens de planvorming door middel van bezwaar-en beroepsprocedures. Pas in de jaren ‘90 ontstond het marktdenken 
en werden publiek-private samenwerkingen aangegaan, die momenteel worden uitgebreid door samenwerkingen met gebruikers.
De overheid en de stedebouwkundige stellen zich hierbij faciliterend op en de gebruiker werkt samen of neemt zelfs eigen initiatief. 
Bij afspraken tussen publieke en private partijen is het van belang duidelijke afspraken over de rolverdeling te maken, aangezien 
de snelheid waarmee managementstrategiën veranderen voorheen vaak tot onduidelijkheden leidde (Ria van Dijk, 2010 (Heurkens).

Voor het berekenen van de financiële waarde van een project werden de grootschalig na-oorlogse ontwikkelingen met gemeente-
lijke grondexploitaties en vastgoedexploitaties opgesteld. Hierbij werden veel voorinvesteringen gedaan door het aankopen van 
grond en vastgoed en het aanleggen van infrastructuur, groen en water. Het rendement werd echter pas na realisatie van het project 
terugverdiend. Als gevolg van deze lange termijn berekeningen blijken de projecten niet langer uitvoerbaar door tegenvallende 
omzetten en hoge rentekosten. De overheid en marktpartijen zetten hierdoor de projectontwikkelingen ‘on hold’, maar de gebrui-
kers hebben hier, vanwege de eigen belangen, geen baat bij en wensen een korte termijn financiering met andere waarden.

Door het ontwikkelen van verschillende wet-en regelgevingen in de planvorming ontstond rechtszekerheid . Plannen werden getoetst 
aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit (technische voorschriften), de bouwverordening (voorschriften t.a.v. bouwen, verbouw-
en, gebruik en sloop) en de Welstand (beeldkwaliteit) in ruil voor een bouwvergunning. Hierin werd de veiligheid en gezondheid ten 
aanzien van de naastliggende kavels gewaarborgt om hinder te voorkomen. Inmiddels is dit toetsingsmoment sinds 2010 versimpelt 
door het toetsen aan de Wabo en het verkrijgen van één omgevingsvergunning.

De planvorming kenmerkte zich sinds de 2e W.O. door gedetailleerde bestemmingsplannen, die voor 10 tot 15 jaar als eindbeeld 
fungeerden. De lange looptijd van dit produkt maakte aanpassingen aan veranderende omstandigheden of individuele wensen niet 
mogelijk. Wijzigingen in de planvorming namen veel tijd in beslag vanwege de lange bezwaar- en beroepsprocedures. 

IV. Bottom up benadering
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Ontwikkeling van stedebouwkundige strategie in Nederland
bron: bijlage blauwe kamer april, 2010

bottom up

bestemmingsplan
=

eindbeeld
       stedebouwkundig plan

=
faciliterend plan

top down top down nu: toekomst:

Action research: proces
bron: Action research and minority problems, 1946

  ‘research’   ‘design’

    ‘action’  ‘refl ection’

  ‘onderzoek’   ‘ontwerp’

    ‘ervaring’  ‘refl ectie’
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4.1.3 Action research methode
Na het benoemen van de stedebouwkundige ontwikkelingen in de praktijk en in het proces is inzichtelijk waardoor de stedebouw 
wordt beïnvloed en in welke richting de stedebouw zich beweegt. Om een nieuwe strategie te kunnen ontwikkelen zal een geschikte 
methode worden aangedragen.

Om na te gaan in welke mate de top down strategie overgaat of gecombineerd wordt met een bottom up benadering is onderzoek 
vereist naar de diverse mogelijkheden van deze benaderingen binnen de stedebouw. Aangezien het een relatief nieuw onderwerp 
betreft waarvan nog weinig literatuur voor handen is, zal de bijdrage voor een nieuwe strategie beperkt zijn. Om het resultaat van het 
onderzoek te vergroten kan het literatuuronderzoek aangevuld worden met praktijkonderzoek door de inzet van de action research 
methode; ‘een methode waarbij zowel een praktische als een wetenschappelijke bijdrage wordt geleverd door gebruik te maken van 
de kennis van zowel de professionals als de gebruikers’.

Action research is een methode die zowel theoretisch als participerend is. Hierbij gaat het er om ’als onderdeel van een organisatie 
een veranderende situatie, al dan niet onder begeleiding van professionals, te onderzoeken om deze door middel van strategiën 
en/of kennis te verbeteren’ (Kurt Lewin, 1946). Praktische problemen kunnen worden opgelost door middel van ‘trial and error’ in 
een empirisch proces van research, design action and reflection zodat een stap dichter naar een nieuwe strategie kan worden gezet. 
1. Research; verrichten van literatuuronderzoek naar een werkende strategie
2. Design; ontwerpen van een werkende strategie die de praktijk verbeterd 
3. Action; toepassen van de werkende strategie in de praktijk en observeren
4. Reflection; reflecteren van de bevindingen uit het praktijkonderzoek om in een vervolgonderzoek toe te kunnen passen

De kracht van het praktijkonderzoek is mensen te betrekken die betrokken zijn en bereid zijn om dingen te veranderen. Het dient 
hierbij te gaan om iets van betekenis, waardoor ze actief op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Zoals Bas Haring pleit: “door iets 
zelf te bedenken en te maken wordt het van jou, begrijp je het, ben je er trots op en raak je er aan gehecht” (Haring, 2010). ‘Iets waar 
je zelf over meedenkt en bij betrokken bent, ben je geneigd te beschermen en te koesteren’. Tevens dient tijdens het praktijkonder-
zoek aandacht te zijn voor gevoeligheden van de betrokkenen, door het bedenken en evalueren van eventuele risico’s. 

IV. Bottom up benadering
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4.1.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is nader naar de stedebouwkundige ontwikkelingen vanaf de 2e W.O. gekeken om te zien waarom er behoefte is 
aan een andere ontwikkelstrategie en op welke onderdelen hier behoefte aan is. Hierdoor wordt beter inzichtelijk in welke richting 
de stedebouw zich ontwikkelt en hoe een goed werkende strategie vormgegeven dient te worden om een gezonde stad te kunnen 
realiseren.

Uit de praktijk van de stedebouw blijkt dat er behoefte is aan een andere ontwikkelstrategie vanwege de afnemende vraag als gevolg 
van het afnemende bevolkingsaantal vanaf 2038. De woningbouwmarkt ontwikkelt zich hierdoor naar kleinschalige projecten, in-
breidingslokaties en beheer. Tevens is er behoefte aan een andere ontwikkelstrategie om op momenten van financiële recessie 
projecten toch doorgang te geven en vanwege de gezamenlijke wens van de overheid en de gebruiker om de rolverdeling in de 
planvorming aan te passen.

Uit het proces van de stedebouw blijkt dat er eveneens behoefte is aan een andere ontwikkelstrategie, vanwege de sinds enige jaren 
waar te nemen verschuiving naar een bottom up benadering. Zo verschuift de planvorming van toelatingsplanologie naar uitnodi-
gingsplanologie, stelt de overheid zich decentraal en faciliterend op, vertoont de gebruiker steeds meer de rol van initiatiefnemer, 
zijn de overheid en de marktpartijen aan het herbezinnen door grote voorinvesteringen uit te stellen aangezien de lange termijn 
exploitaties niet langer toereikend zijn. Tevens is er behoefte aan een vereenvoudige wet-en regelgeving en is er sinds kort nog 
maar één omgevingsvergunningaanvraag nodig om een project te kunnen starten. Daarnaast blijken gedetailleerde produkten met 
een lange termijn eindbeeld het inspelen op veranderende omstandigheden en het ruimte bieden voor de eigen inbreng in de weg 
te staan.

Om daadwerkelijk een nieuwe strategie te kunnen opstellen zal gebruik gemaakt worden van de action research methode door het 
combineren van een literatuur-en een praktijkonderzoek. Hierdoor wordt de kennis van professionals aangevuld met de ervaringen  
van de gebruikers. In het praktijkonderzoek dient echter aandacht te zijn voor de betrokkenheid van de gebruikers en het indekken 
van eventuele risico’s. 





4.2 RESEARCH BOTTOM UP BENADEREN

INLEIDING
Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat zowel uit de praktijk als uit het proces van de stedebouwkundige ontwikkelingen sinds 
de 2e W.O. diverse redenen zijn die aantonen dat er behoefte is aan een aangepaste ontwikkelstrategie.

In de volgende hoofdstukken zal de action research methode worden ingezet met de stappen ‘research, design, action en reflection’. 
Allereerst zal aan de hand van research nagegaan worden welke bottom up ontwikkelingen er in de literatuur gevonden kunnen 
worden en welke succesvolle bottom up projecten er inmiddels zijn gerealiseerd. Tevens wordt beredeneerd of alle functies geschikt 
zijn om bottom up benadert te worden en wordt besproken in hoeverre de huidige wet-en regelgeving vereenvoudigd kan worden.  
Vervolgens zal aan de hand van de ingewonnen informatie een design voor een nieuwe ontwikkelstrategie worden opgesteld.
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Participatieladder (Propper en Steenbeek)
bron: Power to the people 2012 
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Proces raamwerk
bron: Power to the people 2012 

benadering: raamwerk: initiatief:

geen

weinig

gedeeld

volledig

- participatie-maatschappij

2008 tot nu

bron: The coalition of the willing 2012 (de Zeeuw 2011)
Benodigde onderdelen voor een succesvolle bottum-up benadering

Politiek

- burger dient zich te organiseren in een community o.l.v een urbanisator
- marktpartijen dienen zich te organiseren in een coalitie o.l.v. ambassadeur
- overheid faciliteert platform om initiatieven te verzamelen o.l.v. gebiedsregisseur

Rol burger
Rol markt
Rol overheid

- korte termijn grond-en vastgoedexploitatie
- nieuwe financieringen met eigen middelen, collectieve vermogenwerving of subsidies
- creëren van nieuwe waarden door kennis en kunde gebruikers, MVO

Financiële waarde

- vereenvoudigen wet-en regelgeving voor flexibiliteit in planvorming
- omgevingsvergunning a.d.h.v. globaal bestemmingsplan
- vastleggen eigendom in koopcontract

Rechtszekerheid

- decentraal georganiseerd
- regie op het proces in plaats van op de inhoud
- meer regie op het proces in grootschalige gebieden voor algemeen belang/integraliteit
- principes of spelregels voor verduidelijken van verwachtingen gedurende het proces
- urgentie en betrokkenheid nodig door gedeeld eigendom, wil en vertrouwen

Planvorming

- globaal bestemmingsplan / bestemmingsplan met uitwerkingsplicht
- aansluiting op het DNA van het gebied voor een onderscheidend duurzaam karakter

Plannen
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4.2.1 Literatuuronderzoek bottom up benaderen
In het kader van de action-research methode zal nader onderzoek worden gedaan naar de manier waarop bottom up ontwikkelingen 
hebben plaats gevonden of gaan plaatsvinden volgens de literatuur en recentelijke afstudeerscripties.

Volgens Urhan (2010) is de politiek rijp voor ‘kleinschalige maakbaarheid’ in de ‘spontane stad’ en is de tijd van de grootschalige 
stedebouw voorbij. De planvorming in de uitnodigingsplanologie is decentraal georganiseerd en betreft regie op het proces in plaats 
van op de inhoud. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit op de inhoud en is een vastgesteld eindbeeld voor op de lange termijn niet 
langer toereikend. Bij grootschalige ontwikkelingen is meer regie op het proces nodig vanwege het borgen van het algemeen belang 
en de integraliteit van de verschillende functies en belangen (Bosboom, 2012). Om partijen te kunnen bewegen is urgentie en be-
trokkenheid nodig. Dit kan bereikt worden door gedeeld eigendom, wil en vertrouwen. 

Voorwaarde voor de rolverdeling is dat verwachtingen met behulp van principes of spelregels in een proces- of routekaart worden 
vastgelegd. De rolverdeling en de mate van participatie kan per project variëren van zeggenschap tot eigen verantwoordelijkheid in 
de rol van adviseur tot initiatiefnemer (zie participatieladder). De VINEX-uitbreidingen (weinig initiatief, weinig regie proces) vor-
men dan ook het tegenovergestelde van de procesomkering (veel initiatief, veel regie proces) (bijlage 4.1). Om continuïteit in de 
planvorming te krijgen dienen partijen zich te organiseren (Trip, 2011).  Mede door social media kunnen burgers en bedrijven zich 
op een laagdrempelige manier bundelen in respectievelijk een community of coalitie (Wicherson, 2011). Onder leiding van een ge-
biedsregisseur worden de initiatieven verzameld en op elkaar afgestemd bij een neutraal platform (matchcentrum) (Ovink, 2010).

Vanwege de betrokkenheid van de gebruikers zijn korte termijn exploitaties en particuliere vastgoedexploitaties nodig om sneller 
rendement te kunnen behalen. Hiervoor dienen nieuwe exploitatievormen opgesteld te worden per fase of per deelgebied. Tevens 
dient van slimme financiering gebruik gemaakt te worden als collectieve vermogenwerving (crowdunding), subsidies of het aantrek-
ken van investeerders met eigen middelen. Daarnaast kunnen nieuwe waarden worden gecreëerd door het inzetten van de kennis en 
kunde van de gebruikers als in People, Planet en Profit (Rotmans, 2011) of maatschappelijk verantwoord ondernemen (uitwisseling 
van diensten).

Om flexibeler met de bestaande plannen om te kunnen gaan dient ook de wet-en regelgeving vereenvoudigd te worden. Het verlenen 
van de omgevingsvergunning zorgt echter voor het vastleggen van de rechtszekerheid op een lager detailnivo.

Om beter op veranderende omstandigheden in te kunnen spelen dienen de produkten ontwikkelt te worden tot globaal bestem-
mingsplan of bestemmingsplan met uitwerkingsplicht (Buitelaar, 2011). De gemeente mag zelf bepalen wat er in dit plan wordt op-
genomen, soms zal later meer detail nodig blijken. De kaders van deze plannen dienen aan te sluiten op het DNA van het gebied voor 
een duurzaam onderscheidend vermogen als drager van de stedelijke ontwikkelingen (Putman, 2010). Het dilemma voor de overheid 
is dat het lastig is om het algemeen belang te borgen wanneer er slechts aan globale kaders kan worden getoetst (Groeneveld, 2009). 

Conclusie literatuuronderzoek;
- de planvorming is decentraal georganiseerd en heeft regie op het proces voor het borgen van algemeen belang en integraliteit 
- de planvorming starten vereist urgentie en betrokkenheid door gedeeld eigendom, wil en vertrouwen
- de rolverdeling ligt vast in principes of spelregels en partijen dienen zich te organiseren voor continuïteit van de planvorming
- de rolverdeling varieert in mate van participatie van adviseur tot initiatiefnemer
- de rol van de gebiedsregisseur is leiding voeren over het inzamelen en matchen van initiatieven in matchcentrum
- vanwege de betrokkenheid van de gebruiker zijn korte termijn exploitaties nodig, slimme financiering en nieuwe waarden
- het vereenvoudigen van de wet-en regelgeving zorgt voor een verminderde rechtszekerheid en minder te toetsen criteria
- vanwege de gewenste flexibiliteit veranderen de produkten in globaal bestemmingsplan of bestemmingsplan met uitwerkingsplicht

IV. Bottom up benadering
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Eigen kavel (Europakwartier (Poort)) Eigen blok (Europakwartier (Poort)) Eigen buurt (Buitenkans (Buiten))

bron: Ik bouw mijn huid in Almere, folders kavelwinkel, 2014 

Blok (Europakwartier (Poort))                          

Globale plannen gemeente Almere                        

2000 wo
84 ha
3 jaar

Initiatieven (Nobelhorst (Hout))
4300 wo

335 ha
2 jaar

Vrije vorm (Noorderplassen-west (Stad)

2500 wo
350 ha
2 jaar
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4.2.2 Projectervaring bottom up benaderen
Vanwege de beperkte hoeveelheid literatuur wordt het onderzoek naar de bottum-up benaderde projecten uitgebreid door middel 
van projectervaring en interviews met betrokken professionals.

De gemeente Almere experimenteert sinds 2006 in particulier en collectief opdrachtgeverschap door het ontwikkelen van een kavel, 
blok, buurt of gebied. In de Almere Principles onderschrijft het principe ‘mensen maken de stad’ het particulier opdrachtgeverschap. 
De wethouder Adri Duivesteijn bracht dit in de praktijk, nadat hij was geïnspireerd door de ontwikkelingen in Tübingen (DL), waar op 
initiatief van een bouwgroep een kleinschalig project succesvol werd uitgevoerd binnen een regelluw kader (bouwblok, bouwhoogte). 
De inwoners van Almere worden middels een kavelwinkel in het stadhuis op de hoogte gebracht van de mogelijkheden. 

Tevens experimenteert de gemeente Almere in het opstellen van globale stedebouwkundige plannen met vereenvoudigde juri-
dische procedures en versimpelde wet-en regelgeving. De stedebouwkundige plannen zijn hierbij in thema’s verdeeld en worden 
ondersteund met sfeerbeelden. Afhankelijk van het thema kunnen de voorschriften worden uitgebreid (nokrichting, dakvorm). In 
Europakwartier (Almere Poort) werd een stedebouwkundig plan voor particulier opdrachtgeverschap opgesteld, dat zich beperkte 
tot 5 woningtypen. Hierdoor kon, door het aaneenschakelen van herenhuizen, een bouwblok ontstaan. Vervolgens werd in het 
Homeruskwartier (Almere Poort) een stedebouwkundig plan voor zowel particulier als collectief opdrachtgeverschap opgesteld. 
Hierin konden kavels worden gesplitst en samengevoegd en konden er naast woningen ook winkels en bedrijven worden ontwikkeld. 
In de Noorderplassen-west (Almere Stad) werden deze mogelijkheden uitgebreid met een veld aan vrij vormgegeven woningen, die 
zo min mogelijk werden beperkt door de bouwregelgeving. In Nobelhorst (Almere Hout) is het stedebouwkundig plan beperkt tot 
een raamwerk van groen en water. Hierbij is ruimte voor eigen initiatief binnen het sociaal duurzame thema en wordt er in overleg 
een geschikte lokatie bedacht. In Oosterwold (Almere Hout) wordt zelfs geen raamwerk meer meegegeven, maar wordt een globale 
structuurvisie op basis van een conditiekaart (Rraam, 2012) opgesteld met landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken en 
reserveringen. De functies groen, water en wegen worden vervolgens op het kavel mee ontwikkeld, waardoor een aaneenschakeling 
aan initiatieven ontstaat. Om de planvorming verder te vereenvoudigen is de geldigheidsduur van de plannen verkort van 10 naar 
2 tot 3 jaar, waardoor de plannen eerder kunnen worden aangepast wanneer er geen animo is. Om de rechtszekerheid te vergroten 
wordt aanvullend aan het globale stedebouwkundige plan een paspoorten uitgegeven met nadere eisen (per kavel, blok, buurt of 
gebied). Deze eisen zijn alleen voor de huidige eigenaar geldig.

Uit de ervaringen van de betrokken professionals blijkt dat het particulier opdrachtgeverschap succesvol is met een gevarieerd en 
kwalitatief hoogstaand resultaat. Opvallend is dat de gebruiker zich vooral richt op de woningindeling, het bouwoppervlak, de buiten-
ruimte en de parkeerplaats en niet op hun omgeving. Hierdoor wordt vaak de maximale bouwruimte benut, waardoor de woningen 
dicht op elkaar komen te staan (T.van Rijn, 2013). Het collectief opdrachtgeverschap verloopt moeizamer, vanwege het vinden van 
gelijkgestemden (I.Exel, 2013). Om collectieven te binden is een gedeeld verhaal nodig waaraan de gebruikers zich kunnen com-
miteren. Hiervoor dienen ze lid te worden van een vereniging (ecologische wijk Buitenkans in Almere Buiten (de Vries, 2011)). Tevens 
is er bij collectieve initiatieven kans op een groter risico, vanwege de onzekerheid over het eindbeeld, de kans op onderling conflict 
of het afvallen van één van de eigenaren door het niet rond krijgen van de financiering. Corporaties met meer financiële draagkracht 
kunnen dit ondervangen. Weet wat je wil, bezit ondernemerscapaciteiten en weet om te gaan met onzekerheden.

