gemeente almere
Onderwerp: pianontwikkeling Almere-Stad Oost
Aan

: dir. Grondbedrijf

Van

: hoofd sector Stadsontwikkeling SVG

Datum

: 23 juni 1987.

Met het oog op de -naar huidige inzichten- in 1992 geplande, eerste
woningbouw c.a. aldaar werken de sector stadsontwikkeling en projectleiding aan de totstandkcming van een ontwikkelingsplan/structuurvisie
voor het deelgebied Almere-Stad-Oost.
Het betreft de zuidoostlob van stadsdeel Almere-Stad, qua omvang vergelijkbaar met het gehele stadsdeel Almere-Buiten.
De ruimtestudie is gebaseerd op het vigerende structuurplan Almere-Stad,
en het rechtsgeldige globale bestemmingsplan Almere-Stad-Oost.
De huidige stand van zaken van de pianontwikkeling komt op 1 juli 1987
in de stuurgroep ruimtelijke ordening aan de orde.
Mede aan de hand van de bevindingen in de stuurgroep zal de ambtelijke
werkgroep uiterlijk in december 1987 het ontwikkelingsplan Stad-Oost
presenteren, waarna bestuurlijke besluitvorming via de projectorganisatie
plaatsvindt.
Dit plan heeft het karakter van een "dragerplan", waarin een ordening van
hoofdelementen op zodanige wijze plaatsvindt dat het plan directe basis
vormt voor de le fase van de bebouwing en tevens toekomstwaarde voor latere
ontwikkeling in zich heeft. Kortheidshalve wordt verwezen naar de begeleidende notitie SO/PL ten behoeve van de stuurgroep.
De eindrapportage Stad-Oost zal vanuit de ruimtelijke hoofdkaders met
structuurbepalende elementen zoals hoofdwegen, busbaan, groenelementen
zekerhedenraoetenbieden voor een verantwoorde woonkwaliteit. Om deze
doelstelling optimaal te kunnen realiseren komt het SO gewenst voor een
vanuit de ruimtelijke-/ontwerpdiscipline

beperkte externe deskundigheid

bij de pianontwikkeling te betrekken. Het gaat daarbij niet om een voortrekkersrol, doch het vervullen van een klankbordfunctie ten behoeve van
SO, als lid van de ambtelijke werkgroep.
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Uitgaande van een periode van 5 a 6 maanden functioneren van de werkgroep
schatten wij de reele kosten voor de externe adviseur in op / 25.000,—
(incl. reiskosten en verschotten).
Eerder heeft externe deelname aan de pianontwikkeling voor gebieden
met een dergelljke schaal (in casu structuurplan voor een derde deel van
Almere-Stad) een goed rendement opgeleverd.

Ik verzoek u derhalve een werkkrediet van / 25.000,— ten behoeve van exploitatie gebied

Almere-Stad-Oost te openen ten behoeve van inschakeling

van een beperkte externe deskundigheid bij de pianontwikkeling Stad-Oost.

hoofd Stadsontwikkeling,
^

v.H.

akkoord
dir. SVG
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3. eventuele wensen van de gemeente om een
klein gedeelte van dit gebied te benutten
voor particuliere woningbouw-initiatieven
tijdig zullen moeten worden gemeld omdat
begin 19Q8 de procedure voor de uitgifte
van de landbouwkavels start.
8A-02
3^-02.1

Algemeen.
Stand van zaken pianontwikkeling Almere-Stad Oost.
(zie bijgevoegde stukken
-I- toelichting ter
vergadering)

8A-03

Almere-Stad.

8A03.1

Verslag projectgroepvergaderingen nrs. A60, ^61
en A62.

Kennisnemen van stand van zaken pianontwikkeling Almere-Stad Oost.

Voor kennisgeving aannemen.

1. Kennisgenomen wordt van de voortgang van de
pjanontwikkeling, zoals die door de desbetreffende werkgroep ter hand wordt genomen.
2. De afronding van de structuurvisie/dragerpian dient op een zodanig tijdstip plaats
te vinden dat met de resultaten van de nog
te nemen besluiten over het bouwtempo en
de -fasering voor de periode na 1990 rekening kan worden gehouden.
3. SO zal nader overleg plegen met GB over de
dekking van het bedrag van / 25.000,—, dat
is gemoeid met de inschakeling van een externe deskundige voor de afronding van het
onder 2 genoemde plan.
^. Tevens zal op korte termijn de nodige aandacht, ook bestuurlijk, dienen te worden gegeven aan de (eventuele) uitbreiding van het
stadsverwarmingsgebied t.b.v. Stad-Oost.
5. Bij de verdere planvorming zal ook aandacht
worden besteed aan een mogelijk betere inpassing van het hoogspanningstrace.

Conform voorstel,
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Kennisnemen van stand van zaken pianontwikkeling Almere Stad Oost.

gemeente almere
Datum : 24 juni 1937
Van

: projectleider Almere-Stad

Aan

: leden Stuurgroep R.O.

Betr. : stand van zaken Almere-Stad-Oost

Ter vergadering zult u worden geinformeerd over de stand van zaken van het
gebied Almere-Stad-Oost.
Het betreft hier de zuid-oost lob van Almere-Stad,qua omvang bijna te vergelijken met hetgehele stadsdeel Almere-Buiten.(Zie kaart 1).
Enkele kerngetallen
Wonen

_+ 455 ha. bij een g.w.b. van 2,5 en 42 wo/ha netto +_ 45000inw.

Werken+ _+ 165 ha.
bijz.beb. .
+ 155 ha.
Groen
(recr)

KHW-en, +
buffergroen+

75 ha.

NS
Vaarroutes

+

20 ha.

Flevolijn

+

14 ha.

Totaal

884 ha.

Volgens de liuidige"inzichten zal de eerste bebouwing uit het contingent jaar
1992 moeten plaatsvinden. In de afgelopen periode heeft een werkgroep

be-

staande uit SVG_SO,Verkeer,progr.,Pib, GB en PL, de nodige voorstudies verricht om te komen tot een definitieve struktuurvisie waarin de struktuur bepalende elementen, zoals hoofdwegen,busbanen,groengebieden en waterlopen
worden vastgelegd. Als uitgangspunten voor deze studies zijn genomen:
Struktuurplan Almere-Stad(1982)kaart 1, en het bestemmingsplan Almere-StadOost (1983) kaart2.
Bij het werken aan het gebied werd duidelijk dat enkele prlncipiele struktuurkeuzes dienen te worden gemaakt. Om een struktuurvisie met toekomstwaarde te
kunnen vaststellen dient duidelijkheid te worden verkregen m.b.t.:

gemeente almere
-2a) De hoofdwegenstruktuur(kaart 3 en 4 )
Wordt de lussenstruktuur losgelaten t.b.v. een direkte verbinding
A6 - Randstaddreef?
Komt er wel of geen direkte centrum ontsluiting aan de oostzljde? ect.
b) De groenstruktuur
Keuze voor spreiding of concentratie?
Welke geleding?
c) De bedrijventerreinen
De omvang en de lokatie?
d) De faserings-volgorde (kaart5)
e) De reikwijdte van de keuzes
De schaal van het gebied en de lange ontwikkelingstijd zullen aanleiding zijn voor meer en minder gedetailleerde deelplannen, inherent aan
de onzekerheid van de lange termijn. Veel aandacht is dan ook nodig voor de
gevolgen van de keuzes in de eerste fasen voor de ontwikkelingsmogelijkheden
en onmogelijkheden voor latere fasen.M.n. het gebied tussen de Vaarten
vraagt

aandacht. Gelet op de termijn uit de standaard procedure

woningbouw is het noodzakelijk dat in december de definitieve struktuurvisie wordt afgerond. In het kader van de activiteiten van de werkgroep
heeft SO/SVG de directie Grondbedrijf inmiddels verzocht in te stemmen
met de inschakeling van een beperkte externe deskundigheid (zie bijl.1 notitie
d.d. 23-6-'87 van SO).
Als deze werkwijze wordt gevolgd heeft de werkgroep het vertrouwen tot
een kwalitatief goed plan te kunnen komen.
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Het v e r s l ag van de stuurgroep ruimtelijke ordening wordt voor kennisgeving aangenomen.
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Memo d.d. februari 1988 met betrekking tot:
de hoofdzaken van het (ontwikkelings)plan Stad-Oost.
1.

Ontwikkelingsprincipe.
Leidraad voor het plan is dat de ontwikkeling (over een lange periode)
van dit stadsdeel op een logische, overzichtelijke en tevens visueel aantrekkelijke wijze plaatsvindt, waarbij stimulerende condities voor die
ontwikkeling worden geschapen.

2.
a.

Stimulerende, voorwaarden scheppende eerste stappen.
Het maken van een verbinding die de A6 met het hart van Almere (centrum
van Almere-Stad) verbindt. De ruimtelijke en functionele koppeling van
het centrum met het Rijksautowegennet heeft mede tot doel Almere meer re~
betrekken bij de stedelijke ontwikkelingen in de Randstad.
De hierboven bedoelde ontsluitingsweg (KHW 3) zal de A6 ter plaatse van
de aansluiting met de Waterlandseweg met de KHW 2.3 verbinden met een af-tak ten zuiden van de spoorbaan die rechtstreeks op de Landdrostdreef ter
plaatse van Stadhuis aansluit.
De KHW 3 heeft de normale karakteristiek van een kernhoofdweg, dat wil
zeggen met vrije kruisingen (tunnels) voor het langzaam verkeer (en bus?).
In verband met het geluidsniveau zullen maatregelen nodig zijn.
De wenselijkheid en de consequenties van de aftakweg naar het centrum
zullen nog nader worden bepaald aan de hand van nog af te ronden verkeersonderzoek, maar zal het niveau van een (2 strooks) wijkweg niet te boven
gaan. Het trace van deze (mogelijke) weg is overigens vastgelegd (zie
tekening).

b.

De aanleg van een parkbos langs de KHW 3 in de gearceerd aangegeven zone
en een parkbosstrook langs de Hoge Vaart. Door voorts de landbouw in het
zuidelijk van de HSL gelegen gebied gedurende de periode dat er niet daadwerkelijk gebouwd wordt, zoveel mogelijk ongestoord te laten, wordt beoogd ook gedurende de lange aanloopperiode het gebied een goed aanzien te
geven, door het in cultuur hebben enerzijds en anderzijds een zichtbare
aanzet te geven voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling (voorwaarden
scheppend - aanleiding gevend). Het parkbos zal op de ruimtebalans
voorkomen deels als onderdeel van de planstructuur en deels als
toekomstig uit te geven terrein ten behoeve van instellingen en bedrijven.

c.

Aan de bestaande wegen en fietspaden in het gebied zal zo spoedig mogelijk een nieuw fietspad worden toegevoegd dat in de toekomstige stedelijke structuur passend is en zal lopen aan de oostzijde van de gearceerde
zone vanaf het Hannie Schaftpark tot aan het Almeerderhout.

3.

Overige uitgangspunten.

\i

3.1. Ten behoeve van programma, ruimtegebruik en planning - fasering, is het
plangebied opgedeeld in drie deelplangebieden.
1. Ten noorden van de HSL en ten westen van de Hoge Vaart.
2. Ten zuiden van de HSL en ten westen van de Hoge Vaart.
3. Het gebied tussen de Hoge en Lage Vaart.
3.2. Het ruimtegebruik is conform het vigerende bestemmingsplan, met dien verstande dat naar rato van het oppervlak van het deelplan het totaal aan
planstructuur (groen) verdeeld is over de drie deelplangebieden.
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3.3. Ontwikkelingszone (definiering van het gearceerde gebied). De op het plan
aangegeven gearceerde strook van 300 meter breed heeft in de eerste
plaats een ruimtelijk-visuele betekenis. Het deelt het grote gebied tussen het Weerwater en de Hoge Vaart. Voor deze strook wordt aan een duidelijk ander karakter gedacht dan de aanliggende gebieden. Naast het park-.
dat hierin geprojecteerd is, zullen hier recreatie en sportvoorzieningen
een plaats kunnen krijgen, alsmede speciale woonvormen, scholen, bedrijven e.d. maar het zodanig dat deze strook zich duidelijk aftekent ten opzichte van de aanliggende woonbuurten. Aan de westzijde wordt deze strook
begrensd door de aan te leggen KHW 3, aan de oostzijde door een fietsroute en wellicht een watergang.
In de omgeving van het station, dat wil zeggen het deel van het gearceerde gebied ten noorden van de HSL, zullen hoogwaardige functies plaats moeten krijgen die zo'n centrale ligging rechtvaardigen.
Wonen in een hoge dichtheid (hoogbouw) is hier mogelijk. Voorts is ook de
noodzaak aanwezig om in de oost-west richting hier ten minste een LV-route te situeren waarop een zo groot mogelijke sociale controle mogelijk
is, dat wil zeggen liefst door woongebied.
3.4. Bos.
Het plan voorziet in de aanleg van
ha bos in deelplan gebied 3, in
aansluiting op het Buitenhout. De mogelijkheden die het "Bosplan" biedt
dienen met betrekking hiertoe te worden onderzocht. De aangegeven oppervlakte aan bos, voor zover dit valt onder de noemer planstructuur, zal
niet ten laste gaan van deelgebied 1, maar voor de berekeningen voorlopig
ten laste van de delen 2 en 3 komen. De voortgang met betrekking tot de
pianontwikkeling van deelgebied 1, komt hierdoor niet in gevaar. Eerst
kan nader onderzoek worden gepleegd welke de consequenties zullen zijn
voor de verschillende bestemmingen (vermindering van oppervlakten) in het
plangebied zelf en daarbuiten en of dit bosgebied gedeeltelijk ook zou
kunnen bestaan uit "uit te geven terrein" ten behoeve van instellingen en
bedrijven en wellicht woningbouw.
3.5. Stedelijke structuur.
Met het voorliggende plan is de stedelijke hoofdstructuur voor het grootste deel vastgelegd.
In deelgebied 1, ten oosten van de hierboven genoemde ontwikkelingszone,
(3.3) nabij het station oost, is deze structuur nog in studie. De gecompllceerdheid met betrekking tot de functies, auto-ontsluiting, busbaan,
watergangen en centrum, in samenhang met de gegeven spoorlijn, station en
specifieke onderdoorgangen maken een gedetailleerde uitwerking noodzakelijk om voor dit gedeelte tot verantwoorde definitieve keuze te komen van
de stedelijke structuur.
3.6. Infrastructuur.
Behalve de bij punt 2 genoemde KHW 3 en de centrumweg wordt een oost-west
verbinding voorgesteld tussen de KHW 3 en de Middenring die aansluit ter
plaatse van de Buitenhoutsedreef.
3.7. Groen.
Zoals bij 3.2 is vermeld wordt het planstructuur groen gelijkelijk verdeeld over het gehele plangebied.
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Het plan beoogt dit groen voor zover dit niet voor verkeersbegeleidingsgroen nodig is, in enkele grotere eenheden op te delen conform onder punt
3.2 is vermeld.
3.8

Bedrijven.
In het plangebied 2 is de strook langs de A6 die in de geluidszone valt
bestemd voor bedrijven. Te zamen met de vestiging van bedrijven nabij het
station-oost in plangebied 1 moet dit totaal in de ruimtebalans voor het
gehele plangebied (1, 2 en 3) in overeenstemming gebracht worden. De
lokatie van de overige bedrijventerreinen in deelplangebied 2 en 3 is
vooralsnog in het midden gelaten. Zie ook bij bos (3.4).

MK/73SVB
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- 1 Samenvatting van de ontwikkelingsvisie voor Almere-Stad-Oost.
Algemeen.
De voorliggende "visie" wil de leidraad geven voor de ontwikkeling van
Stad-Oost over een, naar het zich laat aanzien, lange periode. Hierbij is
hoofduitgangspunt dat met een logische, overzichtelijke en tevens aantrekkelijke ontwikkeling van dit stadsdeel een extra stimulans wordt gegeven aan de ontwikkeling van Almere. Er wordt hierbij gemikt op een concurrerende lokatie, zowel binnen Almere als daarbuiten voor tal van stedelijke functies.
Uitgaande van de ontwikkelingsgedachte wordt dan ook voorgesteld de bestaande
situatie waar maar enigszins mogelijk is in te passen in de plannen. Mede op
grond hiervan is gekozen voor een stedelijke structuur waarbij van de oorspronkelijke polderverkaveling de richtingen zijn overgenomen. Het beeld van de
structuur zoals die op het structuurplan voorkomt verandert hiercioor en er
ontstaan continue stedelijke zones in de noord-zuidrichting.
Om bovengenoemde ontwikkeling in gang te zetten zijn een aantal acties nodig
waarvan het maken van een verbinding die de Ao met het hart van Almere (centrum van Almere-Stad) verbindt de eerste is. De ruimtelijke en functionele koppeling van het centrum met het Rijksautowegennet heeft mede tot doel Almere
meer te betrekken bij de stedelijke ontwikkelingen in de Randstad. De hierboven bedoelde ontsluitingsweg (KHW 3) zal de A6 ter plaatse van de aansluiting
met de Waterlandseweg met de KHW 2.3 verbinden met zo mogelijk een aftak ten
zuiden van de spoorbaan die rechtstreeks op de Landdrostdreef ter plaatse van
Stadhuis aansluit. De wenselijkheid en de consequenties van de aftakweg naar
het centrum zullen nog nader worden bepaald aan de hand van nog af te ronden
verkeersonderzoek, maar zal het niveau van een (2 strooks) wijkweg niet te boven gaan. Het trace van deze (mogelijke) weg is overigens vastgelegd.
Een volgende stap is de aanleg van een parkbos langs de KHW 3 in de gearceerd
aangegeven zone en een parkbosstrook langs de Hoge Vaart. Door voorts de landbouw in het zuidelijk van de HSL gelegen gebied gedurende de periode dat er
niet daadwerkelijk gebouwd wordt, zoveel mogelijk ongestoord te laten, wordt
beoogd ook gedurende de lange aanloopperiode het gebied een goed aanzien te geven, door enerzijds het instandhouden van de landbouw en anderzijds een zichtbare aanzet te geven voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.
Door middel van bosaanplant en de aanleg van wegen en fietspaden wordt beoogd
al in een vroeg stadium een aantrekkelijk milieu te scheppen voor het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van bedrijven en instellingen alsmede de woningbouw. In verband met de verdere pianontwikkeling kan gesteld worden dat de
"ontwikkelingsvisie" een concreet beeld van de randvoorwaaraen geeft voor het
gebied tussen de kernhoofdweg 3 en de oostelijke centrumgracht en noordelijk
van hoogspanningsleiding gelegen. Voor dit gebied kan dus begonnen worden met
een verdere uitwerking, onafhankelijk van de stand van zaken met betrekking
tot de plannen voor het overige plangebied.
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- 2 ENKELE KARAKTERISTIEKEN VAN HET PLAN.
1.

Het ruimtegebruik voor de verschillende functies is conform het vigerende
bestemmingsplan met dien verstande dat specifieke lokaties veranderd kunnen zijn en dat dubbelbestemmingen (gearceerde gebieden) zijn toegepast.
Hiermee wordt aangeven dat eventuele toekomstige bestemmingsverwisselingen of veranderingen mogelijk zijn. Overigens blijft de capaciteit (aantal woningen en dergelljke) van het plangebied in principe gelijk en wel
goed voor 18.500 woningen (31.800 inwoners).

2.

Stedelijke structuur.
Met het voorliggende plan is de stedelijke hoofdstructuur voor het grootste deel vastgelegd.
Nabij het station oost, is deze structuur nog in studie. De gecompliceerdheid met betrekking tot de functies auto-ontsluiting, busbaan, watergangen en centrum, in samenhang met de gegeven spoorlijn, station en specifieke gegeven onderdoorgangen maken een gedetailleerde uitwerking noodzakelijk om voor dit gedeelte tot verantwoorde definitieve keuze te komen.

3.

Ontwikkelingszone (het gearceerde gebied). De op het plan aangegeven gearceerde strook van 300 meter breed centraal gelegen in het westelijk van
Hoge Vaart gelegen gebied en in de noord-zuid-richting georienteerd,
heeft in de eerste plaats een ruimtelijk-visuele betekenis. Het deelt het
grote gebied tussen het Weerwater en de Hoge Vaart. Voor deze strook
wordt aan een duidelijk ander karakter gedacht dan de aanliggenae gebieden. Naast het park dat hierin geprojecteerd is, zullen hier recreatie en
sportvoorzieningen een plaats kunnen krijgen, alsmede speciale woonvormen, scholen, bedrijven e.d. maar hier zodanig dat deze strook zich duidelijk aftekent ten opzichte van de aanliggende woonbuurten. Aan de westzijde wordt deze strook begrensd door de aan te leggen KhW 3, aan de oostzijde door een fietsroute en wellicht een watergang.
In de omgeving van het station, dat wil zeggen het deel van het gearceerde gebied ten noorden van de HSL, zullen hoogwaardige functies plaats moeten krijgen die zo'n centrale ligging rechtvaardigen.
Wonen in een hoge dichtheid (hoogbouw) is hier ook mogelijk.

a

W

4.

Bos.
Het plan voorziet in de aanleg van 60 ha bos in aansluiting op het Buitenbout. Dit bos dat in eerste instantie bedoeld is als een aantrekkelijk
voorwaarden scheppend milieu voor het aangrenzende gebied (overeenkomstig
de opzet van Almere-Buiten) kan wellicht op den duur voor een bepaald
deel bestaan uit "uit te geven terrein" (c.q. -bos) ten behoeve van instellingen en bedrijven en wellicht ook woningbouw. De mogelijkheden om
dit bos aan te leggen in het kader van het Bosplan moeten met betrekking
tot bovenstaande aspecten nog worden onderzocht.

5.

Centrumfunctie en voorzieningen.
Voor wat betreft de centrumvoorzieningen leunt vooral het noordelijk deel
van dit stadsdeel sterk op het aanliggende centrum van Almere-Stad. Steunpunten in deze functie zijn gedacht rond het station-Oost en langs de oever van het Weerwater. De overige nodige steunpunten zullen op karakteristieke lokaties gesitueerd worden.
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6.

Hoofdinfrastructuur.
Behalve de hierboven genoemde KHW 3 en de centrumweg wordt een oost-west
verbinding voorgesteld tussen de KHW 3 en de Middenring die aansluit ter
plaatse van de Buitenhoutsedreef.
De busbaan.
In afwijking van hetgeen op het structuur en het bestemmingsplan staat
aangegeven maakt de busbaan in het westelijk van de Hoge Vaart gelegen gebied een lus. De maat tussen de Hoge Vaart en het Weerwater is zo groot
dat in verband met de loopafstanden een tweede baan in noord-zuid richting nodig is.

7.

Bedrijven.
De strook langs de A6 die in de geluidszone valt is bestemd voor bedrijven. Voorts kunnen ook kantoren en bedrijven nabij station-oost een
plaats krijgen.
Het raster op de plankaart in het zuid-oostelijk deel van het gebied tussen de vaarten geeft aan dat studie nodig is om te kunnen bepalen of dit
gebied in de toekomst in zijn geheel tot bedrijventerrein moet worden bestemd of wel woongebied. Een deel woon- en een deel bedrijventerrein ligt
niet voor de hand. Geen van beide zou dan voldoende omvang hebben voor deze lokatie.

i
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gemeente almere
verslag

onderwerp

blad

Almere-Stad Cost
bespreking d.d.: 1 maart 1988.
aanwezig:

De heren De Maar, De Hartog, Molkenboer, Van Kreel,
Stassen en Pennings.

#
verzendlijst:

deelnemers, De Hey, Hietland, De Goede.

volgende bespreking d.d.:
punt

betreft
punt

omschrijving

1 .

Stand van zaken/planning.
SO heeft de afgelopen maanden, samen m e t de heer Hosper
als extern adviseur, de 'ontwikkelingsvisie' voor
Stad-oost in kaart gebracht. Een notitie van SO van
februari geeft de inhoudelijke stand van zaken weer.
Deze 'visie' kan na vaststelling in de S.R.O. uitgewerkt
worden tot een 'ontwikkelingsplan' voor het noordwestelijke kwadrant en vervolgens tot een 'verkavelingsplan'
voor de le fase gelegen naast het centrum van Stad.
Start bouw in dit laatst genoemde gedeelte wordt verwacht
in het 2e deel van 1992.
Bij de vaststelling van het ontwikkelingsplan moet tevens
de infrastructuur, in relatie m e t het ISGA-pakket worden
vastgesteld (conform de gang van zaken in 2.G, zie
kaartje) .
Na de verwerking van enkele opmerkingen kan de ontwikkelingsvisie in de Projectgroep van 2 mei behandeld
worden. S.R.O. 18 mei 1988.

2.

De 'visie'.
Stassen geeft een toelichting op het plan tot dusver.
De volgende opmerkingen worden gemaakt en besproken:
het pyamaraster in de groenzone staat voor een zeer
gemengd gebruik van deze zone.
het zuidelijk deel van deze groenzone krijgt een b e dri jvenraster.
ontsluitingsweg A6-Randstaddreef: wacht op studie
SO-verkeer (medio april gereed)

•

-

SVG-022

te behandelen
door

onderwerp

verslag

blad

Almere-Stad o o s t .
te behandelen

betreft
punt

punt

omschrijving

infrastructuur ten zuiden van station-oost ligt nog niet
vast (bus, gracht, ontsluitingswegen).
groen grenzend aan Buitenhout zou b.v. tijdelijk
(4^ 20 jaar) bosexploitatie kunnen krijgen.
zuidoost kwadrant rasteren om suggestie gedetailleerdheid te bestrijden (groen, wonen, bedrijventerrein).

3.

Afronding 'visie'.
Voordat het plan verder voor de goedkeuringsprocedure
wordt uitgewerkt, een inforraatief gesprek beleggen met
NW, GB-FEP en EZW, Pib, PL, SO.

L.K.Pennings.
Projectleiding

SVG-023

2

door

gemeente almere
verslag

onderwerp

S t r u c t u u r s c h e t s Almere-Stad

bespreking d.d.:

blad

Oost

16 maart 1989

aanwezig: De h e r e n v . Winsum, Kuik, de Maar, v . K r e e l , de H e i j , Btilt
• Dekker, H i e t l a n d

•

verzendlijst:

aanwezigen, S t a s s e n , Wolsky, p l a n b u r o , v . Erk

volgende bespreking d.d.:
punt

betreft
punt

2? APRIL 1989

9.00 uur

kamer 7
te behandelen
door

omschrijving
T . b . v . de v o o r b e r e i d i n g van de s t r u c t u u r s c h e t s
Almere Stad Oost wordt een v o o r b e r e i d i n g s g r o e p
gevormd:
Projektleiding: v . Kreel, Hietland
Kuik t . b . v , i n f r a s t r u c t u u r
S t a d s o n t w i k k e l i n g : de Maar + Stedebouwkundige
Programmering: Wolsky

•

Grondbedrijf: B t i l t / v . d , Heijden
Verkeer:

Ad Hoc

Eabels en L e i d i n g e n :

de Heij
v . Erk

P l a n b u r o : v . Winsum
Planning,
Aangezien o k t , 1989 de v o o r b e r e i d i n g e n voor h e t
o n t w i k k e l i n g s p l a n Stad-Oost d i e n e n t e s t a r t e n ,
z a l 20 September a . s . de s t r u c t u u r s c h e t s Stad-Oostbehandeld moeten worden i n de Stuurgroep R.O.
i n c l . een f i n a n c i S l e h a a l b a a r h e i d s s t u d i e d a a r b i j
geToegd,
Dit i s weer een z e e r krappe p l a n n i n g , een siantal
a c t i v i t e i t e n d i e n e n daarom p a r a l l e l t e l o p e n :
1, ontwerp KHW 5 * 1 . + centrumweg
2 , bovenwijkse g r o e n s t r u c t u u r t . b . v . vervroegde i n p l a n t
3 . h o o f d l i j n e n ondergrondsverkeer (stadwverwarming p r o b l . )
4 . programma t . b . v . s t r u c t u u r s c h e t s i n c l . h e r e i k i n g
SVG-022

Vervolgblad Nr.:
Uitvoeren door/voor:

spreidingsplannen WZ.
Basis voor globaal stedebouwkundig plan,
Kuik zal de punten 1 t/m 3 in een ax)arte werkgroep uitwerken.
De nu bijelkaar geweest zijnde werkgroep zal punt 4 nader
uitwerken, waarbij de punten 1 t/m 3 geintegreerd worden.
Binnenkort dient beschikbaar te komen:
- Goede ondergrond met daarop huidige infrastructuur (topografie
- Goede gebiedsgrenzen
Afspraken;
Eind april ays. eerste versie bespreekbaar programma
structuurschets + voorzieningen.

Alg-021

—I
\ ^ -|y
Van: ^
. r\| \ \ K

directie
centr.afd. •.

Via:IZ/bureau postzaken c.a.

Ter kennisneming en parafering,
daarna terug
i

Ter uitvoering

FE

Met verzoek om advies

VKR

AB

PO

IZ

PA

SVG

MZW

WZ

Brandw.

Politie

Onder mededeling van:

Betreft: Uitwerking structuurvisle Almere-Stad-Oost.
Het is thans nodig, in het kader van de uitwerking van de structuurvisle
Almere-Stad-Oost, ook de technische uitwerkingen ter hand te nemen.
Mede op bais van de gemeentelijke uitgangspunten wordt de hoofdinfrastruktuur
door RWS aangelegd (ISGA programma).
Ik verzoek jullie de verschillende onderdelen ter hand te nemen.
Het globale tijdschema is:
april
'89
- eerste stedebouwkundige uitwerking:
mei juni '89
- ontwerp KHW 3.1.:
augustus '89
- structuurplan A-S-oost:
oktober '89
- besluitvorminh ontwikkelingsplan:
medio
'91
- aanvang bouwrijp maken:
medio
'92
- aanvang bouw:
medio
'93
- bewoning:
Zeer binnenkort volgt een uitnodiging tot een eerste gesprek over de iiihoud en
de asuipak van het werk.

Afschrift; Dekker
Van Erk
De Bruijne
Hietland
De Maar

Datum:.

7

03

Directeur van
Hoofd centrale afd.
Alg-82-004

.19
^

sKsr

Betreft: Structuurvisle Almere-Stad-oost;
Technische randvoorwaarden.
Ondergrondsleidingenverkeer nutsbedrijven.
- Hoofdopzet. Drinkwaterleldingenstelsel.
- Hoofdopzet. MESA stelsel of GAMOG gasleidingennet.
- Hoofdopzet. PGEM-PTT-CAI.
Waterhuishouding
- RWA rioolstelsel en stadsgrachten, toets op maximale riolerings
afstanden in relatie tot trace's stadsgrachten.
- DWA hoofdopzet rioleringsgebieden, met hoofdrioolgemaal(en) en
pompputten.
Hoofdgroenopzet:
- Randvoorwaarden voor vroegtijdige inplant voorafgaande of tegelijkertijd
met grootschalige civieltechnische werken.
- bodemgesteldheid.
- waterhuishouding.
- plantsystemen incl. assortiments toepassingen.
- beschermingsmaatregelen.

onderwerp:

Afspraken uit het technisch
overleg Almere-Stad oost

Verslag

bespreking d.d.

18 april 1989

aanwezig;

de heren De Maar, De Heij, Prins, Van Erk,
Van Wijlen en Kuik

Blad
1

afwezig:

verzendlijst:

aanwezigen + Van Kreel, HietJ^amLi De Bruijne,
Van Doom (RWS), Voortman

volgende bespreking d.d. 15 juni 15.00 uur kamer B007

ptmt

omschrijving

1.

Ondergrondsleidingen verkeer.
Start van het onderzoek naar en het opstellen van, een
hoofdstructuur voor kabels en leidingen, na 1 juni.
dan heeft de besluitvorming van wel of geen
stadsverwarming plaatsgevonden.

2.

R.W.A.
Vaststelling cq. bevestiging open waterpeil van
5,50m NAP voorbereid door GW. Eventueel is
daaarvoor overleg cq overeenstemming nodig met het
Heemraadschap. Deze instantie zegt daarvoor het
besluit te moeten nemen.
Toets op de trace's en de doorstroomprofielen van
de grachten door GW. SO (De Maar) levert de te
onderscheiden woon-werkgebleden met de capaciteiten.
D.W.A.
GW levert een voorstel voor het opstellen van het
totale plan voor de afvoer van het huishoudelljke
afvalwater. GW legt contacten met het Heemraadschap.
Ook de Inbreng van RWS wordt in dit plan opgenomen.

door

4.

Zandopspuitingen.
SO geeft voor het gebied langs RW 6 aan, waar wel of
niet zand gedeponeerd mag worden.

5.

Volgende bijeenkomst.
Donderdag 15 juni om 15.00 uur kamer B007,

'%.'

gemeerffe almere
PROGRAMMA NWR-BQUWRAI 1992

Lokali«
- Ligging direkt a^an centrumgracht noodzakelijk om een
ononderbroken stedelijk gebied te krijgen.
- Zuidgrens bij voorkeur bij de stadsgracht, omdat het een
duidelijke gebiedsgrens is en er aan de zuidrand goede kansen
zijn voor produktontwikkeling in de duurdere (koop)sektor.
- Flats langs het Weerwater buiten de NWR laten. Zo'n projekt
vraagt — via een commercieele ontwikkelaar — om een aparte
benadering met zeer veel aandacht voor doelgroepen, relatie tot
omgeving en architektuur. Een dergelljke complexe opdracht
verweven met de NWR schaadt beide.
- Een groter opdrachtgebied biedt meer mogelijkheden om goede
projekten met hogere aantallen te 'belonen'. Door ook een
minimale projektgrootte voor te schrijven (bijvoorbeeld 15
I stuks) kunnen de ontwikkelingskosten per woning lager zijn dan
bij de NWR in Muziekwijk.
- Konklusie: voorkeursmodel: model 3.
Programma
Evenals bij de NWR—Bouwrai 1990 wordt uitgegaan van een zeer
gedifferentieerd aanbod. De basis wordt gevormd door de verwachte
contingentenmix in 1991, rekening houdend met reeds gereserveerde
contingent. Dit leidt tot het volgende programma met 375 woningen.
Huur :

phnp
VI
php
IV/V
phC
V/VI
vsh (phC) IV
vsh
III

:
:
:
:

60
45
45
30
20

200

pk
pkC

VI
IV/V
V 5 <pk) VI
vs <pkC) IV/V
vsk
IV-VI
vsk
III

:
:
;
1
.