Conclusie projectervaring;  
- particulier en collectief opdrachtgeverschap voor kavel, blok, buurt of gebied worden begeleid vanuit centraal punt (kavelwinkel)
- stedebouwkundige plannen worden vereenvoudigd en hebben een kortere geldigheidsduur van 2 á 3 jaar
- rechtszekerheid van globale stedebouwkundige plannen wordt vergroot door de aanvulling van paspoorten
- particulier en collectief opdrachtgeverschap leveren divers en kwalitatief hoogstaand resultaat
- gebruiker heeft vooral interesse in het eigen belang als woninggrootte, woningindeling, buitenruimte en parkeerplaats
- voor collectief initiatief is een gedeeld verhaal essentieel
- voor collectief initiatief is groter risico door een onzeker eindbeeld, onderling conflict en onrendabele financiering -> vangnet

IV. Bottom up benadering



top down; weg en reserveringen

Individueel, collectief en top down georganiseerde functies

top down; natuur

collectieve weg

collectief water

top down; maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, zorg, sport, cultuur)
collectieve voorzieningen
particulier initiatief (bewoner, ondernemer, detailhandel)

top down; hinder gevende bedrijven

individueel groen
collectief groen
top down; natuur
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♫ ♫♫ Collectieve voorzieningen                 

Top down geregelde voorzieningen              

Zelfvoorzienend kavel                     

Buurthuis                 

School                

Bedrijf met geluidhinder              
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Conclusie bottom up benaderen van functies;
- alle functies op het eigen kavel kunnen bottom up ingezet worden indien naar een geheel zelfvoorzienend kavel wordt gestreefd
- omwillen van de voedselproduktie, de afvalverwerking en de aanleg van groen, water en wegen zijn collectieve afspraken nodig
- omwillen van het aanleggen van aanvullende voorzieningen zijn collectieve afspraken nodig vanwege het draagvlak
- omwille van de integraliteit (functies onderling, functies met het landschap) zijn top down afspraken nodig
- omwille van het algemeen belang dienen diverse omgevingsaspecten en hinderlijke bedrijven top down ingezet te worden
- omwille van het algemeen belang dienen bovenwijkse voorzieningen, reserveringen en beeldkwaliteiteisen top down ingezet te worden
- omwille van wettelijke restricties en/of respectievelijk technische restricties wordt drinkwater en het riool top down ingezet

4.2.3 Mogelijkheid tot bottom up benaderen
Om te onderzoeken of in de toekomstige strategie alle functies individueel bottom up benadert kunnen worden, zal voor alle 
functies bekeken worden of dit mogelijk is. 

Ten aanzien van het zelf ontwikkelen van een kavel lijken alle functies voor het eigen belang bottom up geïnitieerd te kunnen word-
en. Na het aankopen van een stuk grond, in elke gewenste afmeting, kan een woning en/of bedrijf, een tuin, een weg en/of een 
stuk water op het eigen kavel worden gerealiseerd. Om dit kavel geheel zelf te kunnen beheren zal het streven voor 2050 zijn om 
de kavel geheel hinderloos en zelfvoorzienend te maken. Hiervoor kan zelf energie worden gewonnen (voor verlichting, electrische 
auto e.d.) door de inzet van duurzame bronnen als de zon, wind of bio-massa. Daarnaast kan het kavel ruimte bieden voor de eigen 
voedselproduktie en drinkwatervoorziening. Het gebruikte grijze (douche) en zwarte (riool) water kan op het eigen kavel worden 
gereinigd, de aansluitingen voor tv, internet en telefoon zijn draadloos.

Hoewel de kavel zelfvoorzienend lijkt en de gebruiker hooguit oog heeft voor de eigen woning, de buitenruimte en de parkeer-
plaats, blijven collectieve afspraken nodig. Hierbij kunnen collectieve afspraken nodig zijn ten aanzien van de voedelproduktie 
(gewassen verbouwen en vee houden) of het verwerken van afval, zeker in hoge dichtheden. Voor het reinigen van grijs water kan 
een hydrofyte filter op het eigen kavel worden aangelegd. Voor het opnemen van groen, water en wegen zijn eveneens collectieve 
afspraken nodig. Hoewel in Almere Oosterword geëxperimenteerd wordt met verplichte percentages groen, water en wegen op het 
eigen kavel (kernkavel, landschapskavel), wordt de bottom up keuzevrijheid enigszins beperkt, maar de aanleg van een bepaalde 
hoeveelheid groen en water veilig gesteld. Het betrekken van Staatsbosbeheer, het Waterschap en Gemeentewerken borgt een kwali-
tatieve inrichting en het onderhoud. Het collectief bouw-en woonrijp maken levert zelfs schaalvoordelen op. In aanvulling op deze 
afspraken kunnen gebruikers, afhankelijk van het draagvlak, besluiten tot de aanleg van aanvullende voorzieningen.

Ten aanzien van het afstemmen van de functies op elkaar en op het onderliggende landschap is top down begeleiding nodig in het 
kader van de integraliteit. Tevens dienen de invloeden van de omgevingsaspecten door middel van zoneringen van niet of beperkt 
bouwen opgenomen te worden ter bescherming van het algemeen belang. Dit geldt voor de aanleg van natuur, de waterkering, 
archeologie, geluidszones door weg- of vliegverkeer, hoogspannings- of zendmasten of vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor het 
realiseren van bedrijven die hinder produceren zullen eveneens van bovenaf afspraken gemaakt moeten worden om de overlast naar 
de omliggende gebruikers te beperken. Tevens kan het vastleggen van een bepaalde sfeer of skyline door middel van beeldkwaliteit-
eisen worden gesteld door voorschriften over bouwhoogte of dichtheid. Bovenwijkse voorzieningen als sociale en maatschappelijke 
voorzieningen (onderwijs, zorg, sport en cultuur) worden eveneens top down ingezet, afhankelijk van het draagvlak. Hiertoe behoren 
ook de aanleg van de Floriade, de ontwikkeling van Lelystad airport of het reserveren van verbredingen of uitbreidingen van regio-
nale infrastructuur. Hoewel voor de reiniging van zwart water op het eigen kavel technische restricties en voor het aanleggen van 
drinkwater wettelijke restricties vanwege de volksgezondheid gelden, kan een particuliere of collectieve aanleg worden toegestaan. 
Tot die tijd zullen deze functies top down worden ingezet.

IV. Bottom up benadering



160

Woning; brandveiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, constructief degelijk

Omgeving; verkaveling, rooilijn, hoogte, vorm, dichtheid, overgang privé-openbaar 

Landschap; dijk

Prijsvraag Realiteit Prijsvraag Realiteit

Prijsvraag Fantasie Prijsvraag Fantasie

Experimenten in het vereenvoudigen van de wet-en regelgeving
bron; gemeente Almere

Minimale regels op de verschillende schaalnivo’s
bron; Stedebouwkundige regels voor het bouwen, 2008
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4.2.4 Wet-en regelgeving bottom up benaderen 
Om te onderzoeken of in de toekomstige strategie alle functies individueel bottom up benadert kunnen worden zal nagegaan wor-
den in hoeverre de complexe wet-en regelgeving vereenvoudigt kan worden.

Op dit moment is voor top down benaderde projecten een complexe wet-en regelgeving van toepassing. Deze wet-en regelgeving 
ten aanzien van de woning is reeds sinds 1901 in de WoningWet vastgelegd ter verbetering van de volksgezondheid als gevolg van 
de erbarmelijke woonomstandigheden door de industriële revolutie. Hierin werd de gemeente verplicht gesteld voor het opstellen 
van een bouwverordening, een bestemmingsplan (elke 10 jaar) en het toetsen van nieuwe bouwwerken door middel van een bouw-
vergunning. In de gemeentelijke bouwverordening ten aanzien van het bouwwerk werden voorschriften gesteld ten aanzien van het 
(ver)bouwen, het gebruik en de sloop van bouwwerken. In het bestemmingsplan staan voorschriften ten aanzien van de woonomge-
ving als de functie, het gebruik, de rooilijn en de bouwhoogte. Later is ook een landelijke Bouwbesluit opgesteld ten aanzien van 
het bouwwerk met bouwtechnische voorschriften voor de veiligheid, de gezondheid, de bruikbaarheid, de energiezuinigheid en het 
milieu. Vanuit de Welstand kunnen eisen ten aanzen van de esthetiek van het bouwwerk worden gesteld. Sinds medio 2013 is de 
Welstand niet meer verplicht en mag de gemeente zelf bepalen of zij de Welstandscommissie behoudt.

Een bouwproject dient aan al de voorgaande documenten getoetst te worden voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Sinds 
2010 is de aanvraag hiervan vereenvoudigd door de aanvraag van één omgevingsvergunning via één digitaal omgevingsloket online 
(OLO). Echter de aanvraag blijft complex vanwege de vele details in de wet-en regelgeving. De gemeente Almere experimenteerde 
eerder met het vereenvoudigen van de wet-en regelgeving door het uitschrijven van diverse tijdelijke prijsvragen (Realiteit ‘82, Fan-
tasie ‘86 en Eenvoud ‘12) waarbij het voor particulieren mogelijk was gemotiveerd af te wijken van de geldende wet-en regelgeving. 
Deze projecten leverden veel variatie in de verschijningsvorm op en staan, vanwege het succes, nog steeds.

Ten aanzien van de wens om te vereenvoudigen is het van belang regels vast te leggen in het bestemmingsplan ten aanzien van de 
woonomgeving. Afhankelijk van de gewenste beeldkwaliteit kunnen de voorschriften worden uitgebreid. Op dit moment is, na het 
realiseren van betaalbare en repeterende woningbouw na de 2e W.O. steeds meer behoefte aan vormvrijheid, waardoor de hoeveel-
heid regels beperkt kunnen blijven. Van belang is het vastleggen van de uitgifte, de functie en het gebruik, aanvullend kunnen eisen 
worden gesteld aan de verkaveling, de rooilijn, de hoogte, de vorm, de compositie en de dichtheid. Afhankelijk van het gewenste 
beeld kunnen er aanvullende voorschriften worden opgesteld. De regels ten aanzien van de gemeentelijke bouwverordening kun-
nen komen te vervallen. Verschillende regelgevingen per gemeente vergroten de complexiteit, bovendien is het gebruik reeds in het 
bestemmingsplan vastgelegd. De regels in het landelijk Bouwbesluit spelen echter een belangrijke rol ten aanzien van het bouwwerk 
met eisen over de veiligheid, de bruikbaarheid en het milieu. Gemotiveerd afwijken door particuliere gebruikers is mogelijk. Zo kan 
de daglicht toetreding ook door het dak worden binnengebracht in plaats van door de verplicht gestelde ramen. Welstandsregels 
kunnen per gemeente worden opgesteld. Voor kleinschalige projecten zijn deze overbodig, maar voor grootschalige en complexe 
bouwwerken is het vertalen van dubbelzinnige criteria door een deskundige essentieel.

Conclusie vereenvoudigde wet-en regelgeving;
- project wordt voor een omgevingsvergunning nu getoetst aan bestemmingsplan, Bouwbesluit, bouwverorderning en Welstand 
- in Nederland is na de drang van betaalbaar en repeterend bouwen na de 2e W.O. nu het streven naar meer vormvrijheid 
- behoud bestemmingsplan voor woonomgeving; aantal voorschriften is afhankelijk van het gewenste beeld
- wegvallen gemeentelijke bouwverordening, versoepeling van diverse gemeentelijke regels bleek eerder succesvol
- behoud landelijk Bouwbesluit voor bouwwerk (t.a.v. veiligheid, bruikbaarheid en milieu), gebruiker mag gemotiveerd afwijken 
- behoud Welstand vanwege het vertalen van dubbelzinnige criteria voor complexe en grootschalige bouwwerken

IV. Bottom up benadering
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4.2.5 Conclusie
In het voorgaande hoofdstuk is de action research methode ingezet door research naar de ontwikkeling van bottom up benaderde 
aspecten te verrichten om te zien in hoeverre deze succesvol in een ontwikkelstrategie ingezet kunnen worden.

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er de afgelopen jaren een decentrale ontwikkeling in de politiek en de maatschappij gaande is 
die steeds meer open staat voor participatie in de projectontwikkeling. Door het vereenvoudigen van de plannen ontstaat meer ruim-
te voor de eigen inbreng. De integraliteit en het algemeen belang worden echter gewaarborgt door de regie op het proces in plaats 
van op de inhoud. Voor het starten van de planvorming is urgentie en betrokkenheid nodig door gedeeld eigendom, wil en vertrouw-
en. Het verwachtingspatroon van de diverse partijen zal in de spelregels worden vastgelegd aangezien de mate van participatie per 
project verschilt van adviseur tot initiatiefnemer. In de kavelwinkel kan alle informatie omtrent het proces worden ingewonnen. 
Bovendien is vanwege de betrokkenheid van de gebruikers meer behoefte aan het snel behalen van rendement door de inzet van 
korte termijn exploitaties, slimme financiering en nieuwe waarden. Door de globale bestemmingsplannen wordt de rechtszekerheid 
echter verkleint, het eindbeeld onzeker, maar de hoeveelheid procedures vermindert en daardoor de bouwsnelheid vergroot.

Uit interviews met de professionals blijkt dat de globale bestemmings- of structuurplannen aangevuld kunnen worden door kavel-, 
blok-, buurt- of gebiedspaspoorten met nadere eisen voor de huidige eigenaar(s). De collectieve initiatieven zijn echter minder 
succesvol vanwege het vinden van gelijkgestemden, het onzekere eindbeeld, een onderling conflict of het uitvallen van één van de 
gebruikers vanwege het niet rond krijgen van de financiering. Door het organiseren van een financieel vangnet door corporaties en 
een sterk gedeeld verhaal zullen collectieve initiatieven meer worden gemotiveerd. Feit is dat participatieprojecten vanwege de be-
trokkenheid van de deelnemers meer kwaliteit en diversiteit opleveren in de projectontwikkeling.

Ten aanzien van het behartigen van het eigen belang zal door het bottom up benaderen van de verschillende functies naar zelfvoor-
zienende kavels in 2050 kunnen worden gestreefd. In aanvulling hierop zijn collectieve afspraken nodig over een aanvullende voed-
selproduktie, de afvalverwerking, de aanleg van aanvullende voorzieningen en de aanleg van groen, water en wegen. Het inzetten van 
collectieve afspraken levert vaak schaalvoordelen op. De aanleg van diverse omgevingsaspecten, hinderlijke bedrijven, bovenwijkse 
voorzieningen, reserveringen voor regionale infrastructuur en beeldkwaliteitseisen dienen top down te worden ingezet omwille van 
het algemeen belang. Tevens dient de integraliteit van de functies onderling en op het onderliggende landschap te worden bewaakt. 
Hoewel voor de reiniging van zwart water op het eigen kavel technische restricties en voor het aanleggen van drinkwater wettelijke 
restricties vanwege de volksgezondheid gelden, kan een particuliere of collectieve aanleg worden toegestaan. Tot die tijd zullen deze 
functies top down worden ingezet.

De wet-en regelgeving kan worden vereenvoudigd door het maken van globale bestemmingsplannen als toetsingskader voor de om-
gevingsvergunning. Afhankelijk van het gewenste beeld kunnen de voorschriften als functie en gebruik worden uitgebreid. Eveneens 
blijft toetsing aan het Bouwbesluit ten aanzien van het bouwwerk behouden vanwege de veiligheid, hoewel gemotiveerd afwijken is 
toegestaan. Toetsing aan de Welstandseisen blijft eveneens nodig, vooral voor de vertaling van dubbelzinnige criteria bij complexe 
bouwwerken.





4.3 DESIGN PARTICIPATIE STRATEGIE

    INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is de action research methode ingezet met de stappen ‘research, design, action en reflection’. Allereerst is 
aan de hand van research uit literatuur en projectervaringen over succesvolle bottom up benaderingen gebleken dat de resultaten 
divers en kwalitatief hoogstaand zijn. Bovendien toont de zoektocht naar de vereenvoudiging van de planvorming en de wet-en re-
gelgeving aan dat vanwege de gewenste vormvrijheid ook de wet-en regelgeving vereenvoudigt kan worden.

In het volgende deel zal aan de hand van de ingewonnen informatie een design voor een nieuwe ontwikkelstrategie worden op-
gesteld.
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Proces participatiestrategie

Fase 0; basis 

Fase 1; initiatief

Fase 2; planvorming

Fase 3; realisatie

Fase 4; beheer

bron: Power to the people 2012 / Coalition of the willing 2012

- visie

inhoud fase: produkt: verantwoordelijke:

- gebiedsregisseur
- landschapsarchitect
- gebiedsregisseur

- particulier initiatief
- collectief initiatief

- gebruiker
- verenigde gebruiker
   urbanisator (community)
   ambassadeur (coalitie)
   

- matchcentrum 
   (afstemmen initiatieven)
weinig regie in
klein-en grootschalige 
inbreidingslokaties     
veel regie in
klein-en grootschalige 
uitbreidingslokaties   

- initiatieven inpassen in 
   conditiekaart
- initiatieven toetsen aan
   globaal bestemmingsplan
   (omgevingsvergunning)
- opstellen kavelpaspoorten

- publieke ontwikkelingen 
   (openbaar, groen, water)
- private ontwikkelingen  
   (kavel)
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4.3.1 Design participatiestrategie
Aan de hand van de conclusies uit de voorgaande onderzoeken kan een goed werkende participatiestrategie worden opgesteld. 
Vanwege de grote kloof tussen de politiek en de maatschappij is dit nog niet eerder gelukt. 

Vanuit de planvorming is een beweging ingezet naar een participatie-maatschappij, waarbij de overheid zich decentraal en facilite-
rend opstelt. Aansluitend worden de toekomstige gebruikers steeds mondiger en willen zij in een tijd van stilstaande projectontwik-
keling hun belangen behartigen door het initiëren van eigen plannen. Echter vanwege het logge ambtenarenapparaat en de lang-
zaam veranderende mindset van de gebruikers zal hier nog een behoorlijke tijd over heengaan. Om ruimte te geven aan de inbreng 
van de initiatiefnemer vindt er vooral regie op het proces plaats voor het borgen van het algemeen belang en de integraliteit. Voor 
grootschalige ontwikkelingen is meer regie nodig. Om een project te starten is urgentie en betrokkenheid door gedeeld eigendom, 
wil en vertrouwen essentieel. Aan de hand van spelregels worden de verwachtingen ten aanzien van het proces en de rolverdeling 
beschreven, aangezien de mate van participatie per project verschilt. Gebruikers kunnen zowel een particulier als een collectief ini-
tiatief indienen. Daarnaast is een matchcentrum aangewezen als een onafhankelijke plek waar informatie ingewonnen kan worden 
bij de gebiedsregisseur. De organisatie van dit centrum is afhankelijk van de sociale en stedelijke dynamiek van de stad. De basis 
van het project wordt gevormt door het gedeelde verhaal van de buurt. In een bestaande buurt is dit de geschiedenis van de plek, in 
een nieuwe buurt is dit het DNA van de plek.
 
De rolverdeling in de participatiestrategie verschilt per project van adviseur, medebeslisser, samenwerker tot initiatiefnemer. Voor een 
collectief initiatief kunnen de bewoners zich verenigen in een community onder leiding van een urbanisator of in een coalitie (onder-
nemers) onder leiding van een ambassadeur, waardoor de planvorming wordt gecontinueerd. De gebruikers kunnen elkaar vind-
en via social media, het matchcentrum of het eigen netwerk. De gebiedsregisseur is onafhankelijk en adviseert de gebruiker, toetst 
aan het globale bestemmingsplan, matched en verankert de initiatieven en houdt de regie op het proces. Diegene is communicatief 
sterk en weet confl icten te begeleiden. 