60
30
15
30
20
20
17=

Type woning
Eengezinswoningen, geschikt voor diverse doelgroepen <inkomen,
leeftijd e t c . ) . Het in de vorige paragraaf genoemde aantal
behoort bij een pianontwikkeling met uitsluitend eengezinswoningen op basis van normkavels (140 - 215 m 2 ) . Bestapelde
laagbouw tot maximaal 3 bouwlagen is toegestaan (zie bijvoorbeeld de projekten van de WVA en B3 in 2B2) , maar vorme.n geen
programmatisch uitgangspunt.
Voorz ieningen
Direkt ten oosten van het plangebied, gescheiden door een buurtweg, liggen een basisschool en een medisch centrum/apotheek. Door
de situering van de NWR tegen het centrum, lijkt een oplevering
van de voorzieningen in april 1992 niet nodig. Eind 1992 zullen
echter in de direkte omgeving de eerste 600 woningen van de
reguliere bouwproduktie (contingent 1992)worden bewoond: een
permanente basisschool en een tijdelijk gezondheidscentrum dienen
dan gereed te zijn.
SV
SO—prog. en onderzoek
21-9-S9

MODtL

CEL

^U)tg«.^.

begrenzing 2.F.1./2. en 2.H.

BEGRENZING GEBIEDEN 2.F.1./2. EN 2.H.

GEBIEDSDEEL;

Noordkant:

2.F.1./2.

1470207 m2

12,5 ml uit as van de wijkweg 3.3.
( tot 335 uit de as van de hoofdgracht 2.2.
10 ml (westkant) uit de as ven de ontsluitingsweg komende
vanaf de Randstaddreef onder het spoor door.
30 m1 uit de as van de spoorbaan

Oostkant;

- da as van de Hoge Vaart

Zuidkant:

- de as van de hoogspanningsleiding

Westkant:

- 13,5 m1 vanuit de as van het bestaande fietspad (Fo^tan^^d)
(rechte stuk)/
66,5 ml vanaf het rechte lijnstuk
richting hoofdgracht vanuit het Fontanapad ( het tussenliggende
gebied is ingericht gebied)
- de begrenzing met het centrum wordt bepaald door de as van da hoofdgracht 2.2.

GEBIED3DEEL:

Noordkant:

2.H.

537931 m2

30 ra1 uit as van de Kernhoofdweg 2.3.
( de verlengde Randstaddreef )

Oostkant:

- de as van da Hoge Vaart

Zuidkant;

- 30 ml uit de as van de spoorbaan

Westkant:

- 30 ml uit as van de Kernhoofdweg 2.3.
( de verlengde Randstaddreef )

TOTAAL BEPAALDE OPPERVLAKTE;

GEBIEDSDEEL;
GEBIEDSDEEL:

2.F.1./2.
2.H.

1470207 lii2
537931 m2
200^138 m2

datum:

22 September 1989

:v/"sfe

VERKENNING :

GECOMBINEERDE OPPERVLAKTE-ANALYSE 2.f.1./2. MET 2.H.

OPPERVLAKTE-ANALYSE
ALMERE STAD OOST 2.F.I/ 2. EN 2.H.
Totaal oppervlakte plan;

(respectievelijk 1470207 en 537931 m2)

2.F.1./2.

Bovenwijks;
L.V.- route
Water
Busbanen
K.H.W. 3 /W.W. 3.3.
Groenstrook

23875
109425
29359
64065
227378

2.H.

Totaal

9900
75950

33775 m2
185375 m2

7370
0
96550

36729 m2
64065 m2
323928 m2

Hoogspann i ngsst rook

60300

0

60300 m2

Groenstrook langs spoor

11000

7000

18000 m2

525402

196770

Totaal
Planstructuur;

2.F.1./2.
L.V.
pffl

route

2008138 m2

2.H.

722172 m2
Totaal

13125
0

0
0

13125

0

13125 m2
0 m2
13125 m2

larekanbaar

Netto plangebied;

735297 m2

127,2841

datum: 22 September 1989

VERKENNING :

GECOMBINEERDE OPPERVLAKTE-ANALYSE 2.f.1./2. MET 2.H.

WONINGBOUWPROGRAMMA

Eengezinswoning;

Segment

Aantal
in X

VI
VI
IV
IV
V
VI
II
III
III
IV
V
VI

9,0
22,0
2,0
1,0
3,0
1,0
4,0
8,0
2,0
10,0
12,0
11 ,0

Segmenten
Segmenten
Segmenten
Segmenten
Segmenten
Segmenten
Segmenten

0,0
0,0
11 ,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

N.K.3.
Premiekoop
Premiehuur
Premie C
Premie C
Premie C
Vrije sector
Vrije sector klein
Vrije sector groot
Vrije sector
Vrije sector
Vrije sector

Aantal
in St.
409
1000

BRUTO
Totaal
m2

91
4SS
54S
900

106340
260000
24570
12150
35360
11700
118300
129220
44590
122850
141960
130000

»»
«a '
tSff

43
182

am

Heergezinswoning;
2 lagen
3 lagen
4 lagen
5 lagen
6 lagen
7 lagen
8 lagen
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m

-

al1e
alle
alle
a1la
alia
alle
alle

100

0

o

0
500
0
182
0
0
0
0
0
0
0

0
70000
0
22750
0
0
0
0
0
0
0

4546,0

1229790

datum; 22 September 1989

VERKENNING

GECOMBINEERDE OPPERVLAKTE-ANALYSE 2.f.1./2. MET 2.H.

VOORZIENINGEN

BRUTO
Totaal
m2

Uitg.
m2
Commercieel:
- Winkelcentrum
Zorgvoorzieningen;
- 2 Gezondheidsc./apotheek
Sportvoorzieningen;
- 3 Gymlokalen
Onderwijsvoorzieningen;
- 2 Openb.school, 8 klassig
- 1 Openb.school,16 klassig
- 1 R.K. school, 12 klassig
- 1 P.O. school, 8 klassig

Totaal

4000

9200

1600

4200

2160

3660

5240
4670
3620
2620

8440
7470
5620
4220

23910

42810

datum: 22 September 1989

PROFIELEN 2.F.1./2.

Almere Stad OOST

PROFIELEN ALMERE STAD OOST

Totaal
[profiel (ml)

1 Profiel Hoge Vaart vanaf de as Hoge Vaart;
water/groen

30-/40 ml

2 profiel gracht door het plan;
groen/water/groen

olGro<\r &,fiC^^^W^^

10-/15-/10 ml

3 profiel hoofdgracht 2.2. (centrum) vanaf as gracht 2.2.
water/groen (gerelateerd aan bestek gracht)
12,50-/12,50 ml
^
4 profiel planstructuur fietspad
groen/verharding/groen

1 -/3 -/I ml

5 profiel bovenwijks fietspad
groen/verharding/groen
1 -/3 -/I ml

s

6 groenstrook tussen 2.F.I. en 2.F.2. doorgezet in 2.H.
7 profiel wijkweg 3.3.
groen/verhardi ng/groen/verhardi ng/groen
6-/3,5-/4-/3,5-/6 ml
8 profiel kernhoofdweg 3
groen/verharding/groen/verharding/groen

310

23

7-/6,5-/8-/6,5-/7 m1
9 profiel busbaan
groen/verharding/groen
10 profiel SEP-strook
(vanaf as)

2 -/7 -/2 m2

11

^
groen

11 groenstrook langs spoorbaan

datum;

35

22 September 1989

36
15

\ »

PROFIELEN 2.H.

Almere Stad OOST

PROFIELEN ALMERE STAD OOST

Totaal
Iprofiel (ml)]

1 Profiel Hoge Vaart vanaf de as Hoge Vaart:
water/groen
30-/40 m1

70

2 profiel gracht door het plan:
groen/water/groen
10-/15-/10 ml

35

3 profiel hoofdgracht 2.2. (centrum) vanaf as gracht 2.2.
water/groen (gerelateerd aan bestek gracht)
12,50-/12,50 ml

25

4 profiel planstructuur fietspad
groen/verharding/groen
1 -/3 -/I ml
5 profiel bovenwijks fietspad
groen/verharding/groen
1 -/3 -/I ml
6 groenstrook tussen 2.F.I. en 2.F.2. doorgezet in 2.H.

5
350

7 profiel wijkweg 3.3.
groen/verharding/groen/verharding/groen
6-/3,5-/4-/3,5-/6 ml

23

8 profiel kernhoofdweg 3
groen/verharding/groen/verharding/groen

9 profiel busbaan
groen/verharding/groen

7-/6,5-/8-/6,5-/7 ml

35

2 -/7 -/2 ra2

11

110 profiel SEP-strook
(vanaf as)

groen

;11 g r o e n s t r o o k langs spoorbaan

datum;

22 September 1989

36
15
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onderwerp: Uitwerking Struktuurvisie A-Stad Oost
Blad
bespreking d.d.

Verslag

27 april 1989

aanwezig:
Van Winsum, Ki
Kuik, De Maar, Van Kreel, s^Bult,j Dekker, Hietland,Voortman, Wolsky, van Erk.

afwezig;
verzendlijst: Aanwezigen.
volgende bespreking d.d.

punt

23 mei 15.00 uur kamer B 001.

omschrijving

door

Afspraken per persoon:
De Maar/
Voortman

Levering struktuurvisie met woningaantallen en overige
hoofdelementen in caique en afdrukken aan van Erk.
Uitwerking A-S oost boven hoogspanningsleiding, in
Struktuurschets en ontwikkelingsplannen.
Onderbouwing stedebouwkundige randvoorwaarden, vastgelegd in
het ontwerp van KHW 3
Uitwerking hoofdgroenstruktuur
Uitwerking stedebouwkundige randvoorwaarden t.b.v. bepaling
geluidwallen.

Van Winsum

Planningsschema ontwikkelingsvolgorden, mede t.b.v. planning
nutsvoorzieningen.

Wolsky

Programmatische uitgangspunten
-woningaantallen en -soorten.
-voorzieningen; onderwijs, sociaal culturele-,medische-,
sport-, enz.
-commerciele voorzieningen (stadsdeelcentra, buurtcentra)
-werkgebieden.
' ' .-'• .

Van Erk

Hoofdinventarisatie nutsvoorzieningen+
PTT telefooncentrale.

Kuik/
De Heij

ontwerp KHW 3 in besluitvorming brengen (medio mei in de PG
Almere).
. . .

•••

•-»..

••

Technische vooronderzoeken door RWS laten verrichten (reeds
gaande).
Kuik/'
De Maar

Lokatievoorstel eerste zandopspuiting, tevens geheel of
gedeeltelijk depot, langs RW 6 op of nabij toekomstige
cinevideo kavel
. •' •

gemeente almere
ondervi,'erp

Voorbereiding structuurschets Almere-Stad-Oost
noordelijk deel

verslag

blad
1

bespreking d.d.: 22 September 1989;

aanwezig^

afwezig:

/erzeridliisf

^^ heren Van Kreel, v.d. Heyden, Stassen, Smienk, Prins, Kuik, Wolsky,
Voortman, Hietland;
de heren Van Winsum, De Maar, Bult;

deelnemers, p r o j e c t g r o e p Almere;

volgende bespreking d.d.:
betreft
punt

te behandelen
door

omschrijving

punt

Allereerst komt de KHV-3 in relatie tot 380 KV-lijn aan
de orde.
Het trac6 van KHW-3 ter hoogte van de 380 KV-lijn wordt
enigszins aangepast. Het voorstel wordt met spoed afgerond.
Programma NWR-BouwRai-1992 wordt doorgenomen. Eventuele
stapeling is mogelijk. Er ligt nu een maximale optie op
tafel, bij de verdere procesvorming kan op eenvoudige wij
ze het programma gekrompen worden.
In het woningbouwprogramma van de structuurschets is een
stapelingspercentage van 151 opgenomen.
Contingentenj aar
1991
1992
1993
1994
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Woningproduktie
375 woningen
615 woningen
1.385 woningen
1 • 670 woningen
4.045 woningen

SO/Verkeer

onderwerp

Voorbereiding s t r u c t u u r s c h e t s
n o o r d e l i j k deel

Almere-Stad-Oost,

betreft
punt

punt

omschrijving

''i

verslag

bla

te behandelen
door

De voorzieningen - niet in de centrale zone gelegen - wor
den doorgenomen.
De vraag wordt gesteld of RK-/PC-school voldoende centraal in het voedingsgebied ligt.
SO zal dit nog nader bezien.
Stassen
Ten aanzien van de voorzieningen in de centrale zone is
met name van belang of alle bedoelde voorzieningen opgenc men kunnen worden. Zonering aangeven. De heer Van Kreel
Van Kreel/WZ
neemt contact op met WZ ten aanzien van multifunctionele
werken psychiatric.
Hage Voort dient gehandhaafd te blijven. De heer Kuik
gaat toekomstig gebruik na bij RWS.

Kuik

GW kan 29 September 1989 uitsluitsel geven over de waterhuishouding in het noordelijk gebied.

Van Erk/Prins

Als bijlage bij de structuurschets wordt een langzaamverkeerroutekaart geproduceerd waarop wordt aangegeven, welke routes aangelegd worden vanuit:
a. planstructuur;
b. BOKAS (echt vrijliggend).
SO heeft hierbij de vrijheid, wanneer dit gewenst is
LV-routes te combineren met woonstraten.

Voortman

De telefooncentrale dient volgend jaar gebouwd te worden.
lokatie: 36 m ten noorden van de 380 KV-lijn.
Hoofdstructuur ondergrondsverkeer alle bedrijven akkoord
behalve PTT en vuilwaterafvoer.
GW verzoekt SO gegevens hieromtrent vast te leggen in de
computer.
Ruimteclaims ten aanzien van geluidswallen langs KHW-3
dienen vastgelegd te worden, in verband met tracering van
leidingen langs KHW-3.
Het inrichtingsplan van KHW-3 is dus dringend noodzakelijk.

SO

-

In verband met K&L-routes dient de le fase van het te bebouwen gebied aangegeven te worden. Planbureau dient plan ning hiervoor op te stellen.
Planbureau
Het grondbedrijf heeft de oppervlakte-analyse opgesteld.
Zij verzoekt om commentaar op de aangenomen profielen. 15 Voortman/
m brede gracht is een minimale breedte, misschien 66n tra - Stassen
ce aanwijzen met een breedte van 20 m.
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onderwerp

verslag

Voorbereiding structuurschets Almere-Stad-Oost,
noordelijk deel

te behandelen

betreft
I punt

punt

omschrijving

door

Uiterlijk 7 oktober 1989 levert de heer Wolsky het programmatische deel.
De heer Van Kreel zal met hoofd SO overleg voeren hoe en
wie de verdere verantwoordelijkheid op zich neemt binnen
SO voor de verdere afwerking van het structuurschetsboekje.
Planning: 10 oktober 1989 PG
24 oktober 1989 behandeling PG
1 november 1989 stuurgroep RO.
s e p t e riber 1989.
v a n H eten,
o j e c t l d ider.
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Wolsky
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_ 1 .

STRUCTUURSCHETS ALMERE-STAD-OOST fnoordeliik deel).
Voorwoord.

•. .

•
!. '

De structuurschets Almere-Stad-Oost (noordelijk deel) beschrijft in hoofdlij-_ •nen de plantonwikkeling voor het gebied ten oosten van het centrum van Alme- • ;"•
re-Stad, begrensd door de centrumgracht en het Weerwater, hejft trac6 van de
hoogspanningsleiding, de Hoge Vaart en het Hannie Schaftpark.
Diverse planologische onderwerpen worden behandeld, met name het voningprogramma en de commerciSle en overige voorzieningen. De stedebouwkundige en verkeerskundige hoofdopzet en de groenstructuur worden toegelicht, evenals het plan
.. =•
voor het ondergronds verkeer. Aandacht wordt besteed aan de planning en fase-''-ring van Almere-Stad-Oost. Ook wordt kort ingegaan op juridische (relatie met
het bestemmingsplan) en financieel-economische aspecten (relatie met de grondexploitatie).
De structuurschets zal worden uitgewerkt in enkele ontwikkelingsplannen, waar- . '
van de eerste begin 1990 in procedure wordt gebracht. Deze plannen vormen op
hun beurt de basis voor het aanwijzen van concrete plangebieden en het ontwikkelen van bouwprojecten met opdrachtgevers en architecten. Tevens is het'ont- .:.--,
wikkelingsplan het kader voor de toetsing van verkavelings- en inrichtingsplan- ",
nen aan de exploitatieve uitgangspunten.
..r •--T-,-Overeenkomstig de standaardprocedure woningbouw Almere is deze structuurschets
vastgesteld door het college van B&W en voorgelegd aan de raadscommissie voor
stadsontwikkeling.