Ten aanzien van de fi nanciering is, vanwege de betrokkenheid van de gebruiker, meer behoefte aan korte termijn exploitaties. Deze  
zijn particulier of per wijk opgezet. Voor de basisstructuur wordt een afzonderlijke exploitatie opgesteld. Tevens is behoefte aan het 
creëeren van nieuwe waarden door People, Planet, Profi t en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij het project in waarde 
toeneemt door de kennis en kunde van de gebruiker of door het uitwisselen van diensten. Voor het project is slimme fi nanciering 
nodig die naast de eigen middelen gebruik maakt van collectieve vermogensverwerving (crowdfunding) of subsidie. Bovendien zorgt 
het gedeelde eigendom voor een gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor de gebruikers bereid zijn in de risico’s, de opbrengsten 
en de kosten te delen. De kosten voor de basisstructuur worden afzonderlijke in het koopcontract verwerkt. Deze kosten zjn vanwege 
de lagere voorinvesteringen, de lage proces- en onvoorziene kosten, het verkleinde risico en het beter benutten van het landschap 
lagere dan nu. Middels een goede aankoopstrategie kan een  initiatiefnemer zelfs winst maken. 

bottom up

top down

participatieplan

Participatiestrategie 

IV. Bottom up benadering
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De vereenvoudigde plannen hebben vanwege het lagere detailnivo een verminderde rechtszekerheid. Deze rechtszekerheid kan 
echter worden vergroot door het uitgeven van kavel-buurt-of blokpaspoorten met aanvullende eisen per initiatief. Deze eisen zijn 
slechts geldend voor de huidige eigenaar. Als gevolg van het lagere detailnivo is er een groter draagvlak voor de plannen en zijn er  
minder bezwaar-en beroepsprocedures nodig, waardoor er sneller gebouwd kan worden. Het eigendom van de grond wordt vast-
gelegd in het koopcontract en in het kadaster. Om de grond ten aanzien van de basisstructuur in het bezit te krijgen kan deze worden 
verkregen door minnelijke verwerving of onteigening. De grond voor reserveringen ten behoeve van uitbreidingen van infrastructuur 
kan door tijdelijke pacht worden verkregen.

Om ruimte te bieden voor het eigen initiatief worden de produkten vereenvoudigd. De globale bestemmingsplannen geven een 
basisstructuur weer en hebben een geldigheidsduur van hooguit 2 á 3 jaar, zodat op veranderende omstandigheden kan worden 
ingespeeld. Het eindbeeld is hierdoor echter niet altijd even helder. Tevens is een conditiekaart beschikbaar om beter inzicht in de 
landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken te krijgen. Deze kaart vormt de drager van de stedelijke ontwikkelingen en is van 
belang voor het uitdragen van de identiteit van het gebied. In overleg met de gebiedsregisseur zal de beste plek voor het initiatief 
worden bepaald. 

IV. Bottom up benadering

Conclusie design participatiestrategie;
planvorming; - de planvorming is decentraal georganiseerd 
  - regie op het proces voor het borgen van algemeen belang en de integraliteit 
  - spelregels beschrijven het proces en de rolverdeling
  - ruimte voor particulier en collectief initiatief op kavel-blok en buurtnivo
  - start van een collectief initiatief vereist een gedeeld verhaal
  - start van een initiatief vereist urgentie 
  - start van een initiatief vereist betrokkenheid door gedeeld eigendom, wil en vertrouwen 
rolverdeling; - gebruiker heeft de rol van adviseur - medebeslisser - samenwerker - initiatiefnemer
  - bewoners kunnen zich verenigen in een community en ondernemers kunnen zich verenigen in een coalitie
  - gebiedsregisseur geeft advies, matched en verankert de initiatieven en begeleid conflicten
financiering; - vanwege snel gewenst rendement zijn kortetermijn exploitaties nodig (particulier + basisstructuur) 
  - slimme financiering is gewenst door middel van crowdfunding, subsidie en investeerders
  - behoefte aan nieuwe waarden, People, Planet, Profit en M.V.O. door inzet van kennis en kunde
rechtszekerheid; - het vereenvoudigen van de wet-en regelgeving door het verlenen van één omgevingsvergunning
  - toetskader van initiatieven is het globaal bestemmingsplan met een geldigheidsduur van 2 á 3 jaar
  - toetskader van initiatieven aan landelijk Bouwbesluit, gebruikers mogen gemotiveerd afwijken 
  - toetskader van initiatieven voor complexe bouwwerken aan Welstand
produkten; - conditiekaart (DNA); landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken als drager van stedelijke ontwikkelingen
  - globaal bestemmingsplan (functie en gebruik) met een basisstructuur 
  - kavelpaspoort; in aanvulling op globaal bestemmingsplan worden per initiatief aanvullende criteria opgesteld
participatie; - particulier initiatief; idee voor een zelfvoorzienend kavel dat past binnen de basisstructuur
  - collectief initiatief blok; gezamenlijk idee binnen een gedeeld verhaal 
  - collectief initiatief buurt; gezamenlijk idee binnen een gedeeld verhaal inclusief ontwikkelen groen, water, wegen
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4.4 Conclusie
Aan de hand van de ingewonnen informatie uit het research is een design voor een nieuwe ontwikkelstrategie opgesteld.

Na het toepassen van de top down benadering bleek de huidige strategie een aantal tekortkomingen te hebben. Hoewel de door 
professionals opgestelde ruimtelijke plannen van goede kwaliteit zijn, liep de uitvoering van de strategie minder soepel. De strategie 
bleek niet in staat om flexibel op veranderende omstandigheden in te kunnen spelen en er was geen ruimte voor individuele inbreng 
vanwege het langetermijn eindbeeld. Bovendien waren de overheid en de marktpartijen niet in staat om langetermijn investeringen 
te verrichten vanwege de crisis, waardoor de projecten noodgedwongen ‘on hold’ werden gezet.

Uit ontwikkelingen in de praktijk bleek dat er sinds een aantal jaar een beweging gaande is naar het bottom up benaderen van pro-
jecten. Na het veranderen van de bouwopgave, om kleinschaliger te gaan ontwikkelen, begon de overheid decentraal en faciliterend 
aan te sturen. Echter, vanwege de crisis trokken de overheid en de marktpartijen zich in diezelfde tijd terug, vanwege de beperkte 
investeringsmogelijkheden. De burger wilde niet langer wachten en nam zelf het initiatief ,waardoor inmiddels een aantal succesvolle 
bottom up benaderde projecten zijn gerealiseerd. Een combinatie met een top down benadering blijft noodzakelijk.

Het design van de participatiestrategie betreft maatwerk, ‘decentraal waar het kan en centraal waar het moet’. De toegepaste plannen 
zijn vereenvoudigd. In het globale bestemmingsplan wordt een basisstructuur van groen, water en wegen aangegeven als toetsings-
kader voor de omgevingsvergunning. In de conditiekaart wordt het DNA van het onderliggende landschap vastgelegd om zo de 
beste plek voor het initiatief te kunnen bepalen. Om de verminderde rechtszekerheid op te vangen worden aanvullende kavel-blok 
en buurtpaspoorten uitgegeven met nadere eisen. Deze zijn overigens alleen voor de huidige eigenaar van toepassing. In het traject 
wordt voornamelijk regie op het proces gegeven, omwille van de integraliteit en het algemeen belang. Een ieder kan een particulier 
of collectief initiatief indienen in het matchcentrum, waarna de gebiedsregisseur de plannen op elkaar zal afstemmen.

Ten aanzien van de financiering wordt, vanwege de betrokkenheid van de gebruiker, gezocht naar kortetermijn exploitaties, slimme 
financiering en nieuwe waarden. Om de vormvrijheid in de planvorming mogelijk te maken wordt ook de wet-en regelgeving vereen-
voudigd. Ten aanzien van de omgevingsvergunning wordt er getoetst aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Welstand. 
Het aantal voorschriften zijn echter verminderd en gemotiveerd afwijken kan worden toegestaan. Als resultaat ontstaat een divers en 
kwalitatief hoogstaande omgeving, waarin projecten doorgang kunnen vinden ongeacht de financiële omstandigheden.
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Zicht op de windmolens in Almere Pampus
bron: C.A. van Bennekom, 2010
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V. CASE STUDIE 
    PARTICIPATIESTRATEGIE

5.1 Participatiestrategie in aktie
5.2 Reflectie participatiestrategie

Zicht op het landschapskunstwerk Garden of love and fire van Daniel Libeskind.
bron: C.A. van Bennekom, 2010





5.1 PARTICIPATIESTRATEGIE IN AKTIE

    

INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is de action research methode ingezet. Aan de hand van research is nagegaan welke bottom up ontwikkeling-
en er in de literatuur en de praktijk succesvol zijn. Tevens is beredeneerd welke functies geschikt zijn om bottom up benadert te 
kunnen worden en is nagegaan in hoeverre de wet-en regelgeving vereenvoudigd kan worden. Aan de hand van deze informatie is 
een design voor een nieuwe ontwikkelstrategie opgesteld.

In het volgende hoofdstuk zal de ontworpen participatiestrategie op Almere Pampus worden toegepast in een case studie. Dit betreft 
het onderdeel action in de action research methode. Nagegaan wordt in welke mate de case studie een bijdrage kan leveren aan 
de participatiestrategie. Vervolgens zullen de bevindingen in de reflection worden beschreven zodat eventuele aanvullingen aan de 
strategie, in een vervolgonderzoek kunnen worden toegevoegd.
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Conclusie toepassen participatiestrategie; 
- case studie is een aanvullend praktijkonderzoek op de uit de literatuur opgestelde participatiestrategie
- case studie voor Almere Pampus zal aan de hand van de verschillende fases van het planproces worden doorlopen
- vanwege het hoge schaalnivo zullen de ingrepen op de verschillende schaalnivo’s inzichtelijk gemaakt worden

5.1.1 Participatiestrategie toegepast op Almere Pampus
In dit hoofdstuk zal de ontworpen participatiestrategie in de case studie op Almere Pampus worden toegepast.

Om de waarde van het literatuuronderzoek in de action research methode te vergroten, zal dit onderzoek worden aangevuld met 
een praktijkonderzoek, de case studie voor Almere Pampus. Hierdoor wordt zowel een wetenschappelijke als een praktische bijdrage 
geleverd door gebruik te maken van de kennis van de professional als de gebruiker. 

De ontworpen participatiestrategie zal worden toegepast op Almere Pampus, één van de laatste grootschalige ontwikkelingen in 
Almere naast Almere Hout. Deze grootschalige ontwikkelingen zijn het gevolg van de aanwijzing van de tweede schaalsprong door 
het Rijk en vormen een uitzondering op de vele kleinschalige ontwikkelingen op inbreidingslokatie in de rest van Nederland. Het 
toepassen van de strategie betreft maatwerk. Dit betekent dat de regie op het proces op een hoger schaalnivo groter is vanwege het 
borgen van het algemeen belang en de integraliteit. Door de toepassing van de strategie op Almere Pampus kunnen de verschillen 
in de strategie op de diverse schaalnivo’s inzichtelijk gemaakt worden. Het planproces zal aan de hand van de fases 0 tot en met 4 
worden doorgenomen. Fase 0 vormt de basis en is reeds aanwezig voor de start van het planproces.

Fase 0: Basis
- opstellen van een onderscheidend gedeeld verhaal voor het plangebied 
- opstellen van spelregels om verwachtingen omtrent het proces en de rolverdeling te verduidelijken
- opstellen van een conditiekaart met de landschappelijke randvoorwaarden van het plangebied
Fase 1: Initiatief
- informeren toekomstige gebruikers 
- inzamelen van initiatieven 
Fase 2: Planvorming
- matchen van initiatieven op elkaar en op de landschappelijke ondergrond
- inzetten van nieuwe financiële modellen, benutten van slimme financiering en creëeren van nieuwe waarden 
- initiatieven verankeren door het verlenen van een omgevingsvergunning 
Fase 3: Realisatie
- aanleggen basisstructuur naast particuliere en collectieve initiatieven 
Fase 4: Beheer
- uitvoeren van beheer door M.V.O. en de inzet van People, Planet, Profit 
- innen van de nieuwe waarden als gevolg van de waardevermeerdering van de omgeving
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5.1.2 Basis; gedeeld verhaal
Om de bindende kracht van de toekomstige stad en de verschillende stadsdelen vast te leggen dient deze beschreven te worden in 
een gedeeld verhaal waaraan de toekomstige gebruikers zich kunnen binden. 

In een bestaande kern wordt het gedeelde verhaal voornamelijk gevormd aan de hand van de cultuurhistorische kenmerken van 
de kern en het beeld dat de bewoners van de kern hebben. In een nieuwe nog onbebouwde kern kan er voor het gedeelde verhaal 
hooguit naar de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken worden gerefereerd. Deze kenmerken vormen de identiteit van 
de plek en de drager van de toekomstige stedelijke ontwikkelingen. Het gedeelde verhaal bestaat niet uit beelden maar slechts uit 
algemene kenmerken waarin alle toekomstige gebruikers zich kunnen vinden.

Het plangebied Almere Pampus is momenteel grotendeels in gebruik voor landbouw en kenmerkt zich door een 9-tal windmolens 
die zelfs aan de overzijde van het IJmeer te zien zijn. De noord-en westzijde van het plangebied worden door een 5,50m tot 6,00m 
hoger gelegen dijk omzoomd. Aan de zuid-en oostzijde wordt het gebied door het stadsbos Pampushout afgekaderd. De groene 
beboste diagonaal in het gebied wordt geaccentueerd met het landschapskunstwerk “garden of love and fire’. Het gedeelde verhaal 
van Almere Pampus kenmerkt zich hierdoor door de kenmerken ‘zicht’ ‘waterrijk’ en ‘dijk’. Dit gedeeld verhaal staat echter in het 
verlengde van het gedeelde verhaal van Almere Stad dat wordt gevormd door de kenmerken ‘groen landschap’ en‘meerkernig’. 
Zij vertegenwoordigen de groene identiteit van de stad die internationaal wordt uitgedragen door de ontwikkeling van de Floriade 
(2020) in Almere Stad en de ontwikkeling van de Flevogreenport (2025) in Almere Hout op de overgang naar de natuur van de Oost-
vaarderswold. Deze ontwikkelingen zullen eveneens als kathalisator van alle overige ontwikkelingen gaan fungeren. De gedeelde 
verhalen, vanaf het hoogste schaalnivo van de stad, borduren zo op elkaar voort en zijn gezamelijk van toepassing op de lagere 
schaalnivo’s. Zo boduren de gedeelde verhalen van de overige kernen eveneens voort op het groene meerkernige landschap.

Om de toekomstige gebruikers de plek en de context van de op handen zijnde ontwikkelingen in Almere Pampus aan te duiden kan 
een kaart van de schaalsprong worden getoond. Binnen de structuurvisie wordt de onderlinge samenhang tussen de grote bestem-
mingsplannen in de gemeente inzichtelijk gemaakt.

Conclusie gedeeld verhaal; 
- het gedeeld verhaal van een nieuw te ontwikkelen gebied wordt slechts gevormd door de landschappelijke kenmerken van het gebied
- het gedeeld verhaal vormt de bindende factor tussen het plangebied en de toekomstige gebruiker en wordt top down bepaald
- het gedeelde verhaal van de stad, de kern en de daarbinnen gelegen wijken borduren op elkaar voort
- ter verduidelijking van de plek en context van het gebied kan een kaart van de schaalsprong worden getoond

V. Case studie participatiestrategie
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Conclusie spelregels;
- in de spelregels van het participatieproces staan de procesverwachtingen, de rolverdeling en het belang van de communicatie
- in de spelregels staan een aantal participatieprincipes als vanzelfsprekend, transparant, goede communicatie en evaluatie 
- samenwerken is essentieel in het participatieproeces, maar dit is geen garantie voor draagvlak
- in een onafhankelijk matchcentrum in het plangebied zijn de spelregels in te zien en is een gebiedsregisseur aanwezig
 

5.1.3 Basis; spelregels participatie
Voor een goede samenwerking tussen alle partijen worden een aantal spelregels opgesteld om de verwachtingen in het proces en de 
rolverdeling in de participatieproces helder te krijgen.

In het participatieproces worden een aantal spelregels opgesteld om de samenwerking tussen de verschillende partijen tijdens het 
ontwikkelproces te vergemakkelijken (participatienota, 2012). Zoals eerder besproken kan een toekomstige gebruiker op verschil-
lende manieren participeren, hoewel in deze case studie voor Almere Pampus alleen de rol als initiatiefnemer zal worden besproken. 
Met het aanduiden van de spelregels in de participatiestrategie worden de verwachtingen ten aanzien van het proces, de rolverdeling 
en het belang van de communicatie in het participatieproces aangegeven. 

Ten aanzien van de verwachtingen in het participatieproces gelden de volgende principes; participatie is vanzelfsprekend, participa-
tie verloopt transparant, participatie gaat vergezeld van goede communicatie en participatie wordt steeksproefgewijs geëvalueerd. 
Alle betrokken partijen dienen zich bewust te zijn van het feit dat slechts de bereidheid tot samenwerking leidt tot een breed draag-
vlak en een winwin-situatie. Alle belangen dienen hierbij zorgvuldig tegen elkaar afgewogen te worden, hoewel dit geen garantie 
is voor het verkrijgen van draagvlak. De spelregels zijn digitaal na te lezen en in een onafhankelijk matchcentrum in te zien. Het 
matchcentrum zal op lokatie worden geplaatst, bij voorkeur op een goed bereikbare plek die de diversiteit van het gebied toont 
(bijvoorbeeld aan het einde van de diagonale groene as in Almere Pampus). Hierdoor wordt de binding met het plangebied vergroot 
en kan gemakkelijk inspiratie worden opgedaan door een wandeling op lokatie. De organisatie van het matchcentrum wordt op de 
grootte en de sociale dynamiek van het plangebied afgestemd. Aangezien Almere Pampus zo’n 900ha beslaat (á gemiddelde dicht-
heid van een Almeerse woonbuurt 35 wo/ha en 2,33p/hh) kan het plangebied al gauw zo’n 70.000 inwoners gaan huisvesten en kan 
het matchcentrum over de jaren heen net zo veel bezoekers verwachten.

In het matchcentrum is een gebiedsregisseur aanwezig voor advies, regie op het proces, het afstemmen van de verschillende initia-
tieven op elkaar en het verankeren van het initiatief in het globale bestemmingsplan. De gemeente fungeert in het participatieproces 
als gesprekspartner, geeft consultatiegesprekken of adviseert in verschillende scenario’s over de inhoud van de initiatieven. De ge-
meente blijft, als eigenaar van de grond, eindverantwoordelijke van het plan. De initiatiefnemer kan, op advies van de gebiedsregis-
seur, het initiatief bij de gemeente indienen ter informatie, voor consultatie of voor het inwinnen van advies. Voor vragen omtrent 
het proces en de afstemming en verankering van de initiatieven kan de gebiedsregisseur worden geraadpleegd.

Ten aanzien van de communicatie geeft de gebiedsregisseur advies over het inzetten van bepaalde communicatievormen (mededel-
en of advies vragen) en communicatiemiddelen (informatieavond, persbericht of gesprek) gedurende het proces. De communicatie 
in dit open proces is essentieel, het schept vertrouwen en creëert het benodigde draagvlak.

V. Case studie participatiestrategie
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5.1.4 Basis; conditiekaart 
De ontwikkelingen in Almere Pampus worden beïnvloed door verschillende condities. Deze randvoorwaarden vormen een raamwerk 
van beperkingen en aanknopingspunten. De conditiekaart vormt de basis voor de structuurvisie van Almere Pampus.

In de conditiekaart wordt een raamwerk van diverse structuren en invloeden vastgelegd, die van invloed zijn op de ontwikkeling van 
de kern. Deze condities werken identiteit versterkend en kunnen door het landschap te benutten kostenreducerend werken.

Bodem; Bij het ontwikkelen van het plangebied moet rekening gehouden worden met de bodemgesteldheid. Het bodempeil varieert 
van -2,75m tot -3,25m NAP. De dijk ligt op +2.70m NAP. De zandlagen waarop gefundeerd kan worden liggen diep. Als gevolg van 
het continu onttrekken van water daalt de bodem nog 30-35cm tot 2050 als gevolg hiervan dreigen inundatiegebieden langs de 
ringweg in 2050 onder te lopen. Er gelden specifi eke eisen ten aanzien van de fundering, de constructie en het ondergronds bouwen.
Archeologie; Mogelijk heeft het gebied ook een archeologische betekenis. Over de aanwezigheid is nog weinig bekend. Het archeo-
logisch onderzoek zal gefaseeerd plaatsvinden opgaand met de ontwikkeling van het gebied.
Water; Het systeem bestaat uit een systeem van tochten en kavelsloten en een peil van -5,20m NAP. In het plangebied kunnen de 
opkomende kwel en de inundatiegebieden de landschappelijke omgeving met water verrijken. Als gevolg van de zeespiegelstijging 
tot 2100 zal het buitenwater 40-85cm steigen, maar de dijken lijken dit aan te kunnen. Uit voorzorg zal het Waterschap om de 6 
jaar toetsen op waterkwaliteit, veiligheid, zelfvoorzienendheid en klimaatadaptiviteit van het plangebied om te voorkomen dat er 
tijdens de transformatie van het gebied wateroverlast ontstaat. Groen; Het groene raamwerk om de kern bestaat uit het stadsbos 
Pampushout. In de groene beboste diagonaal van het plangebied is een landschapskunstwerk opgenomen, Garden of love and fi re 
(Daniel Libeskind). Door initiatieven kan het groen worden uitgebreid. 
Bereikbaarheid; In eerste instantie worden de huidige wegen voor de ontwikkeling van het gebied gebruikt. Als gevolg van de 
ontwikkelingen zullen volgens het DNA van de stad, twee hoofdontsluitingslussen en een aparte busbaan vanaf de ring worden 
aangelegd. De ringweg zal in beide richtingen met een rijstrook worden uitgebreid. Een reservering voor een hoogwaardige open-
baar vervoerlijn en een autoroute naar Noord-Holland worden opgenomen.
Kabels en leidingen; Voor drinkwaterleidingen en het riool worden reserveringen opgenomen langs de weg. 
Omgevingsaspecten; Als gevolg van het vervoer gevaarlijke stoffen kan 25m landinwaarts niet gebouwd worden en ten aanzien 
van het keurgebied primaire waterkering mag er 175m buiten-en 100m binnendijks niet gebouwd worden. Vanuit EHS, VRG, NBW 
mag er niet in het IJsselmeer, Noorder-en Oostvaardersplassen gebouwd worden, tenzij geen reële alternatieven, er redenen van 
openbaar belang zijn en mitigerende maatregelen worden uitgevoerd. Voor zowel de Oostvaardersplassen, het IJmeer en Pampus 
dienen alleen gebouwd te worden als de kernkwaliteiten behouden blijven. Tevens dient een ecologische hoofdstructuur gemaakt te 
worden tussen Almere Pampus, Noord-Holland en Utrecht waarbij de kernkwaliteiten behouden dienen te blijven. Eventuele eisen 
ten aanzien van de beeldkwaliteit voor het vormgeven van een skyline dienen afzonderlijk meegegeven te worden. Daarnaast vormen 
de windmolens door hun hindercirkels een beperking voor de ontwikkelmogelijkheden voor wonen en werken. Mogelijk worden de 
molens verplaatst om de ontwikkelruimte te vergroten. Langs de reservering voor infrastructuur naar Noord-Holland wordt rekening 
gehouden met een hinderzone voor verkeersgeluid.

Conclusie conditiekaart;
- in de conditiekaart wordt een raamwerk van kwaliteiten, reserveringen en beperkingen vastgelegd
- sommige randvoorwaarden zijn hard, andere zijn fl exibel
- de conditiekaart is een momentopname en zal als basis voor de structuurvisie voor Almere Pampus gebruikt worden

V. Case studie participatiestrategie
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Vier hoofdtypen levensstijlen
bron: Smart Agent 2013
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Conclusie informeren geinteresseerden;
- in nieuw te ontwikkelen gebied is geen sprake van gedeeld eigendom of urgentie, een startmoment dient te worden gecreëerd
- op basis van levenstijlen kan een gewenste woning of woonomgeving worden voorspelt
- om de juiste mensen te informeren over de op handen zijnde ontwikkeling van Almere Pampus kunnen levenstijlen worden gebruikt
- op basis van de vernieuwende opgave zullen vooral de creatieve en ambitieuse types vooraan staan om te ontwikkelen 
- wijs de mensen op het open planproces dat is gebasseerd op vertrouwen

V. Case studie participatiestrategie

5.1.5 Initiatieven; informeren geïnteresseerden
Om de toekomstige gebruikers en belanghebbenden te informeren over de op handen zijnde grootschalige ontwikkeling van Almere 
Pampus zal een informatieavond worden georganiseerd.

In de ontworpen participatiestrategie voor kleinschalige inbreidingslokaties wordt een project gestart door urgentie en betrokken-
heid als gevolg van gedeeld eigendom, wil en vertrouwen. De urgentie ontstaat hier vaak uit veranderende omstandigheden en het 
beschermen van het eigen belang. Voor de grootschalige ontwikkeling van Almere Pampus is hier nog geen sprake van urgentie 
of gedeeld eigendom. De aanwijzing van de tweede schaalsprong zorgt voor enige urgentie, maar de plek waarop deze wordt uit-
gevoerd kan variëren (Almere Hout). Om belanghebbenden en toekomstige belangstellenden op de hoogte te stellen zullen een 
aantal informatiebijeenkomsten worden georganiseerd en zal een startdatum van de ontwikkeling worden genoemd. Hier zal uitleg 
worden gegeven over het proces, waarom voor deze insteek wordt gekozen, de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied en de 
verschillende mogelijkheden van initiatief. Om de juiste mensen te informeren kan gebruik gemaakt worden van het onderscheid in 
toekomstige gebruikers door levensstijl (Smart Agent, 2013). 

Levensstijlen verdelen de toekomstige gebruikers in een aantal doelgroepen. Aan de hand van hun waarden, behoeften en motieven 
kan een voorspelling worden gedaan over de gewenste woning en/of woonomgeving. ‘Vertel mij hoe je woont en ik zeg je wie je 
bent’ (I.Illich, 2002). De verschillende levensstijlen zijn te onderscheiden in een sociologische dimensie, introvert of extrovert en in 
een psychologische dimensie als ego of groep. Uit het onderzoek blijken gekke creatieve types (‘pluk de dag’) graag te wonen in 
een grootstedelijke omgeving met veel dynamiek. De veilige types (‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’) zijn traditioneel 
ingesteld en gaan voor een buitenwijk met voorzieningen. De ambitieuse types (zakelijk) zijn materialistisch ingesteld en prefereren 
een hoogwaardige villawijk op stand. Tot slot kiezen de gezellige harmonieuse types (spontaan) voor een gezinswijk. 

Om de toekomstige gebruikers te bereiken dienen verschillende communicatiemiddelen en vormen ingezet te worden, afhankelijk 
van de verschillende levensstijlen. Gekke creatieve types laten zich informeren door vakbladen, beurzen en via bekenden, terwijl 
de veilige types geinformeerd willen worden via een lokaal dagblad of een gemeentelijke website. Zakelijk types ontvangen graag 
een formele brief en gezellige types worden geinformeerd via de buurt-of sportvereniging of een tv-programma. Door de bereikte 
toekomstige gebruikers te binden kunnen zij zich op een website aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van de ontwik-
kelingen. De uitnodiging voor een informatieavond kan zo gerichter worden verstuurd. Zo kan worden aangestuurd op een persoon-
lijke benade-ring, die uit onderzoek het meest effectief werkt. Een persoonlijke benadering werkt vaak het meest effectief. Vanwege 
de vernieuwende opgave zullen vooral de creatieve en ambitieuse mensen reageren.
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REGELS
1 - ruimte voor initiatieven (individueel of collectief)
2 - kavels zijn zelfvoorzienend en gezonde systemen worden toegepast
3 - iedere ontwikkeling is fi nancieel zelfvoorzienend
4 - publieke investeringen zijn volgend 
5 - sluit aan op bestaande landschappelijke kwaliteiten 
      (30% groen+ 6% water van verhard oppervlak (Waterschap))
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Conclusie globale structuurvisie; 
- de globale structuurvisie vormt het gemeentelijke toetskader voor het verlenen van de omgevingsvergunning
- de globale structuurvisie is gebasseerd op de conditiekaart en bestaat uit een verbeelding + regels + beeldkwaliteitseisen
- eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit kunnen in een Welstandsnota worden opgenomen zodat toetsing verplicht is
- in de globale structuurvisie worden de landschappelijke condities, omgevingsaspecten en reserveringen opgenomen
- de initiatieven kunnen met nadere eisen (functie en gebruik) in kavel-, blok-, buurt-en gebiedspaspoorten worden vastgelegd

5.1.6 Basis; globale structuurvisie
De planontwikkeling kan gezamenlijk met de toekomstige gebruikers worden ingezet. Afhankelijk van de binnenkomende initia-
tieven kan volgens de regels een nadere uitwerking van de plannen plaatsvinden in diverse paspoorten.

In eerste instantie zal de conditiekaart als basis voor de globale structuurvisie van Almere Pampus fungeren. De gemeente mag zelf 
bepalen tot welk detailnivo deze globale structuurvisie wordt uitgewerkt. Vaak worden details vastgelegd om risico’s in te perken, 
maar er dient voorkomen te worden dat de plannen onnodig beklemmend werken aangezien het uiteindelijke doel goede ruimte-
lijke ordening is. Mocht gedurende het proces blijken dat verdere detaillering noodzakelijk is, dan kunnen nadere bepalingen in de 
paspoorten worden opgenomen. Van belang is te beseffen dat dit document zorgvuldig samengesteld dient te worden aangezien 
het afgeven van de omgevingsvergunning op basis van dit document wordt toegekend. Bovendien dient in een goede regionale 
bereikbaarheid te worden voorzien voor een optimale gevariëerde planontwikkeling, één van de redenen waardoor Almere zich eer-
der eenzijdig ontwikkelde. 

De globale structuurvisie voor Almere Pampus bestaat uit een verbeelding en toelichtende regels waarin de bouw-en gebruiks-
mogelijkheden kunnen worden aangegeven. Echter het daadwerkelijk bestemmen van diverse functies legt de ontwikkeling van het 
gebied vast. Om te voorkomen dat de bedachte functieverdeling niet aansluit bij de initiatieven en er over 2 á 3 jaar weer een nieuw 
bestemmingsplan gemaakt dient te worden, wordt het toewijzen van functies in de structuurvisie achterwege gelaten. Ten aanzien 
van de infrastructuur worden reserveringen voor regionale auto-en openbaar vervoerverbindingen met Amsterdam en Monnick-
endam of Volendam opgenomen. Tevens wordt een indicatie gegeven van de kernontsluiting door de aanduiding van ontsluitende 
lussen en een aparte busbaan. Deze verbindingen vormen een belangrijk onderdeel van het DNA van de stad Almere en worden 
gecombineerd met de bestaande infrastructuur. Infrastructuur uitbreidingen worden als tijdelijke erfpacht meegegeven. Voor de 
invulling van de infrastructuur worden standaard profi elen meegegeven om de leesbaarheid in de stad te vergroten. De invulling van 
het gebied kan vervolgens aan de hand van diverse regels met verschillende initiatieven worden ingericht. Aangezien er reeds op dit 
moment initiatieven bij de gemeente Almere binnenkomen voor het invullen van de zichtlokatie aan het IJmeer lijkt hier een goede 
aanleiding te liggen om op deze plek de kern van Almere Pampus te ontwikkelen. Deze initiatieven kunnen vervolgens met nadere 
eisen in kavel-, blok-, buurt- en gebiedspaspoorten worden vastgelegd.

Het voordeel van het ontwikkelen van buurt- en gebiedspaspoorten houdt in dat de functies groen, water en wegen binnen een 
bepaald thema worden meeontworpen. Een indicatie van een aantal thema’s kan door de gebiedsregisseur aan de hand van de land-
schappelijke kenmerken worden meegegeven of door de initiatiefnemers zelf worden aangedragen in aansluiting op het landschap. 
Ten aanzien van de kernontwikkeling aan het IJmeer betekent dit dat de eventuele gezamenlijke wens voor de ontwikkeling van een 
IJmeerlijn of een lijn naar Noord-Holland meegenomen zal worden. Bij het ontwikkelen van kavel- en blokpaspoorten zal collectief 
een raamwerk van groen, water en wegen aangelegd dienen te worden. Zij dienen hierbij eveneens op thema’s uit het onderliggende 
landschap aan te sluiten. Een andere mogelijkheid is dat zij zich als een kralensnoer hechten aan bestaande wegen of natuur, zoals 
uit eerdere ervaringen is gebleken. Hierdoor blijven de investeringskosten beperkt en kan enigszins een inschatting van de toekom-
stige woon-of werksituatie gemaakt worden. Eventuele eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit kunnen in een Welstandsnota worden 
verankerd.

V. Case studie participatiestrategie
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In het structuurplan kan met behulp van een raster met landschappelijke kenmerken een verdeling van de lokatie worden gemaakt. 
Deze karakteristieken zijn leidinggevend voor het gedeelde verhaal en vloeien voort uit het gedeelde verhaal van Almere (groene 
landschap en meerkernig) en die van Almere Pampus (dijk, zicht, wind)
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Vervolgens kan het raamwerk op verschillende manieren door diverse initiatieven worden ingevuld. 

a Basisstructuur door Staatsbosbeheer (groen), Waterschap (water), overheid (wegen) +
   Individuele initiatieven (woningen, bedrijven) + Collectieve voorzieningen (buurthuis, bouwblok) + Voorzieningen (onderwijs)   

c Basisstructuur door Staatsbosbeheer (groen), Waterschap (water), overheid (wegen) +
   Collectieve initiatieven (woningen, bedrijven, voorzieningen in een bouwblok) 

basisstructuur

basisstructuur

individueel initiatief

collectief initiatief
(beganegrond)

collectief initiatief

collectief initiatief
(verdiepingen)

overheid initiatief

b Collectief initiatief + Staatsbosbeheer (groen), Waterschap (water), overheid (wegen) +
   Aanvullende collectieve voorzieningen (buurthuis) + Voorzieningen door overheid (onderwijs)       

collectief initiatief collectief initiatief overheid initiatief



Almere Pampus ingevuld met initiatieven
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Individueel, collectief en top down georganiseerde functies

top down; weg en reserveringen

top down; natuur

collectieve weg

collectief water (initiatief Waterschap)

top down; maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, zorg, sport, cultuur)
collectieve voorzieningen
particulier initiatief (bewoner, ondernemer, detailhandel)

top down; hinder gevende bedrijven

individueel groen
collectief groen (initiatief Staatsbosbeheer)
top down; natuur

♫ ♫♫
Collectieve voorzieningen                 

Top down geregelde voorzieningen              

Zelfvoorzienend kavel                     

Buurthuis                 

School                

Bedrijf met geluidhinder              

Lelystad airport           

Floriade
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IS Maatwerk IS Maatwerk 

IS Maatwerk 
IS Maatwerk 

lokatie bezoeken en kwaliteiten benoemen
bron: IS Maatwerk,2013

vertalen van initiatieven in schaal en maat

presenteren van conclusies per thema

begrip krijgen voor elkaars belangen door discussie
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Conclusie matchen van initiatieven:
- organiseren van een workshop onder leiding van een gebiedsregisseur om alle initiatieven te matchen
- themagesprekken (max. 10 personen) dwingt toekomstige gebruikers een mening te vormen over woonomgeving
- de gesprekken en het delen van de gezamenlijke conclusies vergroot het begrip voor elkaars belangen 
- organiseren van een lokatiebezoek en het bewustzijn ten aanzien van het landschap vergroten door het noemen van de kwaliteiten\
- vertalen van initiatieven in schaal en maat door professionele stedebouwkundige tot een plan met een breed draagvlak

5.1.7 Planvorming; matchen van initiatieven 
Wanneer de iniititieven bij de gebiedsregisseur zijn binnengekomen zal in gezamenlijkheid met de toekomstige gebruikers een af-
stemming tussen deze initiatieven plaatsvinden.

Het afstemmen van de verschillende initiatieven, bijvoorbeeld voor de zichtlokatie aan het IJmeer, kunnen op elkaar worden af-
gestemd door het organiseren van een workshop onder leiding van de gebiedsregisseur. Om daadwerkelijk de interesse van de 
toekomstige gebruikers voor de ontwikkeling van een kern aan het IJmeer vast te leggen, dienen zij zich te verbinden in een ge-
biedsvereniging. Aangezien het in dit onderzoek niet realistisch is om daadwerkelijk een workshop te organiseren voor een nieuw 
te ontwikkelen gebied (vanwege de fictie zal niemand zich betrokkeen voelen om te reageren), is ervaring opgedaan door het mee-
draaien van een workshop voor een binnenstedelijke lokatie in Enschede (Boswinkel, oktober 2013). Tevens zijn middels een inter-
view met T. van Rijn, de workshopervaringen voor Nobelhorst (zomer 2013) meegenomen.

Als inleiding worden door de gebiedsregisseur het doel van de workshop genoemd, namelijk het creëeren van goede ruimtelijke 
ordening met een breed draagvlak. Vervolgens licht de gemeente de inhoud van het gedeelde verhaal, de conditiekaart en de ver-
beelding en regels van het globale structuurvisie toe. Aangezien de toekomstige gebruiker vooral op het eigen belang is gericht, 
zal in de workshop vooral de aandacht worden gelegd op het publiek belang zoals de inrichting van de buitenruimte, het openbaar 
gebied, de straatprofielen, het parkeren, de openbare ruimte het groen en het water. Hiervoor worden de bewoners, de ondernemers, 
Staatsbosbeheer, het Waterschap en Gemeentewerken apart bevraagd. Zij dienen in groepen van maximaal 10 personen aan te geven 
hoe zij deze functies in het toekomstig gebied ingericht willen zien. Tijdens deze thema-gesprekken worden de ideëen in schaal en 
maat vertaald door een stedebouwkundige. Na het bespreken van elk thema (zo’n 20 minuten) wordt een getekende samenvatting 
gepresenteerd aan de groep. Hierdoor wordt een ieder op de hoogte gesteld van elkaars wensen en blijken deze vaak niet eens zo 
ver uit elkaar te liggen. Uit deze presentatie worden ook de knelpunten en tegenstrijdige belangen inzichtelijk gemaakt, waardoor er 
meer begrip ontstaat voor elkaars belang. 

Om een ieder een groter bewustzijn mee te geven van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten wordt tevens in combi-
natie met de thema-gesprekken een wandeling op lokatie georganiseerd. Tijdens deze wandelingen praten de toekomstige gebrui-
kers over wat zij weten van de plek of wat hen fassineert. Tevens geeft de stedebouwkunge een korte toelichting over het ontstaan 
van het landschap en de diverse kwaliteiten. Hierdoor ontstaat een vrij volledig referentiekader van de te ontwikkelen lokatie. 

Het resultaat van de workshop wordt uiteindelijk in 10 uitgangspunten samengevat. Aan de hand van deze uitgangspunten en de 
conclusiebladen maken de stedebouwkundigen samen met de gemeente een tweetal stedebouwkundige varianten. Deze varianten 
worden zelfs op hun haalbaarheid doorgerekend en worden vervolgens een week later aan de toekomstige eigenaren gepresenteerd. 
In deze presentatie wordt de varianten met de nadruk op de 10 opgenomen uitgangspunten gepresenteerd en kan er gezamenlijk 
een keuze worden gemaakt. Op deze manier wordt in een korte tijdspanne een breed gedragen plan tot stand gebracht.

V. Case studie participatiestrategie
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Kosten basisstructuur ;
- verdeeld per kern/wijk
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-c. verdeeld per blok en verrkend per vereniging

Top down Bottom down

b. collectief initiatief per buurt

c. collectief initiatief per blok

a. individueel initiatief per buurt
    in top down basisstructuur

effecten

marktoverheid

burger

wijk

€

Financieel model met te innen nieuwe waarden Nieuwe waarden genereren

€

in
ve

st
er

en

w
aa

rd
e-

cr
ea

tie



197

Strategische visie Almere

5.1.8 Planvorming; financiering
In de participatiestrategie dient een korte termijn exploitatie opgesteld te worden, dient op zoek gegaan te worden naar slimme 
financiering en het creëeren van nieuwe waarden.