*
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I.

ALGEMEEN.

1.1

Almere.

•
' .-.'

.". / •
•-•••''• ^•^>"'''•'"''..••'.•"''•.''•••

'' '•^.-•''.:;/" ...^v."

•.'..:.. Almere vervult sinds 1976 een belangrijke rol in de opvang van bedrijven
I.-;"'.''' en bewoners, voor een aanzienlijk deel afkomstig uit de regio Amsterdam ;•.;.'••'•'-• en de Gooi- en Vechtstreek. Inmiddels is Almere de grootste stad van Flevbland geworden met een inwonertal van ruim 70.000. Uitgaande van een
continue bouwstroom van 2.400 woningen per jaar zal Almere rond de eeuw."^'; t.-:..wisseling huisvesting bieden aan 130 - 140.000 mensen. ;• -....;.;. .--;,: v'c:'."
• Het Structuurplan Almere voorziet in de ontwikkeling van in totaal vijf
kernen met 250.000 inwoners. De bouw van de laatste twee stadsdelen Pampus en Sticht, geprojecteerd ten westen en zuidoosten van Almere-Stad,
zal eerst starten in het begin van de 21ste eeuw. Tot 2000 zal de bouwproduktie grotendeels plaatsvinden langs de Flevolijn, in de kernen Stad
en Buiten. De in de jaren '90 geplande woningbouw in de oudste kern, Almere-Haven, dient vooral ter aanvulling van de lokale woningvoorraad ten •
einde het draagvlak van de (wlnkel)voorzienlngen te versterken. ••:,'.-..,;.•
Tot slot zijn voor enkele gebieden in Almere met het particuliere)if be- ::'•;•••'•;.'drijfsleven afspraken gemaakt over een integrale plantonwikkeling met ex-"
•; '.,-.*• clusieve woningbouw. Naar verwachting zullen de eerste projecten op deze 'j
..';_^^;" lokaties, aan de Noorderplassen en bij het golfterrein bij de Almeerder' ••
hout, in 1990 in aanbouw worden'genomen.
.•.•'•'*
1.2

Almere-Stad. '

•.;*.-•:•,

• • " "" Almere-Stad is het grootste stadsdeel met momenteel circa 37.000 inwoners. Het ligt centraal ten opzichte van de overige kernen. Een belangrijke concentratie van arbeidsplaatsen komt voor in het centrum van
Stad, terwijl de centrumfunctie onder meer blijkt uit de aanwezigheid
van voorzieningen met een groot draagvlak en een uitgebreid en geva'rieerd winkelapparaat.
"
... '. •:---" i'-- •''• ii-t''^-"''. "•••'• "''•'i
. '. Het tussen het Centraal Station en het Weerwater gelegen hoofdcentrum
vormt niet alleen het middelpunt van Almere, maar ook van Almere-Stad
zelf: de woonwijken zijn radiaalgewijs rond het hoofdcentrum' gegroepeerd. Deze opzet maakt dat woonwijken over grote afstand grenzen aan
groenstroken en parken. Ook zorgt de radiale structuur voor een ononder- '
broken stedelijk gebied met directe verbindingen (busbanen, routes voor
langzaamverkeer) tussen de woonwijken en het hoofdcentrum.
• • •^-:-:-s-"; • .
Drie radialen zijn nagenoeg voltooid: Stedenwijk, Waterwijk en Kruiden- r
wijk met samen ruim 10.000 woningen. De vierde woonwijk Muziekwijk, gelegen aan de westkant van Almere-Stad rond het gelijknamige station, is volop in aanbouw. Op kleinere schaal vindt tegelijkertijd projectontwikke;"
ling /• veelal een combinatie van winkels en andere voorzieningen en
flat's - plaats in het hoofdcentriim en in de" Staatsliedenwijk ten noorden
." van het Centraal Station.
*>^

* ~

1

I *

1.
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Almere-Stad-Oost fnoordeliik deel): 2.F en 2.H.

Het bouwfront in Almere-Stad verplaatst zich in de komende jaren van de
westkant naar de oostkant. De ontwikkeling van projecten in het plangebied van deze structuurschets betekent ee_n eerste stap naar de voltooi/':'.•':••' ing van de stedelijke as langs de Flevolai^: de oostelijke woonwijken
.;•;•'van Almere-Stad-Oost en de westelijke van Almere-Buiten zullen elkaar
rond 2000 raken, slechts gescheiden door de Tussenring en de Lage Vaart.'.fl'.'v-• • Het .in deze structuurschets beschreven gebied beslaat ongeveer een kwart
' • van het oppervlak van Almere-Stad-Oost en vormt niet meer dan de eerste
fase in de ontwikkeling van een stadsdeel met uiteindelijke 45.000 inwoners. De eerste fase zelf telt ongeveer 4.500 woningen en ruim 11.000 inwoners, waarmee het even groot is als Muziekwijk-Noord.
• Het Qrtgeveex 200 ha metende plangebied wordt aan de noordkant begrensd
. door het Hannie Schaftpark met de Leeghwaterplas en aan de westkant door
••
het stadscentrum en het Weerwater. De hoogspanningszone en de Hoge Vaart
begrenzen het plangebied uit deze structuurschets aan de zuid- en oostzijde en scheiden de eerste bebouwingsfasen van het later te ontwikkelen
stedelijk gebied in Almere-Stad-Oost. .
• .•
;'•

:.'..

De Flevolijn verdeelt het plangebied in een noordelijk deel 2.H en een •
zuidelijk'deel 2.F. Een 10 ha metend plandeel in de noordwesthoek van
• 2.F ligt overigens buiten het plangebied: dit aan het stadscentrum en de
spoorlijn grenzende gebied wordt, conform eerdere plannen, aangemerkt
als een reserve-lokatie voor allerlei centnimfuncties en blijft buiten
beschouwing. ..••:.•, • ,
,••-;-'

r/
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RANDVOORWAARDEN PLANONTWIKKELING.

Alvorens in de volgende hoofdstukken in te gaan op de specifieke ruimtelijke planopzet, w ^ d e n in dit hoofdstuk enkele aspecten van de p l a n ^ o n ^
•• ; .. wikkeling toegelicht. Het zijn randvoorwaarden die, hoewel later groten•••:.-•'-deels onzichtbaar, van invloed zijn of zijn geweest op de planvorming in '
-;-•'-":.,'-dit deel van Almere-Stad. •'; •:,,•.;....
"•....-•...^v;..^- •-'-••-. .:-.-.'--•••••
2.1

Grondexploitatie en ruimtegebruik.

•

• .

:.';•'/•• '' •• .'....• .^^

." ;. ': In het algemeen dienen ontwikkelings- en inrichtingskosten van nieuw in '\
gebruik te nemen geb_^den gedekt te worden door de opbrengsten uit gronduitgifte. Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in een grondexploita- •
tie. De exploitatiebegroting vormt derhalve een belangrijke hoeksteen
voor de planmatige invulling: er dient in 2.F/H een sluitende exploitatie te worden verkregen. Dat betekent dat nu al rekening gehouden moet.
worden met gebieden die geen of weinig inkomsten opieveren, bij voorbeeld omdat ze grenzen aan drukke autowegen of de spoorlijn en daardoor
ongeschikt zijn voor woningbouw.
; De toekomstige opbrengst in 2.F/H wordt zo goed mogelijk ingeschat door
>'•'-:' uit te gaan van normoppervlakten voor uitgeefbaar terrein verharding en
• •\\ .[•: groen, uitgedrukt in m2 per woning of voorziening. Zo wordt gerekend met •
-.••••• standaardkavels van eengezinswoningen van 140 tot 500 m2, afhankelijk
van de financieringscategorie en de prijsklasse. In feite is de plancapaciteit van 2.F/H een directe afgeleide van de grondexploitatie: de uitgaven worden door voldoende opbrengsten gedekt bij de realisatie van 4.500
---•.-. woningen in het netto woongebied.
_-;...-.,.,.,,...., .;
2.2

Ondergronds verkeer.

'

•

Vanzelfsprekend zullen bewoners bij het betrekken van een woning in het
plangebied direct moeten kunnen beschikken over water, elektra, telefoon, CAI-ontvangst etc. Daartoe is het nodig de hoofdtrac^s van het ondergronds verkeer in een vroeg stadium vast te leggen. Voor sommige nutsvoorzieningen is dat relatief eenvoudig, omdat ze vanuit bewoond gebied
het bouwfront volgen; andere nutsvoorzieningen moeten echter.over honderden meters door nog te ontwikkelen plandelen worden gevoerd.^^^

...

Er wordt in het algemeen gestreefd naar een bundeling van nutsvoorzieningen in 66n trac6. Vroegtijdige aanleg kan geschieden als een dergelljke
ondergrondse "verkeersweg" wordt gekoppeld aan een trac6 van een belangrijke bovengrondse route, bij voorbeeld de busbaan. Omdat in Almere-Stad-Oost de belangrijkste'auto-ontsluiting, kemhoofdweg 3, als eer- ;
ste verkeersroute wordt aangelegd, ligt een groot aantal nutsvoorzieningen direct bij deze weg. Een consequentie is dat snel de maximale breedte van de geluidwerende voorzieningen langs KHW 3 dient te worden vastge'

•

-

'

•

.

..•v.". Tientallen trafo-ruimten zullen verspreid over-Almere-Stad-Oost worden
'.•i-"':-:' - opgericht. Minder frequent voorkomend, maar groter in bouwhoogte en in' ":_ houd en lokatiegevoeliger zijn het centraal in Almere-Stad-Oost te bou" wen hoofdgemaal en een negental pompputten (waarvan drie in 2.F/H)- Bouw. :. werken, mogelijk een hulpwarmtecentrale, zullen nodig zijn om Alme'•?.."'':'re-Stad-Oost van stadsverwarming te voorzien; de lokatie van een eventuele hulpcentrale is nabij de kruising Hoge Vaart - Rijksweg 6. Een laatste nutsvoorziening die een klein gebouw vereist'^is de telefoon: voor de
telefoon-aansluitingen van dit' stadsdeel zal in 2.F een PTT-centrale worden gebouwd.
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2.3

Ruimteliike plannen.

Eerder verschenen ruimtelijke plannen en studies voor Almere-Stad-Oost
zijn gebruikt bij het opstellen van de structuurschets. Het in 1982 vast.;
gestelde Structuurplan Almere-Stad vormt een eerste uitgangspunt voor
~''"- het huidige plan. De enkele jaren geleden uitgevoerde studie naar het • .'• Olympisch dorp heeft het inzicht vergroot in de verkavelingsmogelijkhe• den ter plaatse. De interne ruimtelijke geleding in het plangebied en de
directe auto-ontsluiting met Rijksweg 6 zijn ontleend aan de uit 1988 da•••^v.;;;'- terende structuurvisle Almere-Stad-Oost. .-•.,^., •v.:.^^, .;; ^"::-:\''^ .-••':-:'':.:::•: .'.-',••Het eind 1983 vastgetelde globjfale bestemmingsplan Almere-Stad-Oost
heeft nagenoeg dezelfde ruimtelijke uitgangspunten als het structuurplan. De in de voorschriften van het bestemmingsplan opgenomen richtlijnen vormen samen met de aanwijzingen op de plankaart het juridische kader voor de structuurschets.
.
•
'• ' .
Ondanks de ruime omschrijving van richtlijnen en aanwijzingen is de huidige planopzet niet geheel uitvoerbaar. Op de volgende aspecten wijkt de
structuurschets af van het vastgestelde bestemmingsplan:
"..
a. De exacte lokatie van het nevencentrum is lets oostelijker en ligt nu
.;;•'•:".
direct bij het station.
. . . .
b. De in het woongebied opgenomen bedrijfslokaties (kleinschalige bedrijventerreinen) zijn geschrapt; bedrijvigheid is nu geconcentreerd in
de zuidelijke randzone langs Rijksweg 6.
c. Het beloop van de waterverbinding Veerwater-Leeghwaterplas is verschoven in westelijke richting, zonder overigens de waterhuishouding in
Almere-Stad-Oost te verstoren.
d. Het woongebied is iets vergroot, zodat de losse flats aan de westrand
bij het Weerwater geprojecteerd zijn in een plandeel met een recreatieve bestemming.
2.4

Fasering.

.;;.•;.• - ;v;-.v-

Aan de ontwikkeling van Almere-Stad-Oost is reeds via diverse besluiten
richting gegeven. Zo hangt het met zand ophogen van 2.F en 2.H direct samen met de besluitvorming over de ontwikkelingsvolgorde in Almere-Stad.
Ook de beslissing over het trac6 van kemhoofdweg 3 en wijkweg 3, alsmede de versnelde aanleg om het stadscentrum en Almere-Stad-Oost een korte
en rechtstreekse verbinding te geven met de A6 en de N27 (Waterlandse
Weg), zijn van invloed op de planvorming. In dit rijtje past ook de
vroegtijdige inplant van plandelen die deel uitmaken van de groene hoofdstructuur. Recentere besluiten betreffen de energielevering (geen gas,
wel stadsverwarming) en de lokaties voor een multifunctionele eenheid
psychiatrie (op korte afstand van het ziekenhuis in Almere-Stad-Oost) en
•de NWR-BouwRai 1992 (in 2.F.-west).
De eerste woningen zullen in het NWR-BouwRai-project worden opgeleverd
in maart of april 1992. Vanaf eind 1992 komt in 2.F de bouwstroom redelijk op gang, maar pas eind 1993 - als in Muziekwijk de laatste projec- •"
•;'-"!••'-"'" ten zijn opgeleverd - wordt de gehele, ten minste 1.500 woningen tellen' .'" _ de, produktie in Stad op 2.F/H gericht. De ontwikkelingsrichting is in
hoofdzaak van west naar oost: van het centrum van Almere-Stad naar KHW 3
,•••..
en van KWH 3 naar de Hoge Vaart. Begin 1996 zal in het plangebied de
••'' ' laatste woning zijn opgeleverd. •, _. . '
..-/.:

MK/44 SVB

De bouw van de bevolkingsvolgende buurtvoorzieningen, bij voorbeeld basisscholen en gezondheidscentra, zal parallel aan die van de omliggende
buurten plaatsvinden, waarbij gestreefd wordt naar een oplevering gelijktijdig met de eerste woning in die buurt. De voorzieningen bij het oostelijk station zullen in 1995 gereed zijn, terwijl de opening van het station een jaar eerder wordt verwacht.
••;.-.-.•.'
Een gebied met een bijzondere planning is het al eerder genoemde reserve-centrumgebied. Dit plandeel zal eerst bebouwd worden als het stadscentrum vol is of als duidelijk is dat het centrumgebied voldoende ruimte /:
biedt om alle, bij een stad van 250.000 inwoners behorende, centrumfunc-.
ties te huisvesten. Vanwege het bijzondere karakter is het gebied niet
in de structuurschets opgenomen.
'••-.:
Een tweede qua planning afwijkend gebied is de 300 meter brede zone ten
oosten van KHW 3. De centrale ligging in Almere-Stad-Oost en de goede bereikbaarheid voor alle verkeer maken dit gebied bij uitstek geschikt
voor voorzieningen met een groot voedingsgebied. Zowel de noodzaak van
een voorziening in Almere als bij voorbeeld een verpleeghuis, als de onzekerheid over het jaar van realisatie behoeven niet te worden aange- ~ ,
toond. Juist de centrale zone biedt voor dergelljke projecten een goede
vestigingsplaats, omdat het een in de tijd flexibele invulling toestaat
zonder een voortgang in aangrenzende gebieden te verstoren. De eerste
voorziening in dit bijzondere plandeel zal mogelijk al in de loop van
1993 in gebruik genomen worden, terwijl de bouw van het overdekte zwembad, pas op zijn vroegst in 1999 vordt verwacht.
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PROGRAMMA.

De doelstelling v a n economische uitvoerbaarheid heeft geleid tot e e n
planopzet waarin de beschikbare.ruimte efficient wordt b e n u t . De v o o r w o ningbouw geschikte plandelen, gebieden die op korte afstand v a n v o o r z i e ."••.';. ningen, bushaltes en station zijn gelegen, worden maximaal b e n u t . D e F l e volijn en de centrale zone geleden het plangebied in drie woonvlekken
(2.F-west, 2.F-oost e n 2.H) m e t elk eigen buurtvoorzieningen. G r o e n c o n centraties (wijkpark e n andere groenvoorzieningen) liggen in deze centra.,.,._.-., le zone. Ook h e t grootste deel v a n de buitenrand is groen: de n o o r d r a n d
••''•••"--: v a n 2.H en de zuidwesthoek v a n 2.F grenzen aan uitgestrekte p a r k e n , ter- ''
wijl smallere groenstroken de oostgrens en zuidgrens vormen.
.• :;
3.1

Woningbouw.

•.
•

'

r

-'

' '

Het tegenwoordlge volkshuisvestingsbeleid wordt gekenmerkt door e e n afnemende financiSle betrokkenheid v a n de Rijksoverheid e n e e n streven e e n •••;.
groter aandeel huishoudens m e t een bescheiden inkomen e e n woning te doen
kopen. Beide tendenzen zijn terug te vinden in de samenstelling v a n h e t
Almeerse contingent: e e n elk jaar sterk afnemend aantal premiehuur-non-profit-contingent e n e e n licht stijgend aantal premiekoop-con-'
tingent. D e afnemende overheidsfinanciering is ook merkbaar a a n de gesta.--•'.•. ge afname v a n het aandeel gesubsidieerde bouw, ten gunste v a n de bouw ...:'
v a n woningen in de vrije sector.
•- .
.
•'
Door als basis v o o r h e t bouwprogramma de verwachte contingent-samenstelling in 1993 te kiezen (1993 omdat h e t h e t eerste jaar is dat in A l m e re-Stad-Oost e e n groot aantal projecten zullen worden o n t w i k k e l d ) , is
het effect v a n bovengeschetst beleid duidelijk n e e t b a a r . N o g slechts 1 6 Z
v a n de woningbouw z a l in de zwaarst gesubsidieerde huursector p l a a t s v i n den, terwijl h e t aandeel premiekoop-woningen 23Z i s . E r zijn evenveel o n gesubsidieerde als gesubsidieerde woningen geprogrammeerd; als alle r e gio-contingent daadwerkelijk beschikbaar komt is een verhouding 68Z-32Z
bereikbaar. D e verhouding huur-koop (afhankelijk v a n h e t aantal c o n t i n genten in de h u u r s e c t o r e n de mate waarin premie-C-contingent - e n w e l licht ook premiekoop-contingent - voor de bouw v a n huurwoningen w o r d t ' . •.
j_ . . aangewend) is ongeveer 1 :2.

••*.'

•j'.'

?i
.•*
'•
y
.

Het woningbouwprogramma gaat uit van een stapelingspercentage van 16Z. ~...;
Ook dit vrij—lage posccntagc •J/aif'^ST: Ook dit vrij lage percentage - ge-'
fl|
let op de nabijheid v a n het stadscentrum en station Almere-Stad-Oost is e e n gevolg v a n de veranderingen in de contingentenmix: meer stapeling
brengt de bouw v a n voldoende eengezinshuurwoningen in gevaar, h e t g e e n i n
• strijd z o u zijn met de woonvoorkeur v a n de 8.000 ingeschreven w o n i n g z o e k e n d e n . I n de proefverkaveling zijn op drie lokaties appartementen g e dacht: i n 2.F-west bij h e t Fongerspad nabij h e t Weerwater (vrije s e c t o r ) , in 2.F-west langs de verbindignsweg centrum-KHW 3 (non-profit e n
. \
premiehuur-C) e n in 2.F-oost bij h e t station (non-profit en p r e m i e • .
. huurCtprofit).
.. -....,-...

.y.
'
.;•.
•"'.•'
r. •
'f^,
};•; *
v^:

'•& •!.,"-^ ": .'V
"j'i
S^
'.

doelstelling v a n h e t bouwprogramma is d a t elke b e l a n g stellende een passende woning moet kunnen betrekken. D a t betekent e e n ^
- grote verscheidenheid: naast eengezinswoningen ook appartementen, • n a a s t
• rijtjeswoningen m e t e e n traditionele plattegrond ook woningen met s l a a p '. . • ' "'• 'en studeeirvertrekken gelijkvloers, n a a s t woningen met standaardkwaliteit
ook woningen met standaard extra-kwaliteit, naast woningen v o o r jonge
huishoudens m e t k i n d e r e n o o k woningen geschikt v o o r ouderen.

.:t:t~
.£• •

;>

•.

MK/44 SVB • •

•

De doelstelling van een gevarieerd aanbod geldt ook voor de bouwproduktie in de vrije sector, met name de prijsstelling. Het streven 70Z van
. ' de produktie in de goedkope prijsklassen - tot circa f 155.000,-- v.o.n.
- te realiseren is alleen uitvoerbaar als grote aantallen goedkope koopwoningen in de vrije sector, zo mogelijk met regio-contingent, worden
•.,•••.-.•: ri: ontwikkeld, tot 20Z van de totale produktie. Ook de bovenkant van de ..",
•;•;'.: markt wordt in Almere-Stad-Oost bediend: voor deze bewonerscategorie
zijn, verspreid over verscheidene lokaties, terrein^en voor particuliere
bouwkavels gereserveerd (4Z, uitsluitend koop), terwijl daarenboven 12Z
,•-.• ..^duurdere projectontwikkeling (huur en koop, inclusief"iz appartementen)
^'fr<'\_'-': is geprogrammeerd. E6n woningbouwterrein in 2.H-west, met een plancapaciteit van circa 75 kavels, wordt buiten de grondexploitatie gehouden en
is niet meegeteld in het woningtotaal.
3.2

Voorzieningen. .

3.2.1 Situering.

.•.....: ' -.y . '
" •

.': ••',.

/ ',:.:_.v.T

De verscheidenheid van de in het plangebied geprojecteerde voorzieningen
is zeer groot. Sommige hebben een klein gebotiw nodig op een kleine kavel
en functioneren goed bij een centrale lokatie. Andere voorzieningen be-'
; '.. : "slaan diverse hectares en eisen een goed ontsloten randlokatie. Er zijn
•-'-.'
voorzieningen waarvan de meeste gebruikers in de directie omgeving wo- nen, terwijl de doelgroep van andere voorzieningen verspreid woont over
de stad of zelfs buiten Almere.
Deze verscheidenheid heeft grote verschillen in voorkeurslokaties tot gevolg. In functioneel opzicht zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden:
a. Voorzieningen die bij voorkeur in het stedelijk gebied zijn gesitueerd, omdat hun dagelijkse gebruikers rond de voorziening wonen. Deze
buurtvoorzieningen hebben belang bij korte loopafstanden, goede spreiding over het plan en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer. Binnen de woonvlekken 2.F-west, 2.F-oost en 2.H wordt voor deze voorzieningen uitgegaan van centrale lokaties, waar mogelijk bij bushaltes.
Vaak zal de realisat^T van deze groep van voorzieningen gelijke tred
houden met de woningbouw. Voorbeelden: nevencentrtim, bedrijfsruimten,
de meeste basisscholen, buurthuis/ouderencentrum, gezondheidscentra
en apotheken en buurttuinen.
',,':['''•
: ••
. • ."
b. Voorzieningen met een groot ruimtebeslag en een groot bouwvolume (qua
schaal niet passend in een woonbuurt), een groot draagvlak en soms
ook een onzeker tijdstip van realisatie. Naast goede bereikbaarheid
met het openbaar vervoer is voor deze voorzieningen een goede auto-ontsluiting noodzakelijk. De centrale zone naast KHW 3 is flexibel
in te vullen en goed ontsloten voor alle verkeer. Bovendien biedt de
concentratie van voorzieningen in dit plandeel het voordeel dat sommige voorzieningen van elkaars nabijheid kiinnen profiteren. Voorbeelden: verpleeghuis, multifunctionele eenheid psychiatrie, sporthal en
'••
overdekt zwembad, tenniscomplex,. jongerenruimte, school voor voortge:^et onderwijs, bijzondere basisscholen met een groot voedingsgebied,
• • middelschalig nutstuinencomplex, wijkpark en kinderdagverblijf. Voor
.'i;. .s':/r-,.-.r:'..''het gedeelte van de centrale zone tussen de spoorlijn en de busbaan
- • ._ -worden de niet direct functioneel te gebruiken kavels als reserveter••". • rein aangemerkt, analoog aan het reservegebied bij het centrum van. Almere-Stad. .
.
. •
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c. Een restgroep van voorzieningen zonder duidelijke eisen ten aanzien
van de lokatie of met een voorkeur voor lokaties buiten een der woonvlekken en de centrale zone. Voorbeelden: een kerk (een relatief kleine voorziening die in het nevencentrum past - medegebruik parkeerplaatsen - maar ook in de centrale zone, stadsweiden (in het vervolg
.•_•..• van de centrale zone in 2.H)^&» een tweede nutstuinencomplex (in de
• .-:..' ' hoogspanningsstrook ten zuiden van 2.F-oost) J^<... Cosi^zj^^e.'-i&P^i^eL^ AVcLa.
De voorzieningen in de woonbuurten beslaan samen 6 ha (bedrijfsruimten
."•..- en buurttuinen niet meegerekend), de voorzieningen in de centrale strook
;'.'.^" ••• ' 12 ha en de restgroep 3 ha. . '•
3.2.2 Type en aantal.
Ook als de voorzieningen naar type worden gerangschikt blijkt een grote
diversiteit. Vijf hoofdgroepen van qua functie verwante voorzieningen
zijn te onderscheiden: commercieel, zorg, sociaal-cultureel, onderwijs
en sport en recreatie.
Commercieel.
Het bij het station Almere-Stad-Oost geprojecteerde nevencentrum is in
grootte (circa 4.000 m2 bruto vloeroppervlak) en draagvlak vergelijkbaar
met het binnenkort in aanbouw te nemen winkelcentrum bij station Muziekwijk. De ligging aan een belangrijke buurtweg voorziet in een goede bereikbaarheid per auto, zowel voor de klanten als het bevoorradend verkeer. De bedrijfsruimten (1 per 100 woningen) zullen in de later op te
stellen programma's van-eisen worden meegenomen en verspreid over het
plan worden uitgevoerd; concentraties zijn gedacht bij het station, bij
de bushaltes in elke woonbuurt en aan de toegangsweg naar het centrum
van Almere-Stad.
Zorg.

.

-•

In het plangebied zullen 2 gezondheidscentra/apotheken nodig zijn: 66n
in de eerste bebouwingsfase in 2.F-west en 66n bij het station in
2.F-oost. Verpleeghuis en multifunctionele eenheid psychiatrie hebben .
een onderlinge functionele band, alsmede relaties met het op een kilometer gelegen ziekenhuis .
Sociaal-cultureel.
Voor deze groep van voorzieningen - buurthuis/ouderencentrum, jongerenruimte en kinderdagverblijf - is ruimte gereserveerd in het plan. Ze komen voor in de meerjaren-planning; realisatie hangt echter af van het beschikbaar stellen van financien.

•j-:,
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Onderwijs.
De school voor voortgezet onderwijs heeft gebruiksrelaties met de sporthal en-het zwembad. Eveneens in de centrale zone gesitueerd is een twee-.
tal basisscholen met grote voedingsgebieden: een vrije school en een
1.o.m./m.i.k./z.m.i.k.-school (met eigen gymruimte). In elk van de drie
buurten komt een openbare basisschool, terwijl het onderwijs-aanbod
, wordt gecompleteerd door basisscholen op rooms-katholieke en protestant-christelijke grondslag. De grote basisscholen met 16 klassen be.. schikken over een' eigen gymvoorziening, terwijl de kleinere scholen aan-.
gewezen zijn op aparte gymzalen (3 scholen per gymzaal, afstand
. school-gymzaal maximaal 500 m). Semi-permanente schoolgebouwen komen
niet voor in 2.F/H: bij permanente scholen geplaatste noodlokalen zullen
de grote toestroom van leerlingen in de eerste jaren na oplevering opvangen.
• .
. V
Sport en recreatie. •

.

'

Aan de nota volkstuinen zijn de noreJmi ontleend voor de aanleg van volkstuinen: per woning 0,9 m2 buurttuin en 3,3 m2 aan de rand van het woongebied (bruto maten) ; mocht de vraag naar tuinen grotee-. zijn, dan kan
worden uitgeweken naar het Hannie Schaftpark. Dezelfde benadering, het
opvangen van extra vraag in het parkgebied ten noorden van 2.H, geldt^-- (<S
voor de stadsweiden en de termisvelden: de gereserveerde 2 en-1- 1/g'na
zijn in principe voldoende voor de bewoners van 2.F/H, maar een onvoorziene groei in de vraag kan direct buiten het plangebied worden opgevangen. Er zijn in het plangebied geen sportvelden gesitueerd, omdat pas na
1995 extra velden nodig zullen zijn en er nog voldoende ruimte is op het ..
sportpark 2.P; de door de "bewoners van Almere-Stad-Oost te gebruikers- •'
.'
sporthal en zwembad liggen echter, vanwege de noodzakelijkheid van een
centrale lokatie, w61 in de centrale zone in 2.F. Ook voert de waterverbinding Veerwater-Leeghwaterplas door het plangebied; om een goede doorvaarbaarheid te verkrijgen worden de tot deze open route behorende grach- .:.ten extra breed uitgevoerd en de bruggen extra hoog. Ten slotte is in de :'"";'
centrale zone, op de grens van 2.F en het aansluitende zuidelijke deel
van Almere-Stad-Oost, een ruim opgezet wijkpark gesitueerd.
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HET PLAN.
Meer nog dan bij de vorige hoofdstukken zijn voor een goed begrip de
plankaart en de facetkaarten nodig. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de stedebouwkundige en groene hoofdstructuur aan de orde en wordt
de verkeerskundige opzet toegelicht.

4.1

Stedebouwkundig plan.

.•'•."i--. . ..

••..•.....

•, . .\ Het oorspronkelijk plan voor dit deel van de stad, neergelegd in het
Structuurplan Almere-Stad, gaat voor Almere-Stad-Oost uit van het vingerstad-principe: radiale stedelijke banden die vanuit het centrum naar buiten wijzen, met verti^akkingen onder hoeken van 45°. Dit principe is nu
duidelijk zichtbaar in de verkaveling van de noordelijke wijken: de Waterwijk en de Kruidenwijk zijn de stedelijke vingers die via een verandering in de verkavelingsrichting in de Staatsleidenwijk raken aan het centrum van Almere-Stad.
Met de vaststelling van de structuurvisle Almere-Stad-Oost is de vingerstad-gedachte verlaten. Het stedebouwkundig plan is nu orthogonaal van .•
opzet en geSnt op het huidige grondgebruik en het bestaande landschap.
Voordelen van deze nieuwe opzet zijn: de mogelijkheid van een snelle en
rechtstreekse autoverbinding tussen het centrum en Rijksweg 6, een altijd soepele verandering van bouwland - via zandopspuiting -' naar stedelijk gebied (simpel gezegd enkele landbouwkavels opspuiten en er is
nieuw stedelijk gebied beschikbaar), vroegtijdige aanplant van park en
bos en lange zichtlijnen in een heldere structuur.
'•",'. De nieuwe basisstructuur in Almere-Stad-Oost bestaat uit drie langgerekte (van Randstaddreef tot Rijksweg 6 ) , 800 meter brede bebouwingsstroken
met overwegend woningbouw. Ze worden gescheiden door zones met andere
functies: een natte zone voor beroeps- en recreatievaart die geflankeerd
wordt door'smalle groenzones (Hoge Vaart) en een centrale (voorzieningen) zone langs kemhoofdweg 3 met onder meer het wijkpark. Het plangebied van de structuurschets bevat delen van de westelijke en centrale bebouwingsstrook (de buurten 2.F-we3t respectievelijk 2.F-oost en 2.H) en
de tussenliggende centrale zone.
- De orthogonale onderlegger is in de proefverkaveling flink vervormd. Dit
vindt zijn oorzaak in enkele andere ruimtelijke randvoorwaarden. Zo belnvloedthet licht gebogen trac6 van de Flevolijn de verkavelingsrichting
van de aangrenzende plandelen, terwijl ook de bij de aanleg van de spoor. lijn vastgelegde onderdoorgangen beperkingen inhouden voor de verkavelingsvrijheid (loodrechte kruisingen, gefixeerde kaveldiepte). De nabijheid van het stadscentrum - weliswaar ook orthogonaal van opzet, maar
met een andere hoofdrichting - verstoort eveneens de basisstructuur,
want deze voor het plangebied "vreemde" richting wordt in 2.F over grote
lengte voortgezet in de zone langs wijkweg 3. Het maakt het centrum van
grotere afstand zichtbaar, waardoor de oriSntatie op het centrtim van Al. .:. • mere-Stad gemakkelijker wordt. ..,,.• v.: .^- .,. .., ..--t--,..?._. •.;.-.,...•:.-.. •.^?'
." :' Bij de ruimtelijke en functionele geleding in het plangebied - gesloten
versus open, stedelijke versus groen, woningen versus voorzieningen speelt de centrale 'zone een hoofdrol. l^<z u^-AdbZA - . J2.V-C -. .
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Hoe verder men in deze zone in zuidelijke richting gaat, hoe groener en
opener dit plandeel wordt. Het deel van de zone tussen busbaan en spoor. lijn wordt echter gekenmerkt door een vrij hoge bebouwingsdichtheid, zodat de geleding alhier vooral functioneel is. In 2.F reikt de stedelijke
vinger niet slechts tot aan de westelijke bebouwingsstrook maar verder,
' tot in 2.F-oost.