In de participatiestrategie zijn veel meer partijen betrokken dan in de top down benadering. Aangezien al deze partijen delen in het 
eigendom en hun eigen belang willen behartigen, delen zij in de verantwoordelijkheid om het project te laten slagen. Als gevolg 
hiervan zijn de partijen bereid in de kosten, de opbrengsten en de risico’s te delen. 

De kosten voor elke toekomstige eigenaar worden in diverse exploitaties berekend. Voor een private ontwikkeling worden de kosten 
voor de grond, de energievoorziening, de architect, de aannemer, de omgevingsvergunning, het kadaster en de belasting in de 
eigen exploitatie opgenomen. Voor een hoogbouw ontwikkeling worden deze kosten naar rato verdeeld over de diverse eigenaren 
in een blokexploitatie. Vaak is bij deze ontwikkeling ook een corporatie betrokken die financieel meer draagkracht heeft. Hierdoor 
wordt een financieel vangnet gecreëerd mocht één van de toekomstige gebruikers om financiële redenen van het initiatief afzien. De 
overige kosten ten aanzien van de basisstructuur, zoals de kosten voor de aanleg van groen, water, wegen en de aanleg van het riool 
en drinkwater worden opgenomen in een wijkexploitatie. Deze kosten worden eveneens naar rato verdeeld en worden in de koop-
overeenkomst verrekend. Wanneer het de aanleg van regionale of nationale voorzieningen betreft dan worden deze kosten verdeeld 
via het belastinggeld (zoals de ontwikkeling van Lelystad airport).

De kosten ten aanzien van de basisstructuur worden door de toekomstige eigenaren gedeeld. Deze kosten zijn echter lang niet zo 
hoog als bij een top down benadert project. Dit wordt veroorzaakt door de lagere gemeentelijke proceskosten, de minder grote 
voorinvesteringen, de kleinere post onvoorziene kosten en het verminderde risico. Bovendien kunnen, door het beter gebruik maken 
van de gebiedskwaliteiten, kosten uitgespaard worden. Door middel van een goede aankoopstrategie kan een gebruiker zelfs winst 
maken.

Voor het financieren van de diverse projecten kan gebruik gemaakt worden van eigen middelen, mar ook van slimme financiering.Hi-
eronder wordt collectieve vermogensverwerving (crowdfunding) of subsidie verstaan. Hiermee kunnen sociale woningbouwprojecten 
worden gerealiseerd, aangezien zij anders vergeten dreigen te raken. Investeerders kunnen geïnspireerd door het gedeeld verhaal 
over stag gaan. Daarnaast kunnen ook nieuwe waarden worden gecreëerd door de inzet van de kennie en kunde van de toekomstige 
gebruikers. Als gevolg hiervan kan het inschakelen van professionals worden uitgespaard. Tevens kan gebruik gemaakt worden van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waarbij ondernemers of bewoners in ruil voor elkaar diensten verrichten zonder 
dat hier geld tegenover staat. Volgens People (gebruiker), Planet (milieu), Profit (winst), kan ook een waardevermeerdering worden 
verkregen door de inzet voor een duurzame ontwikkeling. Deze waarden zijn voor alle toekomstige gebruikers individueel te innen 
door een waardevermeerdering van de woning, het bouwblok of het gebied.

Conclusie financiering;
- in de participatiestrategie wordt vanwege het gewenste snelle rendement een korte termijn wijkexploitatie gewenst
- in de participatiestrategie kunnen vanwege het gedeelde eigendom, de kosten, opbrengsten en risico’s worden gedeeld
- nieuwe waarden kunnen worden gecreëerd door de inzet van de kennis en kunde van de toekomstige gebruikers
- de kosten voor de basisstructuur worden in de koopovereenkomst verrekend
- slimme financiering kan door de inzet van collectieve vermogenswerving of subsidies (voor sociale woningbouw)

V. Case studie participatiestrategie
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t.a.v. bouwerk op;
- beeldkwaliteit
- ensemble buurt/blok

t.a.v. bouwwerk op:
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5.1.9 Planvorming; rechtszekerheid
Alle initiatieven worden getoetst aan de globale structuurvisie voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Als aanvulling wor-
den de initiatieven met nadere eisen verankert in een kavel-, blok- ,buurt- of gebiedspaspoort.

Voor Almere Pampus is er gekozen voor een globale structuurvisie waarin naast de landschappelijke condities en de omgevings-
aspecten hooguit een reservering is gemaakt voor de basisstructuur en de uitbreiding van de basisstructuur. De rechtszekerheid 
van dit plan is echter beperkt waardoor er veel ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Voor het velenen van een omgevingsvergunning 
hoeft er hierdoor slechts aan een beperkt aantal criteria getoets te worden. Zodra de initiatieven in samenwerking met de gebieds-
regisseur en de gemeente zijn afgestemd kunnen deze in de globale structuurvisie worden verankert in een kavel-, blok-, buurt- en 
gebiedspaspoorten waar in ieder geval het gebruik en de functie worden vastgelegd. Hierdoor wordt de rechtszekerheid zowel voor 
de eigenaar als voor de omwonenden vergroot. Bij wisseling van het eigendom is er de mogelijkheid om deze nadere eisen aan te 
passan, maar het is enigsinds onlogisch om een bestaand pand in een bestaande omgeving rigoreus te veranderen.

Binnen de aanvraag van een omgevingsvergunning dienen  er eveneens aan het Bouwbesluit getoets te worden. Dit betreft eisen ten 
aanzien van bouwtechnische voorschriften, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezunigheid en milieu. Hoewel voor groot-
schalige projecten alls eisen opgevolgd dienen te worden kan er voor particuliere projecten nog wel eens gemotiveerd worden af-
geweken. Het detailnivo van deze wet-en regelgeving is zeer gedetailleerd waardoor het lastig is om van deze gegevens af te wijken.
het loslaten van sommige eisen voor corporatie en dergelijke leverden in eerdere experimenten namelijk het uitbezuinigen van een 
aantal essentiële onderdelen op (buitenruimte) nadat deze niet langer verplicht werden gesteld. Een particulier zou eventueel wel van 
deze eis af kunnen, mits hij kan aantonen dat deze ruimte voor zijn woning geen meerwaarde oplevert (blind persoon).

Tevens dient binnen de aanvraag van de omgevingsvergunning aan de Welstandseisen te worden getoetst. Zeker voor de kern aan 
het IJmeer waar sprake is van complexe bouwopgaven kunnen de nader opgestelde welstandseisen op een ondubbelzinnige manier 
worden geinterpreteerd, waardoor de vertaling door een professional gecontroleerd dient te worden.

Het toepassen van globale plannen levert mogelijk minder rechtszekerheid op, vergroot de onzekerheid ten aanzien van het eind-
beeld, maar vermindert daardoor het aantal juridische procedures, valt er aan minder eisen te toetsen, wordt het draagvlak vergroot 
en versnelt de doorgang van de projecten. Bovendien kan de beperkte rechtszekerheid middels nadere eisen in een paspoort worden 
vastgelegd. Uiteindelijk dient er voor een acceptabele rechtszekerheid een nieuw evenwicht gevonden te worden tussen globale en 
gedetailleerde plannen, maar ook tussen flexibele en starre plannen. Ervaring zal uitwijzen wat de ideale condities zijn per project.

Conclusie rechtszekerheid;
- initiatieven worden voor een omgevingsvergunning getoets aan het globale structuurplan, het Bouwbesluit en de Welstand
- de initiatieven worden verankert in de globale structuurvisie met nadere eisen in een kavel-, blok-, buurt- of gebiedspaspoort
- initiatieven in de vorm van bouwwerken worden getoetst aan het Bouwbesluit, particulieren mogen gemotiveerd afwijken
- initiatieven in de vorm van complexe bouwwerken worden getoetst aan Welstandseisen voor de vertaling van dubbelzinnige criteria
- eventuele afspraken voor overhangende bebouwing kunnen met de buren worden gemaakt middels het recht van overpad

V. Case studie participatiestrategie
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bouw individuele en collectieve projecten aanleg van openbare wegen bouw-en woonrijp maken

t.a.v. bouwerk op;
- veilige bouw

bouw- en woningtoezicht
- globaal stedebouw-
   kundig plan
- Bouwbesluit

- planning
- coördinatie

arbeidsinspectiegemeentetoekomstig gebruiker

in realisatie en beheer zijn de volgende partijen betrokken;
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5.1.10 Realisatie en beheer 
Zodra de omgevingsvergunning is verleend kunnen de particuliere en collectieve initiatieven worden uitgevoerd en beheerd.

Voor het realiseren van de kern in Almere Pampus kan de vereniging iemand aanwijzen voor het verrichten van de coördinatie tijdens 
de bouw en het in de gaten houden van de planning. Zij kan er ook, vanwege de grootschaligheid van het project er voor kiezen om 
dit uit te besteden aan een adviseur.

Het realiseren van de individuele en collectieve projecten wordt uitgevoerd door een aannemer. De aannemer zal bouw-en woonrijp 
maken, zet de hoekpunten van het bouwwerk uit, maakt de fundering van de wegen en de verlichting en legt het riool en drinkwa-
tervoorzieningen aan inclusief de drainage. De gemeente blijft gedurende de realisatie betrokken als bouw-en woningtoezicht. De 
arbeidsinspectie houdt de veiligheid op het werk in de gaten. Om kosten te sparen kan ook de kennis en kunde van de gebruiker 
ingezet worden. Het collectief organiseren van de werkzaamheden levert schaalvoordelen op. Het aan-en afvoeren van grond kan 
vanuit een gemeentelijk depot worden gecoördineerd.

Nadat het project is gerealiseerd zijn de toekomstige gebruikers zelf verantwoordelijk voor het beheer. Zij schakelen Gemeen-
tewerken in voor het onderhoud van de wegen en het riool, gaan afspraken aan met Staatsbosbeheer over het groen, met het Wa-
terschap over het water, met Evides over het drinkwater els, maar kunnen ook het werk weer zelf verrichten. Onderhoud aan het 
vastgoed kan individueel worden gedaan over door de vereniging worden uitbesteed voor het onderhoud van een bouwblok. Tevens 
kan door de uitruil van diensten aan het onderhoud worden gewerkt. Zo kunnen vrijwilligers worden ingezet op de kinderopvang en 
kunnen anderen de sportvereniging draaiende houden.   

Conclusie realisatie en beheer;
- de toekomstige gebruiker(s) coördineren, plannen en beheren zelf of besteden dit aan iemand uit
- aanleg en beheer van de basisstructuur als groen, water en wegen wordt, vanwege de expertise, door de eigenaren verricht
- de gemeente houdt toezicht op de realisatie door de afdeling Bouw-en Woningtoezicht, de arbeidsinspectie op de arbeiders
- de gemeente heeft diverse gronddepots waardoor met een gesloten grondbalans gewerkt kan worden

V. Case studie participatiestrategie
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Woonbuurt Buitenkans, Almere Buiten (collectief opdrachtgeverschap)

Homeruskwartier, Almere Poort Homeruskwartier, Almere Poort (particulier opdrachtgeverschap)

Noorderplassen (particulier opdrachtgeverschap)
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5.1.11 Succesvolle bottom up benaderde projecten 
Het eventuele succes van de bottom up benaderde projecten in Almere Pampus kan nog niet worden aangetoond. Echter, aan de 
hand van foto’s kan het succes van soortgelijke bottom up benaderde projecten worden aangetoond.

V. Case studie participatiestrategie

Homeruskwartier, Almere Poort (particulier opdrachtgeverschap)

Leiden Noord 
((particulier opdrachtgeverschap)

Homeruskwartier, Almere Poort (particulier opdrachtgeverschap)

Almere Haven (particulier opdrachtgeverschap)
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5.1.12 Reflectie participatiestrategie  
In de voorgaande delen is de ontworpen participatiestrategie ingezet voor een case studie op Almere Pampus. Door reflectie van de 
toegepaste strategie in de case studie voor Almere Pampus met de ontworpen strategie kunnen eventuele op-en aanmerkingen ter 
verbetering van de participatiestrategie worden gegeven.

Aan de hand van de action research methode is door middel van een literatuur- en praktijkonderzoek gezocht naar een nieuwe 
strategie. Hoewel de top down benadering jarenlang werd toegepast bleek deze niet langer toereikend. Als gevolg van diverse 
verschuivingen in de praktijk als de veranderende financiële omstandigheden, een decentraal opstellende overheid, een mondiger 
wordende burger en een veranderende bouwopgave ontstond er een verschuiving naar een bottom up benadering. Echter er bleek 
geen nieuwe strategie maar slechts een verschuiving in de huidige strategie nodig te zijn. De facetten planvorming, rollen, financiën, 
rechtszekerheid en produkten blijven aanwezig, maar deze verschuiven slechts op inhoud. Hoewel dit geen rigoreuze aanpassing 
lijkt, is de impact op de gebruikers, de organisatie en de praktijk groot en zal de verandering nog enige tijd in beslag nemen. De 
participatiestrategie vormt slechts één van de oplossingen en combineert het beste van de top down benadering (algemeen belang) 
met het beste van de bottom up benadering (betrekken gebruiker). De tot stand gekomen participatiestrategie binnen de action 
research methode vormt een langdurig proces van trial and error dat aan de hand van ervaringen kan worden bijgesteld. Bovendien 
betreft de strategie maatwerk per stad en per project. 

Wanneer we de toepassing van de strategie voor de grootschalige uitbreidingslokatie Almere Pampus vergelijken met de ontworpen 
participatiestrategie voor de kleinschalige inbreidingslokaties dienen een aantal aanvullingen meegenomen te worden in het vervolg-
onderzoek van de participatiestrategie om maatwerk voor alle projecten te kunnen bieden. 
- gedeeld verhaal voor een uitbreidingslokatie bestaat slechts uit landschappelijke kenmerken
- gedeeld verhaal voor een gootschalig gebied loopt vooruit op de gedeelde verhalen van de onderliggende schaalnivo’s
- gedeeld verhaal betreft geen beeld, maar een verduidelijking van de context van de grootschalige ontwikkeling is gewenst
- spelregels bieden veel waarde aan de communicatie, conflictbestrijding en samenwerking
- globale structuurvisie maakt de bepaling van het gebruik en de functie pas nodig in het verankeren van de paspoorten
- creëer betrokkenheid door urgentie (startdatum) en gedeeld eigendom (lid vereniging) om te starten
- benut de waaarde van persoonlijk contact door het organiseren van een workshop om draagvlak te creëeren
- bewustzijn om alle collectief ingestoken kosten naar rato te verdelen

Conclusie reflectie; 
- strategie uitbreiden van kleinschalige tot en met grootschalige en van bestaand tot nieuw te ontwikkelen gebied voor maatwerk
- voor nieuwe gebieden bestaat het gedeelde verhaal alleen uit landschappelijke kenmerken
- voor grootschalige ontwikkelingen geldt er op elk schaalnivo een gedeeld verhaal, bovendien borduren zij op elkaar voort
- voor nieuwe grootschalige ontwikkelingen kan een globale structuurvisie zonder functie en gebruik als toetsingskader fungeren
- voor nieuwe ontwikkelingen dient urgentie en gedeeld eigendom gecreëerd te worden en actief geinteresseerden te benaderen
- voor nieuwe ontwikkelingen kan een workshop bijdragen aan begrip omgeving, andere gebruikers en breed gedragen plan
- voor nieuwe grootschalige ontwikkelingen worden de kosten voor collectieve onderdelen gedeeld (bouwblok, basisstructuur)

V. Case studie participatiestrategie
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5.1.13 Conclusie
Uit de reflectie op de participatie-strategie is gebleken dat door het gedeelde eigendom en de eigen verantwoordelijkheid er een 
breed draagvlak kan worden gevormd voor een gevarieerde en kwalitatieve omgeving in een gezonde stad die op een korte termijn 
kan worden gerealiseerd. 

Ten aanzien van de ontworpen participatiestrategie voor kleinschalige ontwikkelingen in bestaand gebied dienen een aantal aanvul-
lingen voor nieuwe grootschalige ontwikkelingen opgenomen te worden. Hierdoor zijn vrijwel alle mogelijke projecten door middel 
van maatwerk met de participatiestrategie te ontwerpen. Hoewel het principe steeds hetzelfde is, is de materie complex, waardoor 
begeleiding van een professional noodzakelijk blijft. Een aantal verbeterpunten zijn dat het gedeelde verhaal voor een nieuw gebied
slechts bestaat uit landschappelijke kenmerken, dat er verschillende gedeelde verhalen gelden op diverse schaalnivo’s en dat deze 
op elkaar voortborduren. Tevens dient persoonlijk contact gestimuleerd te worden voor het organiseren van een workshop waardoor 
begrip voor elkaar, voor de omgeving en een breed gedragen plan kan ontstaan. Het organiseren van een startdatum geeft urgentie 
en het lid worden van een vereniging zorgt voor een gedeeld eigendom waardoor de essentiele betrokkenheid voor een project wordt 
gecreëerd. Daarnaast blijkt de inzet van een globale structuurvisie een mogelijkheid om het gebruik en de functie pas in de aanvul-
lende paspoorten te verankeren. Bovendien dienen niet alleen de kosten van de basisstructuur gedeeld te worden, maar ook die van 
andere collectieve delen (zoals de bouwblokken en dergelijke).
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6.1 STRATEGISCHE VISIE GEZONDE STAD

    

INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is de ontworpen participatiestrategie ingezet voor een case studie op Almere Pampus. Dit betrof het on-
derdeel action in de action research methode. Door het maken van een vergelijking tussen de ontworpen strategie en de toegepaste 
strategie kwamen een aantal verschillen aan het licht. Deze bevindingen zijn in het onderdeeel reflection beschreven zodat eventuele 
aanvulllingen in een vervolgonderzoek meegegeven kunnen worden.

In het volgende hoofdstuk wordt bekeken of de eerdere op-en aanmerkingen op de huidige top down benaderde strategie daad-
werkelijk verwerkt zijn door het ontwerp van een nieuwe participatiestrategie. Hierin is gepoogd het beste van de top down benade-
ring te combineren met het beste van de bottom up benadering. In een strategische visie op het maken van Almere tot een gezonde 
stad zullen een aantal handreikingen worden opgesteld om gemeenten het gebruik van een participatiestrategie te bevorderen.
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6.1.1 Strategische visie als gezonde stad
In dit onderzoek is nagegaan welke strategie op Almere toegepast dient te worden om van Almere een gezonde stad te maken. Aan 
de hand van de bestudeerde top down en bottom up benadering is een participatiestrategie opgesteld, waardoor zowel het algemeen 
belang als de inbreng van de gebruiker zijn gewaarborgd.

I  Sinds de 2e W.O. werden vrijwel alle grootschalige stedebouwkundige uitbreidingsplannen met behulp van een top down 
benadering opgesteld. Almere werd in 1966 door het Rijk als groeikern aangewezen voor een eerste schaalsprong om het ruimte-
tekort in de Randstad te kunnen opvangen. 
II Almere werd bedacht als een groene meerkernige stad, een ideale stad die als new town volgens het tuinstad principe en 
het gelede stad principe werd opgezet. Echter, door het annuleren van de Markerwaard en de verbindingen naar Noord-Holland, het 
ontbreken van een imago en de recessie van de jaren ‘80 werden de plannen nadelig beïnvloed en ontstond een eenzijdige stad. 
III  Toepassing van de top down benadering op Almere vanwege de uitbreiding in het kader van de tweede schaalsprong, 
resulteerde met behulp van een modellenonderzoek in diverse gezonde stadsmodellen. Echter, in de uitvoering vertoonde de 
huidige top down benadering een aantal gebreken. Zo kon de strategie niet inspelen op veranderende omstandigheden, was er geen 
geld voor voorinvesteringen en ging de overheid zich decentraal opstellen, waardoor veel projecten ‘on hold’ gingen. 
IV Vervolgens ontstonden, door de steeds mondiger wordende gebruikers die hun eigen belangen wilden behartigen, bot-
tom up initiatieven voor kleinschalige inbreidingsprojecten. Als doelstelling voor een nieuwe strategie gold dan ook het doorgang 
bieden aan projecten, het bieden van ruimte voor eigen inbreng, het verminderen van risico en het vergroten van draagvlak om in 
de ontwikkeling van duurzame gezonde steden te kunnen voorzien. De participatiestrategie die hieruit ontstond betrof het beste 
van de top down benadering (waarborgen van het algemeen belang) en het beste van de bottom up benadering (ruimte voor eigen 
inbreng). 
V Deze ontworpen strategie richtte zich echter voornamelijk op kleinschalige inbreidingslokaties en het beheer van project-
en, aangezien het einde van de bevolkingsgroei in 2038 in zicht lijkt. De case studie voor de grootschalige uitbreidingslokatie van 
Almere Pampus vormde hierop een aanvulling, waardoor diverse verbeterpunten aan de strategie zijn toegevoegd.
VI Uiteindelijk resulteert het voorgaande onderzoek in een wetenschappelijke bijdrage door het leveren van een aantal hand-
reikingen (zie hiernaast) ter verbetering van de huidige ontwikkelstrategie en ter bevordering van het gebruik van de participatie-
strategie. De strategie zal in de loop van de tijd door ervaring worden verbeterd. De stedebouwkundige zal nog steeds betrokken 
blijven bij het opstellen van de globale plannen of het matchen en verankeren van de initiatieven als gebiedsregisseur. Daarnaast le-
vert de participatiestrategie een maatschappelijke bijdrage door de projecten weer doorgang te bieden na de economische recessie. 
Bovendien levert het creëeren van een breed draagvlak een groot aantal betrokken en tevreden gebruikers.