.;.-;..;

.-'

• • '•'':•'.•.'••.'.'.'•' --^ •} .''•'••••^"•y::

•..'' 'y'--'"--\\'^

De gestapelde bouw draagt bij tot .stedebouwkundige accenten in het plan.
Zo zullen de flats bij het station de uitstraling van het nevencentrum
vergroten. De gestrekte flatblokken langs wijkweg 3 geven, in combinatie
met een 70 meter breed profiel, aan deze toegangsweg naar het centrum de
noodzakelijke allure. De woontorens bij het Weerwater bieden, behalve
een unieke kans voor de bouw van luxe appartementen, de mogelijkheid van
een eigenzinnig en markant project.
- "

4.2

.^".-^.''

Groene hoofdstructuur.

>

.

.

•

.

*

-

-

•

.

'

•-^f:' -', ,'.;:

Het groen in Almere-Stad-Oost is geconcentreerd in erikele langgerekte zones die aan het gebied de gewenste geleding geven. Om de groenstructuur
zo sterk mogelijk te maken is aansluiting gezocht bij bestaande land- " •;
schapselementen. Het reeds >eingeplante park langs de oever van het Weer";->..- water en de binnenkort in te planten smalle parkstrook langs de Hoge '•"•••••
'li'-' Vaart zijn beide onderdeel van het structuurgroen. Ze worden verbonden
'.r,.;., " door een 70 meter brede groenstrook onder de hoogspanningsleiding, een
landschapselement dat' structuur geeft aan een veel groter gebied dan Almere-Stad-Oost.
.
Het plangebied bevat, behalve bovengenoemde groenzones, nog een essentieel onderdeel van de groene hoofdstructuur: de centrale zone tussen de
woonvlekken 2.F-west en 2.F-oost/2.H. Evenals de aangrenzende stedelijke
gebieden en de andere structurele groenstroken, is de centrale zone langgerekt en strekt zich uit van het Hannie Schaftpark (met zicht op de
Leeghwaterplas) tot Rijksweg 6 (Almeerderhout).

rUb
Het groen in dit pl/andeel heeft diverse verschijningsvormen, die samenhangen met de verschillende functies. Zo is het gedeelte ten noorden van
. • . de Flevolijn gereserveerd voor woningbouw in lage dichtheden (particuliere kavels), zodat/groene karakter voornamelijk verkregen wordt door tuinen. In het gedeelte tussen het spoor en de gracht is een groot aantal
voorzieningen ondergebracht, hetgeen betekent dat het groen tot relatief
grote eenheden is gebtmdeld en dat - ondanks de stedelijkheid van de
voorzieningen - dit deel van de centrale zone galiiLltiJ;'uytiLi .LJiliiinitija.
UUv^Antf- cticWt VaatiOwtJ A '''-*=*-t "JCL C£A'- ofi_ cX^s.w^a-e.'K^JE-^ct^. i^j^f/y.iouu-^Ji-Gii^..
Ten zuiden van de gracht komen geen gebouwen voor. Hier is het wijkpark
geprojecteerd, dat zich uitstrekt tot in het aangrenzende plandeel 2.K. '•
Het ligt op een kruispunt van tot de hoofdstructuur behorende groenzo^
nes, centraal in Almere-Stad-Oost en uitloopruimte biedend aan de bewo-'
ners,van de omliggende buurten. Nog verder naar het zuiden behoudt de
centtale zone haar open en groen karakter; de realisatie van voetbalvel. - . den in 2.K betekent opnieuw.een functionele invulling.
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- 13 Ook buiten het groen van de hoofdstructuur komen groenzones voor, vooral
ter verhoging van de kwaliteit van het wonen. Langs de Flevolijn en.
langs de belangrijke verkeerswegen is open ruimte noodzakelijk om geluidoverlast te voorkomen. De breed geprofileerde verbindingsweg met het centrum is een voorbeeld van een formele ruimte met gras en bomenrijen, die
belangrijk is voor de beleving van bewoners en passant<en. De recreatieve
betekenis van de gracht wordt vergroot door belendend groen. Begeleiding
van vrijliggende (brom-) fietspaden met groen verhoogt het cohort van de
gebruikers. ,
'., .•
;. .•'./...•..'.'.;.'•.":''.••. •;::.^ .•
Zeer belangrijk^voor een prettig woonklimaat is de aanwezigheid van informeel groen in de buurten zelf, zowel kijk- als gebruiksgroen (bij
voorbeeld bivnrfl^inftrgen) . Voor de allerkleinsten zal dicht bij de woning
ruimte voor speelplekjes worden vrij gehouden.
4.3

Verkeerskundige opzet.

. _;

Bij de opzet van het Almeerse verkeers- en vervoersstelsel wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke kwaliteit in de zin van reistijd,
comfort, veiligheid en doelmatigheid. Een doelstelling is het versterken
van de concurrentiepositie van "zwakke" en milieuvriendelijke verkeerssoort:en via onder meer de aanleg van vrijliggende busbanen, fiets- en
wandelpaden en trottoirs. Bevordering van het gebruik van deze verkeers.soorten wordt ook nagestreefd door de publiekstrekkende functies op goed
ontsloten lokateis te situeren, bij het station en bij bushaltes. Zorg
wordt besteed aan het wegnemen van de negatieve kanten van het autover. keer (geluidhinder, verkeersonveiligheid), zonder overigens de toegankelijkheid van woonbuurten voor auto's te verhinderen.
Langzaam verkeer.
De langsaam verkeerroutes in 2.F/H verzorgen korte, rechtstreekse en duidelijke verbindingen met de belangrijkste bestemmingen buiten het plangebied, zoals het stadscentrum, het Hannie Schaftpark en de Waterwijk,•de
Almeerderhout en Almere-Buiten. De hoofdroutes zijn voortzettingen van
bestaande of in ontwerp aanwezige (brom-)fietspaden buiten het plan.
Het rijcomfort van de hoofdroutes wordt vergroot door de uitvoering in
asfalt en minimalisering van hoogteverschillen. Een goede veiligheid
wordt bereikt door de kruisingen met de Flevolijn en de drukste wegen
(kemhoofdweg 3, Randstaddreef) ongelijkvloers uit te voeren en de kruisingen met de busbaan te beveiligen. Bij kruisingen met minder drtikke
straten wordt ruim uitzicht geboden en maatregelen getroffen de snelheid
van de auto te verlagen.
Het net van vrijliggende hoofdroutes heeft een maaswijdte van 250 i 300
meter. Alternatieve routes zijn door de woonbuurten getraceerd; deze
soms ^et woonstraten samenvallende verbindingen verkleinen de maaswijdte
tot 125 A 150 meter.
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- 14 Openbaar vervoer.
Station A l m e r e - S t a d - O o s t is h e t k n o o p p u n t in de afwikkeling v a n h e t o p e n b a a r v e r v o e r in d i t d e e l v a n A l m e r e . C o m f o r t a b e l v o o r - en n a t r a n s p o r t
w o r d t v e r z o r g d d o o r e e n u i t g e b r e i d stelsel v a n v r i j l i g g e n d e b u s b a n e n m e t
een gemiddelde h a l t e - a f s t a n d v a n 600 m e t e r . In h e t p l a n g e b i e d k o m e n 5
h a l t e s v o o r , w a a r v a n v i e r langs h e t traject dat de centra v a n Stad e n '
B u i t e n d i r e c t v e r b i n d t : 66n bij h e t stiation, fi6n c e n t r a a l in 2.F-west,
&in c e n t r a a l in 2.H e n €^n b i j de v o o r z i e n i n g e n c o n c e n t r a t i e op de grens
,'.;van 2.F-oost e n de c e n t r a l e z o n e . De v i j f d e bushalte ligt a a n de later
' • te v o l t o o i e n lusvormige v e r b i n d i n g door A l m e r e - S t a d - O o s t .
•.-.;•-.•
De b u s r o u t e s v o l g e n h e t h a r t v a n de stedelijke b e b o u w i n g s z o n e s , zodat de

• afstand van het merendeel der woningen tot een halte minder dan 400 meter bedraagt. Alle woningen in 2.F-oost en 2.H liggen op minder dan 800
meter van station Almere-Stad-Oost.
Auto.

•

•

.---.'

_

^'y

...'•.••

De belangrijkste autoweg in het plangebied is de vier rij stroken tellen-:
de kemhoofdweg 3, de verbindingsweg tussen de Randstaddreef en Rijksweg
6. Aftakkingen van de Randstaddreef en de kemhoofdweg leiden de buurten
in, waarvan er 66n - wijkweg 3 - een directe verbinding geeft met het
centrum. Het verlengde van wijkweg 3 leidt langs het nevencentrum bij
"Station Almere-Stad-Oost, terwijl een andere wijkweg - noord-zuid gericht en 2.H verbindend met 2.F - eveneens raakt aan het nevencentrum.
Het onderzoek naar de verkeersintensiteit is nog niet afgerond, zodat
nog geen zekerheid bestaat over de drukte op de wijk- en buurtwegen. Ongetwijfeld hebben de drie drukste wegen in het plangebied een verkeersbelasting hoger dan 2.450 motorvoertuigen per etmaal, hetgeen wettelijk nader onderzoek inzake de geluidhinder vereist. Langs de Randstaddreef en
kemhoofdweg 3 zullen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht,
terwijl het ruime profiel van wijkweg 3 naar verwachting de geluidbelas- ••
ting aan de gevel voldoende zal wegnemen.
In de woonbuurten wordt aan de verblijfsfunctie een zwaar accent toegekend en de rol van de auto ondergeschikt gemaakt aan die van het overige
verkeer en de voetganger. Vanwege veiligheid en oversteekbaarheid zijn
de maximale richtsnelheden op buurt- en woonstraten respectievelijk 40
en 30 kilometer per uur, waarbij zonodig fysieke maatregelen worden toegepast (mini-rotondes, drempels, as-verschuivingen etc.). Ter bevordering van de verkeersveiligheid is een doorlopend stratensysteem gewenst,.
zodat bedieneii*-verkeer (rijdende kruidenier, vuilnisauto etc.) niet achteruit behoeft te rijden.
.
\De standaard-parkeemorm is 1.25 parkeerplaats per woning en 1.00 parkeerplaats per bejaardenwoning. Bij parkeren op eigen terrein geldt een
afwijkende norm: uitgaande van een opstelplaats op de kavel sijn op
. straat nog 0.53 parkeerplaats per woning nodig. In het algemeen zal par-.
:.•• keergelegenheid zo dicht mogelijk bij de woningen worden gerealiseerd:
• i n rustige w o o n s t r a t e n v o o r de woning e n tegenover k o p g e v e l s . B i j sommi-'."
ge drukkere b u u r t s t r a t e n z a l u i t s l u i t e n d langsparkeren w o r d e n t o e g e p a s t
e n dient rekening g e h o u d e n te w o r d e n m e t e e n grotere a f s t a n d t u s s e n w o n i n g e n p a r k e e r p l a a t s . Situering v a n p a r k e e r p l a a t s e n a a n zowel v o o r - a l s
-. achterzijde v a n de w o n i n g d i e n t te w o r d e n v e r m e d e n .
•..••.•;.
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onderwerp:
Opzet hoofd-DWA-rioleringssysteem in Almere-Stad-Oost
Verslag
Blad
bespreking d.d.
aanwezig:

7 november 1989

Kuik, Dekker, Van Erk
Van D o o m , Overal,
Houkema

Gemeente Almere
RWS
RWS (Witteveen en Bos)

afwezig:
I

'].;

<-• C: >

1 ^f ,.:]v, \
verzendlijst:

deelnemers + projektgroep Almere.

Jo

volgende bespreking d.d.

punt

omschrijving

door

Hoofdopzet van het onderzoek en de rapportage ervan
a. Verzamelen basisgegevens.
b. Interpretatie gegevens.
c. Voorstudie.
e. Concept eindrapportage (+overleg)
f. Eindrapport met uiteindelijk gekozen oplossing besluitvorming
gemeente, (PG, Bestuur), en WCWA.
2.
2.1,

Basisgegevens
Woningaantallen + globale lokaties volgens recente opgave van het
Planbureau, totaal 19.000 woningen met een gemiddelde bezetting van 2,5

2.2.

Bedrijventerreinen er is totaal ca. 150 ha bedrijventerrein, waarvan
de helft met een afvoercoefficient van 0,25 en de helft van 0,50.

2.3

Centrumfuncties De centrumfuncties zullen uitgedrukt in b.v.o.'s nog
nader via Dekker door het Planbureau verstrekt worden. RWS, (W+B)
bepaald zelf de afvoercogfficienten. Idem voorzieningen (scholen,
sociaal culturele voorzieningen enz.).

3.
3.1.

Uitgangspunten voor de hoofdopzet
omvang "vrii vervalgebieden"; met 1 m. zandopgehoogd R=500 m.
zonder zandophoging R= ca. 300 m. (nader te bepalen) Vooralsnog wordt
voor geheel A-S-Oost uitgegaan van de 1.00 m. zandophoging.
(Nader overleg bij de gemeente heeft geleid tot de opstelling, dat in
het plan ook een alternatief voor een niet opgehoogd gebied tussen de
Vaarten, moet worden gemaakt.).

3.2.

Fasering woningbouw en uitgifte bedrijventerreinen;
*
le kwadrant: zie concept structuurschets Almere-Stad-Oost le fase
d.d. oktober 1989. Aan de le kwadrant fasering moet worden
toegevoegd dat in de hoek tussen Hoofdgracht en Weerwater een
tweede NWR/BouwRAI buitenexpositie plaats zal vinden. Eerste
bewoning in dit gebied zal in januari 1992 plaatsvinden.
Ervan uitgaande dat dit projekt meteen z'n DWA afvoer op het
systeem Almere-Stad-oost kwijt moet, is de oorspronkelijke
planning, bij de opdrachtverstrekking aan RWS gewijzigd. In plaats
van medio 1992, moet thans per januari 1992, het eerste DWA-water
verpompt worden.

3.3.

Capaciteitsbenutting
In het rapport moet de flexibiliteit van de pompcapaciteiten worden
aangegeven. Ook de mogelijkheid van het tijdelijk c.q. definitief
aansluiten van DWA systemen uit Almere-Oost moet worden onderzocht.

3.4.

Milieueisen
De exacte milieueisen t.a.v. de gemalen zullen door Dekker verzameld
worden en op korte termijn overhandigd.

4.

Financiele afweeingen
In het rapport zullen de verschillende varianten op financiele
aspecten getoetst worden.
a. Investeringskosten
b. Exploitatiekosten
c. Tariefstellingen Heemraadschap. De tariefstelling van het
Heemraadschap zal gebaseerd worden op een inwonersproduktie van
150 1, daarin zijn opgenomen 120 1 produktie en 30 1 lekwater en
verkeerde aansluitlngen. Het Heemraadschap meent uit metingen van
een veel grotere toevoer van DWA water tijdens regenbuien te
moeten constateren dat het percentage verkeerde aansluitlngen veel
hoger ligt.
d. Consequenties voor maatschappelijke kosten (o.a. tariefstellingen
naar burger).

5.

Inhoud van het rapport
In de inleiding van het rapport moet ter wille van o.a. de
bestuurlijke besluitvorming worden opgenomen waarom tot advisering van
dit systeem gekomen is.
motivering keuze gemengd en gescheiden stelsel.
historie hoofdopzetten Almere-Haven.(vrijverval diepriool)
Almere-Stad eerste fase, Almere-Buiten, Almere-Stad-west en thans
Almere-Stad-oost.
Nieuwste ontwikkelingen op rioolgebied in den lande.