Door te voorzien in de wensen van de gebruikers kan van Almere tot een gezonde stad doorgroeien met een diverse en kwalitatief 
hoogwaardige omgeving. Het imago en de regionale verbindingen worden door het zorgvuldig ingestoken top down benaderde 
kader ingezet, waardoor de stad eveneens verrijkt zal worden door meer bedrijven en voorzieningen, waardoor het negatieve een-
zijdige karakter van Almere zal verdwijnen.
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Conclusie strategische visie voor gezonde stad;
- gezonde stad voorziet in behoeften en gezonde levensomstandigheden, de gebruiker betrekken in de planvorming is logisch
- de participatiestrategie vergroot het draagvlak en versnelt de projectuitvoering 
- de participatiestrategie zorgt voor meer betrokken partijen die bereid zijn risico, kosten en opbrengsten te delen
- de participatiestrategie biedt meer vrijheid, voorziet in een ieders belang waardoor een duurzame ontwikkeling ontstaat 
- participatiestrategie is maatwerk en biedt ruimte voor veranderende omstandigheden, eigen inbreng en agglomeratekrachten
- participatiestrategie vergroot de samenwerking en begrip voor elkaars belang, waardoor de sociale cohesie wordt vergroot.
- de participatiestrategie levert meer diversiteit en kwaliteit in de projecten op vanwege de betrokkenheid van de gebruiker



Participatiestrategie als toekomstige ontwikkelstrategie 
door een aaneenschakeling van initiatieven
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6.1.2 Handreikingen participatiestrategie
Om het gebruik van de participatiestrategie te bevorderen zijn een aantal handreikingen opgesteld. Aangezien de gemeente zelf 
de vrijheid hebben om de mate van globaliteit en flexibiliteit te bepalen zullen de handreikingen door middel van eigen ervaringen 
worden aangevuld.

planvorming; - de planvorming is decentraal georganiseerd 
  - strategie betreft maatwerk en leer van ervaringen
  - regie op het proces voor het borgen van algemeen belang en de integraliteit 
  - spelregels beschrijven het proces en de rolverdeling
  - ruimte voor particulier en collectief initiatief op kavel-blok- buurt- en gebiedsnivo
  - start van een collectief initiatief vereist een gedeeld verhaal
  - start van een initiatief vereist urgentie 
  - start van een initiatief vereist betrokkenheid door gedeeld eigendom, wil en vertrouwen 
  - matchcentrum is een onafhankelijk centrum op lokatie voor ontmoeting, informatie en afstemming
  - leg in vakopleiding meer nadruk op communicatie en conflictbestrijding
rolverdeling; - gebruiker heeft de rol van adviseur - medebeslisser - samenwerker - initiatiefnemer
  - gebruiker zijn o.a. bewoners, ondernemers, Staatsbosbeheer, Waterschap, gemeente 
  - bewoners kunnen zich verenigen in een community en ondernemers kunnen zich verenigen in een coalitie
  - betrekken van de gebruiker voor het vergroten van het draagvlak en de sociale cohesie
  - gebiedsregisseur geeft advies, matched en verankert de initiatieven en begeleid conflicten
  - gemeente stelt globale plannen op, geeft planadvies, toets voor omgevingsvergunning, controleert uitvoering
financiering; - vanwege snel gewenst rendement zijn korte termijn exploitaties nodig (particulier + basisstructuur) 
  - verminderen van het risico door het delen van kosten, opbrengsten en risico
  - slimme financiering is gewenst door middel van crowdfunding, subsidie en investeerders
  - behoefte aan nieuwe waarden, People, Planet, Profit en M.V.O. door inzet van kennis en kunde
rechtszekerheid; - het vereenvoudigen van de wet-en regelgeving door het verlenen van één omgevingsvergunning
  - het vereenvoudigen van de wet-en regelgeving door balans te vinden tussen globaal, flexibel en rechtszeker
  - toetskader omgeving in globale stedebouwkundige plannen met een geldigheidsduur van 2 á 3 jaar
  - vergroten van de rechtszekerheid door het beheer-en gebruik vast te leggen in aanvullende paspoorten
  - toetskader bouwwerken aan landelijk Bouwbesluit, gebruikers mogen gemotiveerd afwijken 
  - toetskader omplexe bouwwerken aan Welstandseisen
produkten; - conditiekaart (DNA); landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken als basis voor globale plannen 
  - globale stedebouwkundige plannen met omgevingsaspecten, beperkingen en reserveringen
  - in aanvulling op globale plannen worden nadere eisen in een paspoort vastgelegd voor de huidige eigenaar
  - kavel- blok- buurt- gebiedspaspoorten afhankelijk van de groottte van het gebied en het aantal initiatiefnemers 
  - ruimte voor eigen inbreng om te voorzien in levensbehoeften en gezonde levensomstandigheden
participatie; - particulier initiatief; idee voor een zelfvoorzienend kavel dat past binnen de basisstructuur
  - collectief initiatief blok; gezamenlijk idee binnen een gedeeld verhaal 
  - collectief initiatief buurt/ gebied; gezamenlijk idee binnen een gedeeld verhaal inclusief basisstructuur
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6.1.3 Conclusie
Uit onderliggende scriptie is gebleken dat het maken van een gezonde stad met gezonde leefomstandigheden nogal wat voeten in de 
aarde heeft. Zelfs jarenlange ervaring door de overheid is geen garantie om een gezonde stad tot stand te kunnen brengen vanwege 
de invloed van allerlei onverwachte omstandigheden.

Bovendien heeft het van bovenaf opleggen van een eindbeeld de gebruikers passief gemaakt, echter het teruggeven van de eigen ve-
rantwoordelijkheid in een participatiestrategie maakt een ieder bewust van de eigen invloed op de omgeving en op het milieu. Door 
het beste van de top down benadering en de bottom up benadering te combineren, wordt zowel het algemeen belang gewaarborgt, 
en zijn alle relevante partijen betrokken in de planvorming. Zo wordt het algemeen belang gecombineerd met ieders belang.  Alleen 
hierdoor zal een gezonde stad met tevreden gebruikers ontstaan in een kwalitatieve en gevarieerde omgeving.



Zicht op la defense office in Almere
bron: C.A. van Bennekom, 2010
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aanleggen ringdijk,
bouwen van gemalen,
baggeren van hoofdkanalen naar 
gemalen (onder water)

droogmalen van de polder met 
behulp van gemalen 

verder droogmalen van de polder 
tot 1,5m onder het maaiveld

graven van een tocht voor het 
kwelwater

Bijlage 2.1: geschiedenis van het landschap 
De ligging van Flevoland werd bepaald door de waterdiepte van de Zuiderzee en de kwaliteit van de Zuiderzeebodem. 

Flevoland werd omrand met een dijk, waarna het gebied werd drooggemalen met behulp van gemalen.

bron: het zuiderzeeprojekt in zakformaat

bron: het zuiderzeeprojekt in zakformaat
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droogvallen van de polder moerasvegetatie riet: onttrekt water, geeft 
draagkracht

drainage aanleggen inzaaien tarwe, gerst, haver els, wilg, populier (snelgroei) 

ontginning en begreppeling

koolzaad rijpt de grond

bouwen woningen, wegen en 
leidingen 

intensieve teelt als 
rooivrucht, aardappel, biet

Het droogleggen van zuidelijk Flevoland duurde ongeveer 1jaar, waarbij alle stadia van landvorming voorkwamen.

In de daarop volgende tien jaar werd het land dusdanig bewerkt dat de bodem zich kon rijpen tot landbouwgrond. Daarnaast 
ontwikkelde er een stabiele ondergrond die bebouwd kon worden met wegen en woningen.

gecultiveerd land

Bijlagen
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Bijlage 2.2: geschiedenis van Almere
Plannen voor Almere volgens de rijksnota’s.

Westen des lands (1958): 
vrijhouden Groene Hart,
spreiden in Randstad

2e Nota (1966):
gebundelde deconcentratie in Rand-
stad

3e Nota (1976):
groeikernen (in Randstad), 
groeisteden (buiten Randstad)

1e Nota (1960):
vrijhouden van Groene Hart, spreiden 
buiten Randstad

structuurplan (1961)
‘stedelijke sfeer in het bos’

structuurplan (1949)
‘B-kern rondom 
Lelystad’

structuurplan (1978) 
uitbreiding Pampus, Hout 
en Buiten met uitbreiding in 
IJmeer en beperkte verbind-
ing door IJmeer

verkenningen (1970)
‘meerkernige opzet’ 
met uitgebreide verbindin-
gen met omliggende land

vroege schets (1974) 
‘meerkernige opzet’ 
met uitbreiding in IJmeer en 
beperkte verbinding door 
IJmeer

Plannen voor Almere volgens de gemeente Almere.

bron: Almere principles

bron: tijdsbalk Almere
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4e Nota (1988):
compacte stad m.b.v. stedelijke 
knooppunten

4e Nota Extra (1993):
VINEX-locaties aan de rand van 
de stad

5e Nota (2001):
rode en groene contouren
-> vervallen

6e Nota (2006):
stedelijke netwerken

structuurplan (1983)
uitbreiding Pampus, Poort 
en Hout,
met uitbreiding in IJmeer en 
beperkte verbinding door 
IJmeer

ontwikkelingsstrategie 
(1987)
uitbreiding Pampus, Poort 
en Hout met uitbreiding in 
IJmeer en beperkte 
verbinding door IJmeer

structuurplan (2003) 
uitbreiding Pampus, Poort 
en Hout   met beperkte 
verbinding door IJmeer

stadsplan (1992)
uitbreiding Pampus, Poort 
en Hout met beperkte 
verbinding door IJmeer

ROSA 2015 (1996) uitbre-
iding Pampus, Poort en Hout 
met beperkte verbinding 
door IJmeer

Bijlagen
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bron: 3e Nota RO (1976)

bron: wikipedia/ RIVM: rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

10 km

5 km

Huizen

HoutenNieuwegein

5 km

Almere

20 km

Almere vergeleken met groeikernen overloop opvangen van 2010 afstand t.o.v 
inwoners moederstad dichtheid oppervlakte gemiddeld dichtheid dichtheid
(aantal) (km) (wo/ha) (ha) inkomen (/inw) woningen (inw/ha)

(excl. water)
Capelle aan de Ijssel Rotterdam 65.339 0 45,7 1.430 13.900 29242 45,7
Spijkenisse Rotterdam 72.442 3 27,8 2.610 13.100 31734 27,8
Hellevoetsluis Rotterdam 39.756 15 12,6 3.150 13.500 16559 12,6
Zoetermeer Den Haag 124.289 7 35,9 3.460 13.900 34,9
Nieuwegein Utrecht 60.896 0 25,6 2.380 14.000 25,6
Houten Utrecht 47.939 2 8,6 5.550 14.200 30-50 8,5
Duiven Arnhem 25.517 4 7,5 3.402 12.600 6,8
Westervoort Arnhem 15.289 1 21,5 710 12.300 21,6
Etten-Leur Breda 42.084 6 7,5 5.540 13.100 7,4
Helmond Eindhoven 88.285 7 16,6 5.310 12.300 16,5
Haarlemmermeer (Hoofddorp) Amsterdam 73.000 1 5,7 17.900 14.400 7,8
Haarlemmermeer (Nieuw-Vennep) Amsterdam 30.000 12 samen samen samen samen
Alkmaar Amsterdam 93.912 39 31,9 2.940 13.200 31,8
Hoorn Amsterdam 70.206 33 34,6 2.030 13.300 34,1
Purmerend Amsterdam 77.957 19 33,0 2.360 13.200 33,4
Almere Amsterdam/Utrecht 188.077 9 14,4 13.030 12.500 14,1
Lelystad Amsterdam/Utrecht 74.502 35 3,2 23.270 12.400 3,2
Huizen Amsterdam/Utrecht 41.934 4 26,5 1.580 14.700 26,6

bron: CBS

Bijlage 2.3: groeikernen

Onderzoek naar groeikernen in Nederland.

Lelystad
Almere

Duiven
Westervoort

Helmond

Houten
Capelle a/d IJssel

Spijkenisse
Hellevoetsluis

Zoetermeer Nieuwegein

Huizen

Hoorn
Purmerend

Alkmaar
Hoofddorp

Nieuw-Vennep

Etten-Leur

Spreiding groeikernen

groeikernen
moedersteden

groeisteden

Groeikernen rondom Utrecht
bron: vernieuwing van de nieuwe stad

Nieuwegein

Utrecht

bron: CBS
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20 km

10 km

5 km

5 km

Huizen

Lelystad

Hoorn

Purmerend

Alkmaar

Haarlemmermeer

Nieuw-Vennep

Purmerend

5 km

Groeikernen rondom Rotterdam

5 km

Hellevoetsluis

Spijkenisse

Capelle a/d IJssel

Amsterdam

Spijkenisse

Rotterdam

Den Haag

Groeikern rondom Den Haag

10 km
5 km

5 km

Zoetermeer

Groeikernen rondom Amsterdam

AlmereAmsterdam

Rotterdam

Den Haag

Bijlagen

Zoetermeer

Groeikern rondom Rotterdam
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Almere vergeleken met selectie New Towns die Almere hebben geinspireerd:

5 km

40 km

20  km

60 km

20  km

5 km

New towns rondom Londen

Milton Keynes

Stevenage

New town rondom Washington

Reston

Reston

Milton Keynes

Londen

Washington

5 km

bron: Google maps/ research on new towns
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The Woodlands

40 km

New town rondom Houston
5 km

40 km

20  km

Cergy Pontoise

New towns rondom Parijs

Evry 

Melun Senart

Marne la Valeé

Saint Quintin en Yveslines

5 km

The Woodlands

Melun senart

bron: Google maps/ research on new towns

Houston

Parijs

Bijlagen

Houston

Parijs

20 km
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Bijlage 2.4: Nieuwe steden
Nieuwe steden ontworpen om praktische redenen:

  Verboden Stad Fortificatie Kaap de Goede HoopVestingstad Naarden
bron: Google maps

Monumentale lanen (Parijs) Parkenbeweging (Londen) Openstellen adelijke tuinen (Londen)
bron: Google maps

bron: ruimtelijke ordeningStad (19e eeuw)

Slechte bereikbaarheid Beperkt groen/ontspanningsruimte Oneindige steden ’sprawl´(Los Angeles)

Historische steden ondervinden problemen door groei als gevolg van de industrialisatie:

bron: ruimtelijke ordening

Suburbanisatie tegengaan door creëren van groen en ruimte in de stad:

Industrialisatie:



land Almere vergeleken met succesvolle new towns overloop opvangen van inwoners afstand t.o.v. dichtheid
(aantal) moederstad (wo /ha)

(km)
Engeland Milton Keynes (grid van autowegen) 1971 Londen 207.057 80 25

Stevenage (scheiding auto-en fietspaden) 1946 Londen 80.000 50 16
Runcorn(aparte busbanen) 1967 Manchester 61.252 30 18

Amerika The Woodlands (polynucleair, bosrijke omgeving) 1971 Houston 55.649 40 9
Reston(polynucleair, stadscentrum aan meer) 1964 Washington 56.407 20 13,0

Frankrijk Cergy-Pontoise Parijs 183.430 40 10
Evry Parijs 49.437 20 12
Marne-la-vallee (Star airlines) Parijs 246.607 20 6
Melun Senart Parijs 112.373 40 7
Saint Quentin-en-yvelines Parijs 145.966 18 9

Almere Amsterdam 188.077 9 14,4

bron: CBS
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bron: CBS

Mumbai (India,10 miljoen inwoners) Louvain la neuve (F, studentenstad) Brasilia (Br, monumentale as)

Welwyn Garden (En, 43.500 inwoners)

bron: Google maps

Wolfsburg (DL, volkswagenstad)
bron: adolescent Almere

The Woodlands (VS, meerkernig)

New towns die verschillen in grootte, functie en stedebouwkundige structuur:

Almere vergeleken met selectie New Towns die Almere hebben geïnspireerd:

Bijlagen
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Bijlage 2.5: Analyse bodem

Kaart 7:  bODeMDalingSKaart 2050 

HOOfdStuK 3, PaGIna 27 en HOOfdStuK 6, PaGIna 72

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

169Wat e r b e h e e r p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 1

7

Bodemdaling in 2050
bron: waterschap zuiderzeeland 

Kaart 7:  bODeMDalingSKaart 2050 

HOOfdStuK 3, PaGIna 27 en HOOfdStuK 6, PaGIna 72

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

169Wat e r b e h e e r p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 1

7

Kaart 5:  aCtUele hOOgteKaart neDerlanD (ahn) 

HOOfdStuK 3, PaGIna 27

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

BrOn: adVIeSdIenSt GeO-InfOrmatIe en ICt rIjKSwaterStaat (1998)

165Wat e r b e h e e r p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 1

Hoogte in meters

5

Kaart 17:  inUnDatieKanSen alS geVOlg Van falenD WaterSySteeM  

HOOfdStuK 6, PaGIna 61

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

189Wat e r b e h e e r p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 1

17

Kaart 17:  inUnDatieKanSen alS geVOlg Van falenD WaterSySteeM  

HOOfdStuK 6, PaGIna 61

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

189Wat e r b e h e e r p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 1

17

BodemhoogteLoop van de Oer-eem (300 v Chr.)

Inundatie in 2050

Kaart 5:  aCtUele hOOgteKaart neDerlanD (ahn) 

HOOfdStuK 3, PaGIna 27

BrOn: waterSCHaP ZuIderZeeland

BrOn: adVIeSdIenSt GeO-InfOrmatIe en ICt rIjKSwaterStaat (1998)

165Wat e r b e h e e r p l a n  2 0 0 7 - 2 0 1 1

Hoogte in meters

5
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Bijlage 2.6: Kengetallen grote steden

grondgebruik:

bebouwd:     10,7%  35,7%        49,4%  32,0%  25,9%
bossen/natuurlijk terrein:   13,4%  3,6%  11,4 %  15,8%  11.2%
recreatie:       5,1%  8,2%  9,5%  6,0%  4,0%
water:     47,6%  6,7%  1,3%  1,6%  1,8%
landbouw:    14,3%  34,7%  16,6,7%  36,7%  47,2%
overig:     8,9%  11,1%  11,9%  7,9%  9,9%

grondgebruik:

bebouwd:     10,7%  34,8%  34,5%  44,8%  36,5%
bossen/natuurlijk terrein:   13,4%  2,0 %  2,6%  10,1%  2,0%
recreatie:       5,1%  11,9%  7,6%  11,7%  9,1%
water:     47,6%  24,2%  32,2%  16,1%  4,0%
landbouw:    14,3%  13,0%  7,5%  3,6%  32,2%
overig:     8,9%  14,1%  15,4%  13,7%  16,3%

Almere  Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht

Almere  Groningen Eindhoven Tilburg  Breda

bron: Sociale atlas van Almere 2012 / Wikipedia

Bijlagen
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3
woningtypen

 Sociale Atlas van Almere 2013 41

W
oninggegevens

Woningvoorraad Almere naar bouwwijze en eigendom, 1 januari 2013

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemeente totaal

Overige woningen

Overige meergezinswoningen

Beneden-/boven- en duplexwoningen

Maisonettes

Galerijflats

Portiekflats

Rijenwoningen (poortwoningen)

Rijenwoningen (hoekwoning)

Rijenwoningen (tussenwoning)

Kwadrant- en patiowoningen

Geschakelde woning

2-Onder-1-Kap

Halfvrijstaand

Vrijstaande woningen

huur koop

Bron: Gemeente Almere.