Planning
afronding studie alternatieven cijferwerk + kaartmateriaal in
januari 1990 (overleg RWS-Gemeente technisch platvorm)
Concept eind rapport gereed in maart 1990 (overleg RWS gemeente,
technisch platvorm)
eindrapport gereed in begin april.
de gehele maand april besluitvorming bij gemeente en RWS.
aanvang besteksvoorbereiding in mei 1990.
Door RWS (W+B) zal een operationeel tijdschema worden opgesteld dat
z.s.m. naar gemeente (Kuik) wordt gestuurd.
Aan de hand daarvan wordt de afspraak voor januari gemaakt. Op
werkniveau kunnen inmiddels alle technische overleggen plaatsvinden
(RWS-W+B-GW)

DE DRIEHOEK, ALMERE STAD OOST
De afdeling Groenvoorzieningen heeft op het voorliggende plan de volgende
kritiekpunten.
De voornaamste kritiek richt zich op het feit dat op het moment dat de nieuwe
wijken bewoond gaan worden het overgrote deel van de beplanting verwijderd
dient te worden en vervangen door iets geheel anders. Dit betekent dubbele
aanleg- en beheerkosten.
Gezien de ligging vlakbij de (toekomstige) woonwijken is het beter om al in
een vroeg stadium te streven naar een meer parkachtig beeld. Wij stellen dan
ook voor om zodanig aan te planten dat via de gebruikelijke beheersmaatregelen
(dunnen, verwijderen snelle groelers) geleidelijk aan dit park uit een
pionierssituatie ontstaat.
De bovengenoemde punten worden door ons zo belangrijk geacht dat het plan op
hoofdlijnen herzien zal moeten worden. Ook tegen het voorgestelde eindbeeld
hebben wij grote bezwaren.
- De stroken met voorzieningen liggen precies evenwijdig aan de overheersende
windrichting en zullen daarom als tochtgaten gaan fungeren.
- De belevingswaarde van rijen bomen en stroken plantsoen van telkens dezelfde
breedte is uitermate gering en sluit helemaal niet aan bij wat een bewoner van
Almere zich bij een park voorstelt.
- Het huidige groenbeleid is er op gericht het groen in de onmiddelijke
woonomgeving een gecultiveerd karakter te geven en daarbuiten zoveel mogelijk
te streven naar een natuurlijk karakter. Het op grote schaal aanplanten van
groenblijvers en sierplantsoen in een groenstrook naast de woonwijken past
hier niet in.

Gemeentewerken,
Afd. Groenvoorzieningen,
8-11-1989.

Reactie op het plan van bureau Bakker-Bleeker "de driehoek" in
Almere-Stad-Oost, d.d. 22 September 1989.
1. Het primaire doel van een inplant van de driehoek is een markerende beplanting (bos) in een vroeg stadium in de openheid van het gebied
Almere-Stad-Oost aan te brengen dat in een later stadium een functie voor
het omliggende woongebied heeft.
2. Uitgaande van deze doelstelling moet geconcludeerd worden, om geen verspilling te verkrijgen, dat ten minste voor het komende decennium hier een
(park)bos zal ontstaan. Dat wil zeggen een sterk overwegend gesloten gebied
met paden, hetgeen de functie duidelijk zal bepalen (beperken). Het naastliggende park zal meer ruimte bevatten.
3. De afdeling groenvoorzieningen ziet, afgezien of dit nu wel de meest geschikte vorm is voor het doel, geen mogelijkheden om door de normale beheersmaatregelen van de aanvangsbeplantlng tot het eindbeeld te geraken.
Conclusie; het betekent tweemaal aanleggen in een korte periode met alle nadelen voor de omwonenden en tweemaal de aanlegkosten, hetgeen onaanvaardbaar is.

n
4. Voorstel: in overleg tussen het bureau, afdeling groenvoorzieningen en SO
te bezien of door middel van een sterke vereenvoudiging van het plan een
goed te beheren bos kan ontstaan (blijvers) en dit snel effect heeft (wijkers).
SO.
P. de Maar.

n
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Afspraken technisch overleg Almere-Stad-Oost
deelnemers: Prins, Van Erk, Kuik, Voortman, Smienk,

1.

Verwerking openwaterwensen GW t.a.v. gebied nabij KW 209 door SO.
Waterafvoer via Hanny Schaftpark naar Leeghwaterplas .
De Maar/Voortman

2.

Uitwerking woonfuncties aan het water nader te bepalen tijdstip
Voortman.

3.

Ontwateringsmogelijkheden KHW 3 inclusief KW's
a.
Kunstwerken bemalen, afzonderlijk of met koppelingen.
b.
Kunstwerken vrijverval afvoeren.
op aanliggende RWA stelsels
'
op aanliggende DWA stelsels
op eigen systeem naar grachten.
c.
Opstellen van een definitief voorstel
Prins

4.

Hoofdsysteem DWA riolering opstellen rioleringsgebieden,
voorstellen situering hoofdgemaal pompputten en persleidingen
Prins/Van Erk

5.

Hoofdleidingen trace's langs hoofdinfrastruktuurelementen t.b.v.
eerste fase Van Erk.

6.

Hoofdleidingen langs KHW 3, voorkeursligging t.o.v. fietspad
vaststellen mede aan de hand van de tijdelijke toestand bij weg
aanleg. Van Erk/Voortman

7.

Uitwerken situering PTT telefooncentrale

8.

Uitwerken telefoon hoofdkabel trac6 t.b.v. centrale. Van Erk
Uitwerken trac6 langs Von Draispad Voortman

9.

Uitwerken technisch dwarsprofiel KHW 3
Smienk
Uitwerken bovengrondse inrichting KHW 3 De Maar.

Voortman

Volgende bijeenkomst op Woensdag 8 november om 10.00 uur in Kamer B 009
CC. deelnemers Van Kreel, Hietland, De Bruyne, De Heij, Meijer.

Almere-Stad-Oost
Afspraken uit de technische bespreking over Almere-Stad-Oost.
d.d. 8 november 1989.
Verzenden aan: Prins, Van Erk, Dekker, De Bruijne, De Maar, Voorman,
Smienk, Kuik, Van Kreel en Hietland.

1.

Dwarsprofiel KHW 3
toepassing banden en kolken nader motiveren vanuit
GW.
constructieve eisen geluidwering.
voltooien van alle kenmerkende dwarsprofielen over
hele trac6 KHW3.

, Prins
Prins
Smienk/
->. Voortman

Uitwerking RWA stelsel
riolering + openwater voor geheel AS-oost, inclusief
gebied tussen de vaarten (opdracht GW - Witteveen en
Bos gereed medio januari 1990).

Prins

Uitwerken woonfuncties open water

Voortman

Randvoorwaarden vanuit K en L voor Hoofdinfrastructuur.
Van Erk
Uitwerken eerste telefoon voorzieningen
Van Erk/
Voortman
Planning
De besluitvorming van het gehele profiel van KHW3 moet
in begin januari 1990 via een WCWA/WSGA behandeling
afgerond worden

Kuik

Datum:

9 november 1989.

Van:

SO/PI.

Aan:

Leden Projektgroep Almere.

rOitK^9''^^P rvL..':_nc

1 ij K O ^ '!^^'^
A o e n d a p u n t ••••:^2lll"-"^:;_:i_l
Betreft:

Structuurschets Almere-Stad Oost le fase.

Hierbij ontvangt u de structuuurschets Almere-Stad Oost le fase.

Het voorliggende "plan" is in de eerste plaats een nadere uitwerking van
de "structuurvisle Almere-Stad Oost" van oktober 1988 voor het gebied
ten noorden van de hoogspanningsleiding en tussen de centumgracht oost
c.q. Weerwater en Hoge Vaart.
Voorts is dit plan programmatisch zowel voorwat betreft de woningbouw
als de voorzieningen uitgewerkt.

De voor dit plan geldende financieel economische voorwaarden, zoals
ruimtegebruik, investeringsmogelijkheden, marktsegmentering, e.d. zijn
verwerkt in dit plan.
Thans wordt gewerkt aan een voorlopige grondexploitatieberekening van
dit gebied; waarmee de financiele haalbaarheid wordt bepaald.
Getracht wordt de resultaten hiervan over 14 dagen kenbaar te kunnen
maken.

Daarwaar in de "structuurvisle" nog vraagpunten lagen ten aanzien van
belangrijke infrastruktuur lijnen, ligging van busbaan, grachten en
hoofdwegen, worden in dit plan concrete voorstellen gedaan. Hoewel in
dit plan al een suggestie wordt gegeven van de bebouwingsstructuur voor
de verschillende deelgebieden zal de concretisering daarvan in de
diverse ontwikkelingsplannen, die nu ter hand worden genomen, worden
bepaald.

Ten aanzien van de voorzieningen, een park alsmede de gestapelde bouw
worden in principe de lokaties bepaald.
Opmerkingen die gemaakt zijn door de raadscommissie naar aanleiding van
de ontwikkelingsvisie zijn meegenomen. zo zijn binnen het strakke kader
van de hoofdstructuur gebieden aangemerkt waar een grotere vrijheid
bestaat ten aanzien van de invulling.
Naast de voor de waterhuishouding noodzakelijke grachten is de
mogelijkheid gecreeerd om extra water voor een specifieke woonmilieu te
maken.
Parallel met de ontwikkeling van de structuurschets wordt een plan voor
een inplant gemaakt, waarbij gemikt wordt op een uitvoering in het
volgend plantseizoen.

Het plangebied heeft een capaciteit van ca. 4.500 woningen. De eerste
woningen zullen in het NWR-Bouwrai-projekt worden opgeleverd in april
1992. Prognose is, dat in 1996 de laatste woningen zullen worden
opgeleverd.

Voor deze structuurschets is een glonaal nutsvoorzieningenplan gemaakt
en is de afwatering bestudeerd. Bij het maken van de
ontwikkelingsplannen zal een verdere uitwerking volgen.

Behandeling vindt plaats in de projektgroep vergadering van 28 november
a.s.
Stuurgroep R.O. 29 november 1989.
Eventuele opmerkingen v66r 23 november 1989 naar G.J. Hietland. B305.

Datum:

16 november 1989,

Projektgroep A L M E R F
Van:

G.J.

Hietland.

2 1 HQV. 1S89
Aan:

Leden Projektgroep Almere.

Betreft:

Notitie fasering Almere-Stad Oost,

I'^Q^ndapunt

In uw bespreking van 14 november j.l. is U een notitie van het
planbureau toegezegd over de fasering van Almere-Stad Oost.

Het voornemen is deze notitie tegelijk te behandelen met de
structuurschets Stad Oost le fase op 28 november a.s.

\^

Projektgroep ALMERE

1 NOV. 1SS9
Agondapunt

FASERING AS-OOST

Inleiding
Nu de structuurschets 2F/H is voltooid, is gevraagd inzicht te verschaffen in
de volgonde stappen van de pianontwikkeling AS-oost. De ontwikkelingsvolgorde
in AS ligt t.g.v. eerder genomen (beleids)beslissingen grotendeels vast.
Onderstaand wordt de uitwerking hiervan op de fasering AS-ooost in beeld
gebracht.
Bouwvolgorde 2F/H
In de structuurschets 2F/H is een fasering opgenomen. De startbouw
(=contingentenjaar) vindt achtereenvolgens in de volgende plandelen plaats:
1991
1992
1993
1994
1995
PM

ZFwest - NWR bouwRAI '92 terrein
2Fwest - schil rond bouwRAI tot aan WW3 en KHW3
2Fwest - tussen gracht en hoogspanningsleiding
- tussen spoorlijn en WW3
2Foost - tussen gracht en centrale zone
2Foost - tussen gracht en Hoge Vaart
2H
- tussen gracht en Hoge Vaart
2H
- tussen gracht en centrale zone
2Foost - centrale zone
2H
- centrale zone

Woningoplevering 2F/H
Dit geeft een woningproduktie van
1992: 2Fwest
375
1993: 2Fwest
625
1994: 2Fwest
800 + 2Foost • 475
1995: 2Fwest
150 + 2Foost •1150
1996:
tot.: 2Fwest -1950 + 2Foost -1625

ca:
75
+ 2H
200
+ 2H
2H
620
+ 2H - 925

375
625
1350
1500
650
= 4500

Ontwikkelingsplannen 2F/H
Op basis van de structuurschets 2F/H zal een aantal ontwikkelingsplannen
moeten worden opgesteld. Aantal en omvang zijn in onderzoek, waarbij een rol
speelt dat aan de Almeerse woningbouwverenigingen is toegezegd een deel van
2F/H (ca 1000 won.) in een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente/
woningbouwverenigingen/ontwikkelaars te realiseren. Een andere factor hierin
is de mogelijke privatiserinsoperatie van SO, waarbij een werkverdeling
tussen de geprivatiseerden (het gekozen bureau) en de achterblijvers moet
worden ontwikkeld. Voorlopig wordt uitgegaan van 3 ontwikkelingsplannen;
2Fwest(excl.bouwRAI): start na vaststelling structuurschets 2F/H - gereed
medio 1990
2Foost
start na vaststelling ontwikkelingsplan 2Fwest - gereed
(incl. centr.zone)
eind 1990
2H
start na vaststelling ontwikkelingsplan 2Foost - gereed
(incl. centr.zone)
medio 1991

5. Bouwvolgorde 2K
Om ook in 1996 de gevraagde 1500 woningen te kunnen realiseren moet in 1995
worden doorgebouwd in 2K. Binnen dit gebied is, wegens het ontbreken van
gedetaileerde plannen, nog geen nadere fasering aan te geven. In het kader
van de (verlengde) bestuursovereenkomst wordt wel een randvoorwaarde
opgelegd: in het gebied t.n.v. de bestaande Kraanvogelweg(2KI) realiseert het
Rijk (RWS) de infrastructuur en in het gebied t.z.v. de bestaande
Kraanvogelweg (2KII) de gemeente Almere (zie bv KHW3-zuid). Voor de fasering
binnen 2K betekent dit dat in ieder geval een noord-zuid volgorde moet worden
aangehouden. Omdat binnen 2KI + 2KII nog niet kan worden gekozen wordt er van
uitgegaan dat de mogelijkheid blijft bestaan de bebouwing van de gebieden
tussen het Weerwater en KHW3 en de gebieden tussen KHW3 en de Hoge Vaart
gelijktijdig te laten plaatsvinden.

6. Woningoplevering 2K
Uitgaande van de meerjaren taakstelling (1500 won/jaar) en de door de BOKAZ
afspraken opgelegde tweedeling zal in 2K de volgende woningoplevering moeten
plaatsvinden:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000;
tot.;

2KI(tnv Kraanvogelweg) - 850
2KI(tnv Kraanvogelweg) - 1500
2KI(tnv Kraanvogelweg) - 1500

= 850
= 1500
= 1500
1500 = 1500
500 = 500

2KII(tzv Kraanvogelweg)
2KII(tzv Kraanvogelweg)
2KI(tnv Kraanvogelweg) - 3850 2KII(tzv Kraanvogelweg) -2000 = 5850

7. Structuurschets/ontwikkelingsplannen 2K
Rekeninghoudend met de benodigde doorlooptijden en de wens de voorbereidende
werkzaamheden zoveel mogelijk te spreiden, dient de pianontwikkeling in 2K
als volgt de verlopen.
Structuurschets 2K
le ontwikk.plan 2KI
le ontwikk.plan 2KII

start na vaststelling ontwikkelingsplan 2H medio 1991 gereed medio 1992
start na vaststelling structuurschets 2K medio 1992 gereed eind 1992
start PM
gereed PM

Zandophogingen 2K
Gezien het geringe faseverschil in de realisering van 2KI en 2KII en de wens
de faseringsrichtingen binnen geheel 2K zolang mogelijk open te houden, zal
de zandophoging van 2K ineens dienen plaats te vinden.
De hoeveelheid m3 zand uit de Noorderplassen is afhankelijk van de te kiezen
definitieve plasbodemdiepte en het al dan niet gefaseerd ontgronden.
Uitgaande van de maximale mogelijkheden is ca. 4.800.000 m3 zand beschikbaar.
Hiervan wordt in het in uitvoering zijnde bestek 2.340.000 m3 benut (verslag
PL22-6-89). Met het overblijvende deel moeten zowel 3L als 2K van een
zandophoging worden voorzien. Er van uitgaande dat voor 1-5-90 (=uiterste
datum) wordt beslist Ineens door te gaan met de 2e fase, zijn de volgende
hoeveelheden zand beschikbaar/nodig:
maximaal beschikbaar
le fase (in uitvoering)
2e fase
3L (incl. depots)
2K (excl. centrale zonel

speling

4,.800,.000
2,.340..000
2,,460,.000
780,.000
1..630,.000

m3
m3
m3
m3
m3

50.000 m3

-3Mocht bij nadere uitwerking blijken dat niet voldoende zand aanwezig is voor
zowel 3L als 2K dan dienen in de projectorganisatie prioriteiten te worden
vastgesteld.
9. Bouwvolgorde na 2K
Na realisatie van 2K is binnen AS nog woningbouw mogelijk in 2J en 2I/L.
Omdat in 2J(AS-west) de zandophogng (grotendeels) aanwezig is, en slechts
beperkte (aanvullende) infrastructuur moet worden aangelegd om te kunnen
bouwen, is dit gebied aangewezen als de grootschalige reserve
woningbouwlokatie van Almere.
Het gebied tussen de Hoge en Lage Vaart (2I/L) vormt een samenhangend geheel.
In dit gebied zijn, omdat de behoefte aan woningbouw/bedrijven/groen niet
(meer) exact bekend is, bij de uitwerking van de structuurvisle AS-oost, een
aantal overgangsterreinen aangewezen (wonen/bedrijven en
wonen/bedrijven/groen).
Gezien het voorgaande ligt het voor de hand na 2K eerst 2J(AS-west) en als
laatste 2I/L (AS-oost tussen Hoge en Lage Vaart) te bebouwen.
Samenvatting
1. De fasering van 2F/H is opgenomen in de structuurschets 2F/H.
2. Aantal en fasering ontwikkelingsplannen 2F/H nog in onderzoek, (samenwerking
Gemeente/woningbouwverenigingen/ontwikkelaars + privatisering SO) maar het
ontwikkelingsplan 2F-west dient in ieder geval medio 1990 gereed te zijn.
3. Door de BOKAZ-afspraken wordt 2K verdeeld in 2KI t.n.v. en 2KII t.z.v. de
Kraanvogelweg, waarbij de bebouwing 2KI eerst moet plaatsvinden
(infrastructuur door RWS).
4. Binnen 2KI is nog geen fasering mogelijk, maar rekeninghoudend met de
doorlooptijden dient in ieder geval de structuurschets 2K medio 1992 gereed
te zijn (start uitwerking medio 1991) en het le ontwikkelingsplan eind 1992.
5. Gezien het geringe faseverschil tussen oplevering 2KI(1996-1998) en 2KII(1999
en 2000) zal geheel 2K ineens (vanaf 1990) moeten worden opgespoten.
6. Na 2K is bebouwing in 2J en 2I/L mogelijk, maar gezien in het laatste gebied
opgenomen overgangsterreinen (wonen of bedrijven of groen) ligt de volgorde
2J, 2I/L voor de hand.
7. In hoofdlijnen verloopt de (plan)ontwikkleling van AS-oost als volgt:
1990
2Fwest

XX--

2Foost

XX

2H

1992

1993

====

2KI

1994

1995

1996

>
====

XX

2K(structuurschets)

NB.