Woningvoorraad Almere naar bouwwijze en eigendom, 1 januari 2013

Bouwwijze
huurwoningen koopwoningen  totale voorraad

abs.  in % abs.  in % abs.  
Eengezinswoningen 12.830 22% 45.296 78% 58.126
Vrijstaande woningen 0 0% 3.901 100% 3.901
Halfvrijstaand 49 3% 1.666 97% 1.715
2-Onder-1-Kap 355 12% 2.648 88% 3.003
Geschakelde woning 54 3% 1.640 97% 1.694
Kwadrant- en patiowoningen 162 11% 1.306 89% 1.468
Rijenwoningen (tussenwoning) 9.654 27% 26.515 73% 36.169
Rijenwoningen (hoekwoning) 2.523 25% 7.572 75% 10.095
Rijenwoningen (poortwoningen) 33 41% 48 59% 81

Meergezinswoningen 13.102 71% 5.427 29% 18.529
Portiekflats 8.098 72% 3.077 28% 11.175
Galerijflats 3.713 69% 1.671 31% 5.384
Maisonettes 792 68% 380 32% 1.172
Beneden-/boven- en duplexwoningen 396 61% 248 39% 644
Overige meergezinswoningen 103 67% 51 33% 154

Overige woningen 339 38% 557 62% 896
Bedrijfswoningen en woonwerkwoningen 3 1% 505 99% 508
Tijdelijke woningen en noodwoningen 136 99% 1 1% 137
Aanleunwoningen 191 100% 0 0% 191
Woonboten 0 0% 37 100% 37
Overige woningen 9 39% 14 61% 23

Gemeente totaal 26.271 34% 51.280 66% 77.551

Bron: Gemeente Almere. 
Koopwoningen inclusief 6.632 woningen die zijn gebouwd als huurwoning, maar later zijn verkocht. 
Overige meergezinswoningen: aanleun-, bedrijfs-, tussen, tijdelijke, penthouse woningen en overige flats. 

> Inhoud

bron; Sociale atlas Almere 2012

etagewoningen

woningtypen

bron; Atlas van Almere

Bijlage 2.7: Analyse wonen
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rijwoningen

geschakelde woningen

vrijstaande woningen

Bijlagen



Almere Buiten: Eilandenbuurt Almere Buiten: Molenbuurt

Almere Stad: Filmwijk Almere Stad: Muziekwijk noord

Almere Buiten: Evenaar

Almere Stad: Molenbuurt

242

Wonen: verkavelingen

Almere Haven: Grasmeent Almere Haven: de Gouwen Almere Haven: Klavergriend

bron; Atlas van Almere
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oppervlakte bedrijventerreinen

 Sociale Atlas van Almere 2013 109

E
conom

ie

Oppervlaktes bedrijventerreinen in Almere, 1 januari 2013

Wijkindeling bruto oppervlak
(in ha)

netto oppervlak (in ha)

totaal uitgegeven uitgeefbaar
Almere Haven 262,6 169,4 41,7 127,7            
171 De Steiger 38,0 22,1 22,1 volledig uitgegeven
173 Stichtsekant 215,7 141,0 13,3 127,7            
Kleine bedrijventerreinen totaal 8,9 6,3 6,3 volledig uitgegeven
  waarvan:
     Ambachtsmark 4,0 3,4 3,4 volledig uitgegeven
     De Paal 4,9 2,9 2,9 volledig uitgegeven
Almere Stad 390,3 234,3 224,8 9,5            
271 Randstad 22,4 10,3 10,3 volledig uitgegeven
272 Markerkant 50,2 28,8 28,7 0,1            
273 Hollandsekant 38,6 26,1 26,0 0,1            
274 Gooisekant 93,4 56,6 56,3 0,3            
275 Veluwsekant 73,7 38,9 37,3 1,6            
276 Sallandsekant 67,6 45,5 39,3 6,2            
Kleine bedrijventerreinen totaal 44,4 28,1 26,9 1,2            
  waarvan:
     De Binderij 7,0 3,8 3,8 volledig uitgegeven
     Draaiersplaats 2,3 1,3 1,3 volledig uitgegeven
     Felsersplaats 8,4 5,7 5,7 volledig uitgegeven
     Frezersplaats 6,8 4,2 4,2 volledig uitgegeven
     Gietersplaats 5,1 3,4 3,4 volledig uitgegeven
     De Uitgeverij 9,1 5,7 5,7 volledig uitgegeven
     Het Atelier 5,7 4,0 2,8 1,2            

Almere Buiten 680,1 382,0 295,6 86,4            
371 Poldervlak 54,6 27,8 27,0 0,8            
372 De Vaart 374,0 245,7 162,8 82,9            
373 Buitenvaart 234,3 100,3 100,3 volledig uitgegeven
Kleine bedrijventerreinen 17,2 8,2 5,5 2,7            
  waarvan:
     De Striptekenaar 7,9 3,0 0,9 2,1            
     Bouwmeesterbuurt 2,6 1,9 1,9 volledig uitgegeven
     Faunabuurt 2,2 1,2 1,2 volledig uitgegeven
     Rederij 4,5 2,1 1,5 0,6            

Almere Poort 41,3 28,7 10,7 18,0            
471 Hogekant 20,2 15,9 6,7 9,2            
473 Lagekant 21,1 12,8 4,0 8,8            

Almere Hout 15,0 8,2 8,2 0,0            
     Vogelweg 15,0 8,2 8,2 volledig uitgegeven
Gemeente totaal 1.389,3 822,6 581,0 241,6            

Bron: Gemeente Almere.
De gegevens hebben betrekking op alle terreinen die in hun oorspronkelijke opzet groter zijn dan 1 hectare bruto, uitgezonderd terreinen voor 
openbare bijzondere doelen (zoals ziekenhuis, onderwijs enz.). 
Het bruto oppervlak is het exploitatieoppervlak. Indien een bedrijventerrein binnen een grotere exploitatie valt wordt de matenplangrens gebruikt.
Het netto oppervlak is het bruto oppervlak verminderd met het oppervlak voor openbare voorzieningen zoals wegen, groenstroken, water enz. 
Uitgeefbaar zijn gronden in handen van de gemeente en nog niet uitgegeven aan een gebruiker. 
Voor de ligging van de kleine bedrijventerreinen zie blz. 154.

> Inhoud

bron; Sociale atlas Almere 2012

Bijlage 2.8: Analyse werken

Bijlagen
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Bron: Gemeente Almere.
De gegevens hebben betrekking op 
het reeds gerealiseerde kantoor-
vloeroppervlak (zowel in gebruik 
zijnde als tijdelijk niet in gebruik 
zijnde kantooroppervlak dat gereed 
is voor ingebruikname). Te realiseren 
oppervlak is kantoorruimte die op 
grond van de huidige marktver-
wachtingen op korte termijn aan de 
voorraad zal worden toegevoegd. 
Het gaat daarbij om in aanbouw 
zijnde gebouwen en om plannen die 
in ontwikkeling zijn, die nu bij de 
gemeente een planprocedure 
doorlopen. 
Weergegeven worden bruto 
vloer oppervlaktes (dus inclusief 
gangen, toiletten enz.).

Oppervlaktes kantoorlocaties in Almere, 1 januari 2013

Wijkindeling
huidig oppervlak (in m2)   te realiseren (in m2)

gereed  in aanbouw in ontwikkeling
Almere Haven 56.890 0 0
waarvan:
Centrum 32.215
Ambachtsmark 14.240
De Paal 7.605
Verspreide percelen 2.830

Almere Stad 592.564 0 2.700
waarvan:
Centrum Zuid 147.147
Zakencentrum 176.948
Randstad 60.690
Muziekwijk 43.884
Parkwijk NS 7.803
De Binderij 9.299
Gooisekant 45.199 1.500
Gooise poort 77.691
Het Atelier 9.250 1.200
Verspreide percelen 14.653

Almere Buiten 29.146 0 0
waarvan:
Centrum Doemere 14.852
Faunabuurt 5.138
3K, 3N en 3S 2.000
De Rederij 1.776
Verspreide percelen 5.380

Almere Poort 3.734
Gemeente totaal 682.334 0 2.700

Werknemers naar geslacht en dichtheden, per (bedrijven)wijk, 1 april 2012

Wijkindeling
werknemers naar geslacht   werknemers per

vestiging (gem.)
Per ha bedrijventerrein werknemers

     totaal
bedrijven

totaalmannen vrouwen   % vrouw  arbeidspl. bedrijven
Almere Haven 4.160 3.217 44% 4 82 5 7.377 1.792
101 Centrum Almere Haven 691 985 59% 7 - - 1.676 245
171 De Steiger 1.279 863 40% 20 97 5 2.142 109
173 Stichtsekant 304 70 19% 42 28 1 374 9
Kleine bedrijventerreinen 640 264 29% 9 143 17 904 104
Woonwijken en overig 1.246 1.035 45% 2 - - 2.281 1.325

Almere Stad 28.196 27.746 50% 6 106 7 55.942 8.692
201 Centrum Almere Stad 6.555 9.479 59% 18 - - 16.034 879
271 Randstad 1.324 3.497 73% 28 468 17 4.821 170
272 Markerkant 1.347 688 34% 8 71 9 2.035 250
273 Hollandsekant 570 269 32% 19 32 2 839 44
274 Gooisekant 5.214 2.285 30% 17 133 8 7.499 443
275 Veluwsekant 2.467 1.367 36% 20 103 5 3.834 190
276 Sallandsekant 1.274 453 26% 37 44 1 1.727 47
Kleine bedrijventerreinen 1.763 1.231 41% 6 111 20 2.994 540
Woonwijken en overig 7.682 8.477 52% 3 - - 16.159 6.129

Almere Buiten 10.720 6.543 38% 4 29 3 17.263 4.312
301 Centrum Almere Buiten 910 1.262 58% 10 - - 2.172 214
371 Poldervlak 690 324 32% 6 38 6 1.014 174
372 De Vaart 4.960 1.343 21% 18 39 2 6.303 350
373 Buitenvaart 251 113 31% 6 4 1 364 64
Kleine bedrijventerreinen 400 406 50% 4 147 34 806 188
Woonwijken en overig 3.509 3.095 47% 2 - - 6.604 3.322

Almere Poort 1.064 803 43% 3 61 10 1.867 588
471 Hogekant 462 160 26% 6 93 16 622 107
472 Middenkant 56 68 55% 31 - - 124 x
473 Lagekant 17 11 39% 14 7 1 28 x
Woonwijken en overig 529 564 52% 2 - - 1.093 475

Almere Hout 311 203 39% 2 - - 514 236
Overig en onbekend x x x 4 1 0 7 x
Gemeente totaal 44.455 38.515 46% 5 63 5 82.970 15.622

Bron: Provincie Flevoland.

> Inhoud
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in woning (10.782)

stadscentra (1.022)

kleine bedrijven- 
terreinen (716)

grote bedrijven-
terreinen (1.920)

overige locaties (1.177)
overige locaties (12.687)

grote bedrijven-
terreinen (31.571)

kleine bedrijven--
terreinen (4.615)

stadscentra (19.427)

in woning (14.670)

arbeidsplaatsenbedrijven

Verdeling bedrijven en arbeidsplaatsen over de verschillende locaties, 
1 april 2012

Gemiddeld aantal arbeidsplaatsen per bedrijf, naar locatie, 1 april 2012

10.8

16.4

6.4

19.0

1.4

0 5 10 15 20

overige locaties

grote bedrijventerreinen

kleine bedrijventerreinen

stadscentra

in woning

Bron: Provincie Flevoland.

Bron: Provincie Flevoland.

Grootste werkgevers in Almere met aantal werknemers, 1 april 2012

Bron: Provincie Flevoland.
Weergegeven is het aantal fulltime werknemers (minimaal 12 uur) exclusief uitzendkrachten voor bedrijven met minimaal 200 werknemers. 
De getoonde bedrijven zijn ingedeeld in twee groepen: quartaire sector (overheid, onderwijs, zorg en welzijn) en de andere sectoren.

Vitree
Penitentiaire Inrichtingen Almere

Stichting De Schoor
Leger des Heils

UK kinderopvang Almere
FPC Oostvaarderskliniek

Bakenscholen Almere
Belastingdienst Randmeren

GGz Centraal locatie De Meregaard
Triade

ROC Flevoland
UWV WERKbedrijf

Politie Flevoland, districtkantoor Almere
Flevoziekenhuis

Gemeente Almere
Zorggroep Almere

Almeerse Scholen Groep

Antalis B.V.
Hemubo Almere B.V.

Roche Diagnostics Nederland B.V.
Lease Beheer N.V.

Mcport B.V.
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

NCCW B.V.
Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

Staples Advantage
Avanade Netherlands B.V.

Motrac Intern Transport B.V.
Unamic HCN B.V.

Connexxion N.V. Almere
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe

Leaseplan Nederland N.V.
Athlon Car Lease

Tomingroep Almere
MHI Equipment Europe B.V.

Accenture Technology Solutions B.V.
USG People the Netherlands B.V.

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

> Inhoud

gemiddeld aantal arbeidsplaatsen per bedrijf

bron; Sociale atlas Almere 2012
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 uitgaande pendel    43.700 mensen
     19.000 naar Amsterdam  
       4.300 naar Haarlemmermeer 
     20.400 naar Flevoland/Gelderland/Utrecht 
ingaande pendel      15.900 mensen
       7.200 uit Utrecht/NH/Gelderland e.d.
       3.600 uit Lelystad 
       3.200 uit Amsterdam
       1.900 uit Flevoland  

Metropoolregio Amsterdam in beeld 2007

2  Pendel in de Metropoolregio Amsterdam 43

mensen). Volgens het CBS telt de werkzame beroepsbevolking in de gemeente 
Almere in 2005 ruim 77.000 mensen; volgens de gegevens van lisa telt Almere 
in 2005 in totaal 52.000 arbeidsplaatsen van 12 en meer uur per week.3

Uitgaande pendel
Meer dan de helft van de werkzame beroepsbevolking van Almere werkt 
buiten de gemeente (43.500 mensen). Ruim 19.000 van hen pendelen naar 
Amsterdam. Ze werken vooral in de financiële sector, de gezondheidszorg,  
de zakelijke dienstverlening, in het openbaar bestuur en in het onderwijs. 
Daarnaast werken er bijna 4.300 mensen in de gemeente Haarlemmermeer, 
bijna de helft van hen werkt in de luchtvaart of dienstverlening voor het vervoer. 
Dit gaat om banen op Schiphol en omgeving. Volgens gegevens van Regioplan 
werken er op de luchthaven Schiphol zelf bijna 3.300 mensen uit Almere.4

Naast autochtone Nederlanders pendelen veel mensen van Surinaamse afkomst 
uit Almere naar Haarlemmermeer.

Inkomende pendel
In de gemeente Almere werken bijna 23.000 mensen die niet in Almere wonen. 
De meeste mensen komen uit Lelystad, Amsterdam en Weesp. Mensen die naar 
Almere pendelen werken vooral in de gezondheidszorg, de zakelijke dienstverle
ning en in de groothandel.

2.13  De grootste pendelstromen van en naar Almere, 2005

bron: CBS/EBB/bewerking O+S
bron; Sociale atlas Almere 2012

werkend in Almere   47.400
niet werkend     6.700 
werkend buiten Almere   43.700
beroepsbevolking                97.800 mensen

bedrijven en arbeidsplaatsen naar locatie

E
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ie
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Bedrijven en arbeidsplaatsen, naar locatie, 1 april 2012

Stadsdeel en locatie
aantal bedrijven aantal arbeidsplaatsen

in    
woning

op bedr.
terrein 

overige 
bedrijven totaal  in    

woning
op bedr.

terrein 
overige 

bedrijven totaal  

Almere Haven 1.248 418 126 1.792 1.576 5.016 785 7.377
waarvan: - in Centrum Almere Haven 42 203 0 245 60 1.616 0 1.676
                 - in woonwijken 1.134 100 115 1.349 1.423 888 662 2.973
                 - grote bedrijventerreinen /overig 72 115 11 198 93 2.512 123 2.728

Almere Stad 5.756 2.218 720 8.694 7.926 39.176 8.847 55.949
waarvan: - in Centrum Almere Stad 232 647 0 879 335 15.699 0 16.034
                 - in woonwijken 5.517 433 712 6.662 7.542 2.757 8.674 18.973
                 - grote bedrijventerreinen /overig 7 1.138 8 1.153 49 20.720 173 20.942

Almere Buiten 3.197 857 259 4.313 4.334 10.317 2.612 17.263
waarvan: - in Centrum Almere Buiten 42 172 0 214 60 2.112 0 2.172
                 - in woonwijken 3.097 134 253 3.484 4.050 665 2.595 7.310
                 - grote bedrijventerreinen /overig 58 545 6 609 224 7.540 17 7.781

Almere Poort 384 162 91 637 541 1.079 247 1.867
waarvan: - in woonwijk 360 49 26 435 513 305 117 935
                 - overig 24 113 x 140 28 774 130 932

Almere Hout 197 9 30 236 293 25 196 514
waarvan: - in woonwijk 149 0 x 150 213 0 x 214
                 - overig 48 9 29 86 80 25 195 300

Gemeente totaal 10.782 3.663 1.177 15.622 14.670 55.613 12.687 82.970
waarvan: - in de drie stadscentra 316 1.022 0 1.338 455 19.427 0 19.882
                 - in woonwijken 10.257 716 1.107 12.080 13.741 4.615 12.049 30.405
                 - grote bedrijventerreinen /overig 209 1.920 57 2.186 474 31.571 638 32.683

Bron: Provincie Flevoland en Gemeente Almere.
Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen en onbekend.
Een toelichting op de berekeningswijze en cijfers per woonwijk vindt u op blz. 108. Cijfers zijn inclusief fulltime uitzendkrachten en parttime krachten. 
De totalen (15.622 en 82.970) zijn de totaalwaarden inclusief de cijfers gemarkeerd met ‘x’.

Gegevens markten in Almere, 1 januari 2003-2013
Stadsdeel en categorie

kramen en verkoopwagens kooplieden totale lengte in meters

2003 2005 2010 2012* 2013 2003 2005 2010 2012* 2013
Almere Haven totaal 70 79 79 31 32 336 319 318 318 317
waarvan:
 - voedings- en genotmiddelen 29 36 42 13 13 172 143 168 127 147
 - textiel 21 23 18 7 8 84 96 72 74 70
 - overige goederen 20 20 19 11 11 80 80 78 117 100

Almere Stad totaal 147 163 160 160 155 670 648 641 1.722 1.651
waarvan:
 - voedings- en genotmiddelen 38 43 66 53 59 220 190 263 607 684
 - textiel 51 54 45 42 38 204 216 181 430 385
 - overige goederen 58 66 49 65 58 246 242 197 685 582

Almere Buiten totaal 40 73 85 50 29 188 286 340 349 287
waarvan:
 - voedings- en genotmiddelen 14 25 25 9 8 74 100 100 71 83
 - textiel 18 29 29 26 11 76 108 116 124 112
 - overige goederen 8 19 31 15 10 38 78 124 154 92

Gemeente totaal 257 315 324 241 216 1.194 1.253 1.299 2.389 2.255

Bron: Gemeente Almere.
Almere Haven heeft op vrijdag markt, Almere Buiten op donderdag en Almere Stad op woensdag en zaterdag.
De reserveringen voor dagplaatsen en standwerkers zijn vanaf 2009 buiten beschouwing gelaten.
*  De zaterdagmarkt in Almere Stad is vanaf 2011 opgenomen in de telling. Vanaf 2011 is ook de telling van het aantal kramen en verkoopwagens 

veranderd in aantal kooplieden.

> Inhoud

pendelstromen
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Bijlage 2.9: Analyse voorzieningen
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Geboorte- en sterftecijfers Almere en Nederland (‰), 1985-2012
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Bron: Gemeente Almere (voor Almere) en CBS (voor Nederland).
Weergegeven per 1.000 van de gemiddelde bevolking in dat kalenderjaar.

Geboorte-, sterfte- en vestigingscijfers (abs.), 1980-2012

Jaar
geboorte en sterfte  binnenlandse migratie  buitenlandse migratie*  bevol-

kings-
groeigeboren overleden geboorte-

overschot  gevestigd vertrok-
ken 

migratie 
overschot  gevestigd vertrok-

ken
migratie-
overschot

1980 223 27 196 5.306 213 5.093 73 21 52 5.505
1985 977 141 836 5.562 1.739 3.823 206 109 97 4.756
1990 1.472 309 1.163 7.922 2.434 5.488 674 289 385 7.036
1995 1.772 467 1.305 10.493 3.847 6.646 756 715 41 7.992
2000 2.461 652 1.809 10.640 5.453 5.187 1.634 966 668 7.664
2001 2.621 673 1.948 11.516 5.726 5.790 1.796 1.112 684 8.422
2002 2.591 724 1.867 9.900 6.568 3.332 1.894 1.182 712 5.911
2003 2.731 752 1.979 10.464 6.491 3.973 1.572 1.580 -8 5.944
2004 2.574 759 1.815 9.455 6.677 2.778 1.473 1.771 -298 4.295
2005 2.575 808 1.767 9.400 7.064 2.336 1.614 2.289 -675 3.428
2006 2.614 775 1.839 8.752 7.162 1.590 1.646 2.554 -908 2.521
2007 2.547 791 1.756 7.961 6.727 1.234 1.689 2.314 -625 2.365
2008 2.503 826 1.677 7.610 6.920 690 2.150 1.987 163 2.530
2009 2.524 836 1.688 6.600 6.255 345 2.072 1.798 274 2.307
2010 2.574 879 1.695 6.916 6.198 718 2.105 1.928 177 2.590
2011 2.441 876 1.565 6.566 5.936 630 2.514 2.219 295 2.490
2012 2.464 973 1.491 6.273 6.149 124 2.323 1.918 405 2.020

Bron: Gemeente Almere.
*   Buitenlandse migratie is sinds 1999 inclusief van onbekende herkomst gevestigd en met onbekende bestemming vertrokken.
** Bevolkingsgroei inclusief 164 personen t.g.v. grenswijziging per 1 januari 1980.
Door verschillen in verwerkingsdata komt de bevolkingsgroei niet exact overeen met die op blz. 12.

Geboorte-, sterfte en vestigingscijfers Almere en Nederland (‰), 1980-2012

Jaar
geboortecijfer  sterftecijfer  geb.overschot  vestigingscijfer  vertrekcijfer  vest.overschot

Almere Nederl.  Almere Nederl.  Almere Nederl.  Almere Nederl.  Almere Nederl.  Almere Nederl.
1980 23,4 12,8 2,8 8,1 20,6 4,7 563,7 47,3 24,5 43,7 539,2 3,6
1985 22,9 12,3 3,3 8,5 19,6 3,8 135,2 44,7 43,3 42,4 91,9 2,3
1990 19,7 13,2 4,1 8,6 15,6 4,6 115,2 45,7 36,5 42,5 78,7 3,2
1995 16,3 12,3 4,3 8,8 12,0 3,5 103,6 45,4 42,0 44,5 61,6 0,9
2000 16,8 13,0 4,4 8,8 12,3 4,2 83,7 46,9 43,8 43,5 39,9 3,4
2001 17,0 12,6 4,4 8,7 12,6 3,9 86,1 46,3 44,2 43,2 41,9 3,1
2002 16,0 12,5 4,5 8,8 11,5 3,7 72,9 46,5 47,9 44,9 25,0 1,6
2003 16,3 12,3 4,5 8,7 11,8 3,6 71,7 44,4 48,1 44,4 23,6 0,0
2004 14,9 11,9 4,4 8,4 10,5 3,5 63,2 43,7 48,9 44,7 14,3 -1,0
2005 14,6 11,5 4,6 8,4 10,0 3,1 62,3 45,0 52,9 46,7 9,4 -1,7
2006 14,5 11,3 4,3 8,3 10,2 3,0 57,9 46,1 54,1 48,0 3,8 -1,9
2007 14,0 11,1 4,3 8,1 9,6 3,0 53,0 46,6 49,6 47,0 3,3 -0,4
2008 13,7 11,2 4,5 8,2 9,2 3,0 52,9 48,2 48,3 46,6 4,6 1,6
2009 13,5 11,2 4,5 8,1 9,0 3,1 46,4 45,0 43,1 42,9 3,3 2,1
2010 13,6 11,1 4,6 8,2 8,9 2,9 47,6 44,8 42,9 42,8 4,7 2,0
2011 12,7 10,8 4,6 8,1 8,2 2,7 47,3 45,3 42,5 43,5 4,8 1,8
2012 12,7 10,5 5,0 8,4 7,7 2,1 44,3 45,9 41,5 45,0 2,7 0,9

Bron: Gemeente Almere.
Weergegeven per 1.000 van de gemiddelde bevolking in dat jaar (gemiddelde van 1 januari en 31 december).
Vestiging en vertrek betekent migratie vanuit/naar een andere gemeente (incl. buitenland).

> Inhoud

Geboorteoverschot en vestigingsoverschot
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Huishoudens naar gezinssituatie, 1 januari 2013
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Bron: Gemeente Almere.
Weergegeven is het aantal huishoudens naar gezinssituatie.
De gezinssituatie wordt afgeleid uit de woonsituatie op het adres.
Gezinnen met kinderen zijn echtparen of samenwoners met kinderen (ongeacht de leeftijd van de kinderen) alsmede eenoudergezinnen met kinderen,
waarvan het jongste kind ouder is dan 17 jaar. Gezinnen zonder kinderen zijn echtparen zonder kinderen en samenwoners zonder kinderen.
De omvang van de cirkels correspondeert met het totaal aantal huishoudens in de betreffende wijk.

> Inhoud
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Inwoners verhuisd vanuit wijk
2% tot 4%
4% tot 4,6%
4,6% tot 5,3%
5,3% tot 18%
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Aantal inwoners verhuisd in de loop van 2012 vanuit deze wijk naar een
andere wijk in Almere in %

Bron: Gemeente Almere.
De eerste vijf kolommen en de laatste kolom op de voorgaande bladzijde hebben betrekking op verhuizingen van inwoners.
De overige kolommen (vallend onder “gemiddelde woonduur”) hebben betrekking op huishoudens, maar in een andere betekenis dan elders in de 
atlas. In dit geval wordt onder huishoudens verstaan een groep personen die gelijktijdig zijn verhuisd van adres A naar adres B. 
Het aantal verhuizingen wordt weergegeven in procenten van het aantal inwoners op 1 januari 2013.
Verhuisd binnen dezelfde wijk betreft inwoners die in de loop van het jaar zijn verhuisd naar een ander adres in dezelfde wijk.
Gevestigd in deze wijk is het aantal huishoudens dat zich in de loop van het jaar heeft gevestigd in deze wijk, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen huishoudens gevestigd vanuit een ander adres in Almere (in een andere wijk) en vestigers vanuit een andere gemeente of het buitenland. De som 
van deze twee percentages is het totaal aantal huishoudens dat zich het afgelopen jaar heeft gevestigd in de wijk.
Vertrokken uit deze wijk is het aantal inwoners dat in de loop van het jaar is verhuisd vanuit deze wijk. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen 
vertrek binnen of buiten de gemeente.
De gemiddelde woonduur is de gemiddelde woonduur in jaren op het huidige adres van alle huishoudens op 1 januari 2013. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen gezinnen (meerpersoonshuishoudens) en alleenstaanden. De gemiddelde woonduur van gezinnen is vastgesteld als de woonduur van 
het gezinshoofd.
De bevolkingsontwikkeling is het saldo van het aantal inwoners op 1 januari 2012 en 1 januari 2013 (positief betekent toename).

> Inhoud

Verdeling naar gezinssituatie Interne verhuizingen

Bijlage 2.10: Analyse bevolking
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Geboorte- en sterftecijfers Almere en Nederland (‰), 1985-2010
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Bron: Gemeente Almere (voor Almere) en CBS (voor Nederland).
Weergegeven per 1.000 van de gemiddelde bevolking in dat kalenderjaar.

Geboorte-, sterfte- en vestigingscijfers (abs.), 1980-2010
 geboorte en sterfte  binnenlandse migratie  buitenlandse migratie*  bevol-

kings-
groeigeboren overleden geboorte-

overschot  gevestigd vertrok-
ken 

migratie 
overschot  gevestigd vertrok-

ken
migratie-
overschot

1980 223 27 196 5.306 213 5.093 73 21 52 5.505**
1985 977 141 836 5.562 1.739 3.823 206 109 97 4.756
1990 1.472 309 1.163 7.922 2.434 5.488 674 289 385 7.036
1995 1.772 467 1.305 10.493 3.847 6.646 756 715 41 7.992
2000 2.461 652 1.809 10.640 5.453 5.187 1.634 966 668 7.664
2001 2.621 673 1.948 11.516 5.726 5.790 1.796 1.112 684 8.422
2002 2.591 724 1.867 9.900 6.568 3.332 1.894 1.182 712 5.911
2003 2.731 752 1.979 10.464 6.491 3.973 1.572 1.580 -8 5.944
2004 2.574 759 1.815 9.455 6.677 2.778 1.473 1.771 -298 4.295
2005 2.575 808 1.767 9.400 7.064 2.336 1.614 2.289 -675 3.428
2006 2.614 775 1.839 8.752 7.162 1.590 1.646 2.554 -908 2.521
2007 2.547 791 1.756 7.961 6.727 1.234 1.689 2.314 -625 2.365
2008 2.503 826 1.677 7.610 6.920 690 2.150 1.987 163 2.530
2009 2.524 836 1.688 6.600 6.255 345 2.072 1.798 274 2.307
2010 2.574 879 1.695 6.916 6.198 718 2.105 1.928 177 2.590

Bron: Gemeente Almere.
*   Buitenlandse migratie is sinds 1999 inclusief van onbekende herkomst gevestigd en met onbekende bestemming vertrokken.
** Bevolkingsgroei inclusief 164 personen t.g.v. grenswijziging per 1 januari 1980.
Door verschillen in verwerkingsdata komt de bevolkingsgroei niet exact overeen met die op blz. 12.

Geboorte-, sterfte en vestigingscijfers Almere en Nederland (‰), 1980-2010

Jaar
geboortecijfer  sterftecijfer  geb.overschot  vestigingscijfer  vertrekcijfer  vest.overschot

Almere Nederl.  Almere Nederl.  Almere Nederl.  Almere Nederl.  Almere Nederl.  Almere Nederl.
1980 23,4 12,8 2,8 8,1 20,5 4,7 563,7 47,3 24,5 43,7 539,1 3,6
1985 22,9 12,3 3,3 8,5 19,6 3,8 135,2 44,7 43,3 42,4 91,9 2,3
1990 19,7 13,2 4,1 8,6 15,6 4,6 115,2 45,7 36,5 42,5 78,7 3,2
1995 16,3 12,3 4,3 8,8 12,0 3,5 103,6 45,4 42,0 44,5 61,6 0,9
2000 16,8 13,0 4,4 8,8 12,3 4,2 83,7 46,9 43,8 43,5 39,9 3,4
2001 17,0 12,6 4,4 8,7 12,6 3,9 86,1 46,3 44,2 43,2 41,9 3,2
2002 16,0 12,5 4,5 8,8 11,5 3,7 72,9 46,5 47,9 44,9 25,0 1,5
2003 16,3 12,3 4,5 8,7 11,8 3,6 71,7 44,4 48,1 44,4 23,6 0,0
2004 14,9 11,9 4,4 8,4 10,5 3,5 63,2 43,7 48,9 44,7 14,3 -1,0
2005 14,6 11,5 4,6 8,4 10,0 3,2 62,3 45,0 52,9 46,7 9,4 -1,7
2006 14,5 11,3 4,3 8,3 10,2 3,0 57,9 46,1 54,1 48,0 3,8 -1,9
2007 14,0 11,1 4,3 8,1 9,6 2,9 53,0 46,6 49,6 47,0 3,3 -0,4
2008 13,7 11,2 4,5 8,2 9,2 3,0 53,6 48,2 48,9 46,6 4,7 1,6
2009 13,5 11,2 4,5 8,1 9,0 3,1 46,4 45,0 43,1 42,9 3,3 2,1
2010 13,6 11,1 4,6 8,2 8,9 2,9 47,6 44,6 42,9 42,6 4,7 1,9

Bron: Gemeente Almere.
Weergegeven per 1.000 van de gemiddelde bevolking in dat jaar (gemiddelde van 1 januari en 31 december).
Vestiging en vertrek betekent migratie vanuit/naar een andere gemeente (incl. buitenland).

naar inhoudsopgave

Geboorteoverschot en vestigingsoverschotcijfers
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Minima
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Aantal minima-huishoudens in % van huishoudens, 1 januari 2012

Bron: Gemeente Almere.
Minima zijn inwoners met een minimuminkomen, berekend in het kader van het onderzoek “Minima in Almere 2012” door combinatie van gegevens
over inkomensondersteunende regelingen.
Minima zijn huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum, weergegeven in procenten van het aantal huishoudens.
In de tabel op de voorgaande pagina worden ook weergegeven het absolute aantal minima, alsmede het aantal langdurige minima in % van het aantal
huishoudens. Langdurige minima zijn huishoudens die gedurende de laatste drie jaar behoorden tot de minima.

> Inhoud

Minima-huishoudens

Bijlagen



248

49  Structuurvisie Randstad 2040
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Kaart 3A.
Internationale krachten – netwerken, verstedelijking en economie

(N.B. De kaart is een indicatieve weergave)

Hoofdvestigingen NGO’s en internationale instellingen

Wetenschap: aantal studenten, wetenschappelijke 
publivaites en onderzoekseenheden

Internationale congressen, beurzen, evenementen en 
tentoonstellingen, culturele manifestaties

Stedelijk toerisme: overnachtingen en musea

Hoofdkantoren: multinationals en internationale banken

Havens, luchthavens en internationale toegankelijkheid

Bruto Regionaal Product – absoluut en groei

(N.B. De blokjes in deze kaart zijn afgeleid uit de kaarten 3A I – VII. De blokjes zijn niet proportioneel, 
maar laten de score zien van de stad op het thema zoals weergegeven op de andere kaarten.) 

Bijlage 2.11 Onderzoek toekomstig Almere
Randstad vergeleken met andere internationale regio’s

bron: structuurvisie Randstad 2040

De Randstad ondervindt vooral concurrentie van Londen, Parijs en het Ruhrgebied waarbij vooral aandacht dient te 
zijn voor ‘sterk’ aanwezige gebieden; (lucht)havens en internationale toegankelijkheid, congressen en wetenschap.
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Bijlage 3.1: Kengetallen grote steden

Almere  Eindhoven Tilburg  Groningen Breda

bebouwd:     10,7%  49,4%  32,0%  35,7%  25,9%
bossen/natuurlijk terrein:   13,4%  11,4 %  15,8%  3,6%  11.2%
recreatie:       5,1%  9,5%  6,0%  8,2%  4,0%
water:     47,6%  1,3%  1,6%  6,7%  1,8%
landbouw:    14,3%  16,6%  36,7%  34,7%  47,2%
overig:     8,9%  11,9%  7,9%  11,1%  9,9%
ha totaal:   24880  8884  8879  8372  8307
ha land:    13030  8770  7801  7828  8093
inwoners:   193.156  217.225  207.580  193.127  176.401
gem. dichtheid (incl.groen)  15wo/ha  25wo/ha  26wo/ha  24wo/ha  22wo/ha

arbeidsplaatsen:    80.415  153.000  122.000  128.000  95.000
werkgelegenheid:   0,42 arbpl/inw  0,72 arbpl/inw  0,60 arbpl/inw 0,69 arbpl/inw  0,56 arbpl/inw 
uitgaande pendel:   54%   32%  31%  25%  39%
ontsluiting:    as  3/4 ring 1/2 ring as  3/4 ring
status:    -   -  -  hoofdstad Gr -
handelsnetwerk:   -  brainport -  -  - 

grondgebruik:

bebouwd:     10,7%  34,8%  34,5%  44,8%  36,5%
bossen/natuurlijk terrein:   13,4%  2,0 %  2,6%  10,1%  2,0%
recreatie:       5,1%  11,9%  7,6%  11,7%  9,1%
water:     47,6%  24,2%  32,2%  16,1%  4,0%
landbouw:    14,3%  13,0%  7,5%  3,6%  32,2%
overig:     8,9%  14,1%  15,4%  13,7%  16,3%
ha totaal:   24880  21940  31940  9820  9930
ha land:    13030  16500  20600  8240  9540
inwoners:   193.156  790.110  616.260  502.055  361.275
gem. dichtheid (incl. groen)  15wo/ha  47wo/ha  30wo/ha  51wo/ha  33wo/ha

arbeidsplaatsen:    80.415  512.000  358.000  267.000  229.000
werkgelegenheid:   0,42 arbpl/inw  0,68 arbpl/inw  0,61 arbpl/inw 0,55 arbpl/inw  0,77 arbpl/inw 
uitgaande pendel:   54%   35%  33%  37%  41%
ontsluiting:    as  ring  ring  as  3/4 ring
status:    -   hoofdstad NL   hoofdstad ZH hoofdstad Utr
handelsnetwerk:   -  mainport mainport -  - 

  Almere   Amsterdam   Rotterdam            Den Haag             Utrecht

bron: Sociale atlas van Almere 2012 / Wikipedia /CBS

Bijlagen



Bijlage 3.2 Ontwikkeling vervoersbewegingen
ontwikkeling van aantal vervoersbewegingen van goederen, reizigers en gevaarlijke stoffen

Ontwikkeling goederenvervoer (in miljard tonkilometers) 

Ontwikkeling reizigerskilometers (per vervoerswijze)

Ontwikkeling gevaarlijke stoffen (in miljoen tonkilometers) 
bron: Nota mobiliteit

goederenvervoer 2010:
- vrachtauto  46%  flexibel; stukgoederen
- boot   40%   goedkoop/overslag; container/grondstof
- pijpleiding  9%  achterland; aardolie/gas/gevaarlijke stof
- spoor   5%   goedkoop/buitenland; grondstof
- vliegtuig  6%  wegtransport; kort houdbare goederen

personenvervoer 2010:
- auto   71% kriskras bewegingen
- lv   13%  afstand <5 km
- OV   12%  vooral voor ouderen/jongeren 
- vliegtuig  4%  snel
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Bijlage 3.3: Regionale landschappen
regionale landschappen

Flevolijn 

Zwolle

Apeldoorn

Arnhem

Barneveld

Purmerend

Hoorn

Lelystad

Alkmaar

Nijkerk

Noord-Hollands midden (open):
strokenverkaveling in droogmakerij

Groene hart (openheid):
strokenverkaveling/plassen

Nieuwe Hollandse waterlinie 
forten, dijken, inundatiekom

Veluwe (besloten/open): 
stuifzand en bossen 

IJsseldelta (open): 
rationele verkaveling

Arkemheen (extreem open):
slagenverkaveling

Stelling van Amsterdam (open):
systeem van forten, dijken en 
inundatiekommen

Flevoland (open): 
koolzaad, windmolens

Bijlagen
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collectieven

gebieds-
verhalen

collectief particulier
opdrachtgeverschap

interactieve 
gebieds-ontwikkeling

open source

procesomkering

international
communities

VINEX
(referentie)

Projectorganisatie met verschillende vormen van participatie (variërend in initiatief en regie)

Regie op het proces
Laag

Hoog

HoogLaag
Burger-initiatief

Bottom up benadering

Top down benadering

bron: Power to the people 2012 

Bijlage 4.1: Verschillende vormen participatie
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