1991

XX : plan
-- : voorber.
-= s bouw
-->: oplevering

>
====

>

XX XX
XX

---

====

>

De fasering in hoofdlijnen is nog steeds conform de laatste
"woningbouwrapportage gemeente Almere" (groene boekje) van maart 1989. In
de versie van november 1989 zal de tweedeling in 2K worden verwerkt.

Almere, 13 november 1989
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Datum:

24 november 1989.

Van:

Projektleiding.

Aan:

Leden Stuurgroep R.O.

Betreft:

Struktuurschets Almere-Stad Oost.

Hierbij ontvangt u de struktuurschets Almere-Stad Oost le fase.

Aangezien blijkt dit door het veelvuldig gebruik van het toevoegsel
"oost" voor diverse gebieden in Almere verwarring ontstaat ware het
beter te spreken van "Struktuurschets 2.F.H."

Het Plan.
Het voorliggende plan is in de eerste plaats een nadere uitwerking van
de "struktuurvisie Almere-Stad Oost" van oktober 1988.
Daarwaar in de "struktuurvisie" nog vraagpunten lagen ten aanzien van
belangrijke infrastruktuur lijnen, ligging van busbaan, grachten en
hoofdwegen, worden in dit plan concrete voorstellen gedaan.
Waarvan de hoofdstruktuur nu ook vastgesteld dient te worden.
Voorts is een visie neergelegd hoe de woningbouw en de voorzieningen in
dit plan op hoofdlijnen kunnen worden ingepast. Uitgangspunt daarbij is
geweest de noodzakelijke eisen die door financieel ekonomische
voorwaarden, technische voorwaarden (ondergrondsverkeer, ontwatering
e.d.), investeringsmogelijkheden en flexibiliteitseisen worden gesteld.

Ontwikkelingsplannen.
In dit plan wordt op basis van de hierboven aangegeven hoofdstruktuur
een suggestie gegeven van de bebouwingsstruktuur voor de verschillende
deelgebieden. E.e.a. zal nader geconcretiseerd moeten worden in de nu
ter hand te nemen ontwikkelingsplannen.
Voorgesteld wordt om het gebied in principe te verdelen in 3
ontwikkelingsplannen te weten 2.F.-west, 2.F.-oost, en 2.H.

Integrale plan ontwikkeling.
Gezien het voornemen in 2.F.H. tot een overeenkomst te komen met de
woningbouwfederatie voor een integrale plan ontwikkeling voor een deel
van dit gebied kunnen de nu gekozen grenzen nog enigszins wijzigen

NWR.
Tevens zal de NWR-Bouwrai lokatie 1992, gezien de stringente
tijdsplanning zich ook enigszins buiten de normale routine ontwikkelen
(zie agendapunt NWR)

Voorzieningen.
Ten aanzien van de voorzieningen, een park alsmede de gestapelde bouw
worden in principe de lokaties bepaald.
Opmerkingen die gemaakt zijn door de raadsconamissie naar aanleiding van
de ontwikkelingsvisie zijn meegenomen. Zo zijn binnen het strakke kader
van de hoofdstruktuur gebieden aangemerkt waar een grotere vrijheid
bestaat ten aanzien van de invulling.
Naast de voor de waterhuishouding noodzakelijke grachten is de
mogelijkheid gecreeerd om extra water voor een specifieke woonmilieu te
maken.
Parallel met de ontwikkeling van de struktuurschets wordt een plan voor
de inplant gemaakt, waarbij gemikt wordt op een uitvoering in het
volgend plantseizoen.

Parkgebied.
Met name het parkgebied vervult hier een zeer belangrijke rol.
Voorgesteld wordt het plan gebied ter plaatse van KHW 3 aan de zuidzijde
uit te breiden zodat het hele parkgebied als beeldbepalend element
tijdig kan worden aangelegd.

Scholen.
Voor wat betreft de optimale spreiding van openbare baisscholen, kan de
schaalvergroting enigszins roet in het eten gooien.
De spreiding van deze voorzieningen zal bij uitvoering van het huidige
beleid afwijken van de spreiding aangegeven in deze struktuurschets. Aan
de hand van de bijlage wordt de discrepantie zichtbaar.
Er volgt nog overleg ten einde na te gaan welke de spreiding wordt.

Gebiedsafbaking
In verband met de nodige flexibiliteit voor de vestiging van
voorzieningen en het creBren van een ontwerp eenheid verdient het
volgens de projektgroep de voorkeur het deel van de centrale z6ne
grenzend aan 2.F.-west in het eerste ontwikkelingsplan mee te nemen
envorm te geven.

Bevaarbaarheid grachten.
Voor de grachten in een gebied van deze schaal en omvang acht de
projektgroep het wenselijk de grachten goed bevaarbaar en beschaatsbaar
te maken.
Dit kan consequenties hebben voor de grachtbreedte, de diepte en de
brughoogte.
Indien de Stuurgroep Ruimtelijke Ordening dit principe kan
onderschrijven zal i.o.m. de betrokken diciplines (GB, SV, GW en PL) tot
nader uitwerking worden overgegaan.

Trac6's K & L en ontwatering.
In verband met de voortgang dient SV op korte termijn de trace's nodig
voor de technische voorbereiding af te geven. De hoofddragers voor K & L
en de koppeltrac6's van de nutsvoorzieningen dienen nl. t.b.v. de
NWR-Bouwrai 1991 vastgelegd te worden.
Voorstel is dit parallel aan het eerste ontwikkelingsplan te laten
verlopen, dus maart/april 1990 gereed/bekend.

L.V. - routes.
Bij de toetsing van inrichtingsplannen blijkt steeds weer dat er grote
financiele consequenties kleven aan de vastgestelde principes voor
premaire, secundaire en gekoppelde trace's aan auto infrastruktuur voor
langzaamverkeer (m.n. fietsroutes) ten gevolge voor de impliciete
verhardingskeuzes.
Het is noodzakelijk dat SO-verkeer hierin een nieuw standpunt bepaald en
bij het eerste ontwikkelingsplan duidelijkheid verschaft.

Marges in de verkaveling.
Bij de invulling van Muziekwijk-Midden en West blijkt dat marges in de
verkaveling (c.q. een soort reserveringen) t.b.v. niet voorzienbare
noodzakelijke bouwkundige invullingen node gemist worden.
Om dislokatie te voorkomen en flexibiliteit in de plannen te waarborgen
verdient het aanbeveling om SO en GB hiervoor eem visie te laten
ontwikkelen.

Juridische plannen.
De in deze struktuurschets voorgestelde ontwikkelingen passen niet
binnen het uit 1983 daterende bestemmingsplan "Stad-Oost".
De stafafdeling Stadsontwikkeling bereidt op dit moment een
planherziening voor.
De opzet is daarbij om gebruik te maken van de mogelijkheden die de
gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt en om een zogenaamd
globaal eindplan op te stellen. Een dergelijk plan vergroot de
flexibiliteit in de bouwfase en biedt tevens een bestuurlijk instrument
voor de beheersfase.
Het plangebied zal nagenoeg gelijk zijn met het gebied van de eerste
fase.
Onderzoekt dient te worden of deze werkwijze ook van toepassing kan zijn
op de NWR-Bouwrai lokatie.

Randgebieden.
Het aan dit plan gebied grenzende Weerwaterpark is uitsluitend aanwezig
in haar baisvorm. T.b.v. een optimaal recreatief gebruik zullen t.z.t.
nog aanvullende inrichtingsmaatregelen nodig zijn.
Het lijkt op zijn plaats hier aandacht te vragen voor de toekomstige
inrichting en afwerking en de bijbehorende financiering.

Impliciet wordt hier besloten dat in de Noord-Westhoek t.b.v. de
toekomst + 10 ha. voor centrum ontwikkeling wordt gereserveerd..

In verzoek u na het voorgaande over punt 1 t/m 11 een standpunt te
bepalen en tot struktuurschets met bijbehorenden randbesluiten goed te
keuren als basis voor de op te starten ontwikkelingsplaiuien.

1.

De noodzakelijke struktuur bepalende elementen vast te leggen.

2.

De verdeling van 2.F.H. in drie ontwikkelingsplannen te accorderen.

3.

Kennis te nemen van de mogelijkheid grenskorrecties toe te moeten
passen door u keuze van bepaalde ontwikkelingsroutines

4.

Instemmen met het feit dat dit plan voor 2.F.H. uitgangspunt vormt
voor de ontwikkeling van de NWR-Bouwrai lokatie.

5.

Aan de hand van de voorliggende informatie m.b.t. de basisscholen en
beleidsuitspraken doen.

6.

Akkoord te gaan met de schoolspreiding die op basis van overleg
wordt bereikt en de resultaten hiervan af te wachten in de
presentatie van de respectievelijke ontwikkelingsplannen.

7.

Akkoord te gaan met de interpretatie van de projektgroep dat bij het
eerste ontwikkelingsplan (2.F.west) de centrale zOne wordt
meegenomen inclusief het parkgebied ten noorden van de kink en de
RHW 3

8.

Het principe van goede bevaarbaarheid te onderschrijven en
betreffende disciplines opdrachtgeven e.e.a. uit te werken.

9.

SO opdragen om m.b.t. de hooftrac6's binnen de daarvoor gestelde
termijn uitsluitsel te geven en een standpunt te bepalen m.b.t. de
L.V.-routes.

10. Het principe onderschrijven dat verkavelings marges noodzakelijk
zijn om een kwalitatieve hoogwaardige stedelijke uitleg te
waarborgen.
SV en GB vragen hierop een visie te ontwikkelen.
11. Akkoord gaan met de stellingname dat in dit gebied wordt gemikt op
een globaal eindplan.

burgemeester van almere

Aan: Stuurgroep R.O.
Met betrekking tot de structuurschets Almere-Stad oost wil ik, na
vluchtige lezing van het boekwerkje, het volgende naar voren brengen.
1. De naam Almere-Stad oost wekt zeer veel verwarring. Ik meen mij te
herinneren dat al eens eerder de suggestie is gedaan om een andere
naam voor deze wijk te kiezen. Gaarne beveel ik u aan dit dan ook
heden te doen. (Persoonlijke suggestie: Parkwijk)
Toelichting: gelegen tussen de parkgebieden Leeghwaterplas en
Weerwater. Na Stedenwijk, Waterwijk, Kruidenwijk en Muziekwijk lijkt
mij Parkwijk eigenlijk best een leuke naam.
2. Op pagina 3 onder het hoofdstuk algemeen staat in de 2e alinea een
zin die aangeeft dat de bouw van de stadsdelen Pampus en Sticht
'eerst zal starten in het begin van de 21e eeuw'.
Zoudt u willen bevorderen dat deze zin verwijderd wordt?
Voor het overige heb ik grote bewondering voor de voortvarendheid
waarmee een en ander wordt aangepakt.
Almere, 29 november 1989
drs. C.H. de Cloe

Ii bezoekadres: stadhuisplein 1 almere-stad|
I postbus 200,1300 AE almere
Ii tel. 03240-99202 _
__

bureau Bakker en Blcckcr h^
t u i n - en landschapsarchitecten

Gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere
t.a.v. Dhr. N.L. van Schaik

amsterdam

5 auguStUS

1988uw kenmerk

onderwerp

Betreft: Kostenramlng

Almere - Stad Oost

Geachte heer van Schaik/

Hierbij sturen wij de kostenramlng voor het opstellen van een
plan voor de vroegtijdige inplant in het toekomstige stadsdeel
Almere Stad - Oost.
Bij nadere informatie is gebleken dat de kostenramlng in juni
niet is verstuurd/ wegens een grote slordigheidsfout van het
secretariaat.
Mijn excuses hiervoor/
Met vriendelijke gro
C. Passenier
herengracht 252

1016 BV amsterdam

telefoon 020 - 23 98 01 / 25 03 04

k.v.k. amsterdam nr 150 245

bureau fiakkcr en B l e c k e r bv

KOSTENRAMING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PLAN VOOR DE VROEGTIJDIGE
INPLANT IN HET TOEKOMSTIGE STADSDEEL ALMERE-STAD-OOST

Inhoud:
1. Globale omschrijving van de werkzaamheden
2. Urenraming
3. Kosten
4. Voorwaarden van t o e p a s s i n g op de kostenraming

Amsterdam, j u n i

19/88

Bureau ^'cNcfc^r en $leelfer B.V
Herengracht] «52
1016 BV rflflSlfeRDAM

Tel . : l|26f0'3[9doi
i r A. G .Ml 0 s p e r

bureau B a k k e T e n B l c c k c r bv

1. Globale omschrijving van de werkzaamheden
De Afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Almere heeft ons
gevraagd een plan op te stellen voor de vroegtijdige inplant van
een driehonderd meter brede zone langs de Kernhoofdweg 3 in het
toekomstige stadsdeel A l m e r e - S t a d - G o s t .
Dit gebied is in de "Ontwikkelingsvisie A l m e r e - S t a d - O o s t "
aangegeven als (gedeeltelijk) te beplanten, v o o r u i t l o p e n d e op de
ontwikkeling van het plangebied als woon- en w e r k g e b i e d . Het op
te stellen plan m o e t , voortbouwend op genoemde O n t w i k k e l i n g s visie, een concreet beeld geven van de op korte termijn te
realiseren b e p l a n t i n g e n . De p i a n u i t g a n g s p u n t e n dienen te zijn
gebaseerd op de gedachte dat zich in de loop van de tijd wijzigingen moeten kunnen voordoen in de functie en de betekenis van
deze b e p l a n t i n g e n . In de toelichting op het plan dient hieraan
aandacht te worden besteed.
Om inzicht te krijgen in de kosten van een dergelijk plan hebben
wij een gedetailleerde urenraming gemaakt waarbij ook duidelijk
wordt wat onze bijdrage in c o n c r e t e zal inhouden. Na een analyse
van de p r o g r a m m a t i s c h e aspecten van zowel de korte als de langere
termijn worden een aantal ideeen ontwikkeld voor de mogelijke
inplant (schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 ) . Zowel de resultaten van de analyse als
van de ideeSnfase worden vervolgens voorgelegd aan een kleine
b e g e l e i d i n g s g r o e p van de afdeling S t a d s o n t w i k k e l i n g . Dit overleg
moet leiden tot een keuze uit de voorgelegde a l t e r n a t i e v e n . De
verkozen ideeen worden daarna door ons uitgewerkt in de vorm van
een beplantingsplan (schaal 1:2000; m e t indien zinvol enkele
details op kleinere s c h a a l ) . Dit plan zal qua sortimentskeuze tot
een zodanig niveau zijn uitgewerkt dat inzicht wordt verkregen in
de betekenis op korte termijn en in de ontwikkeling van de
beplantingen in de tijd. Tegelijkertijd wordt een beeld gegeven
van de mogelijke v e r a n d e r i n g e n als gevolg van het in de loop van
de tijd realiseren van A l m e r e - S t a d - O o s t . De uitwerking zal
wederom aan de b e g e l e i d i n g s g r o e p worden voorgelegd. Onze werkzaamheden zullen tenslotte worden afgerond m e t het opstellen van
een schriftelijke t o e l i c h t i n g .

bureau B a k k c F en B l c c k c r bv

2. Urenraming
Bij de urenraming hebben wij onderscheid gemaakt in de uren voor
een projektleider/ontwerper (p/o), een ontwerper (o) en een
tekenaar (T).
P/O
1. Analysefase
- analyse van de randvoorwaarden
- analyse van programma korte termijn
- analyse programma lange termijn

0

T

4

8

''-. 4

32

3. Overleg
- over de resultaten van fase 1 en 2,
keuze varianten

4

4

4. Ui twerki ng
- in de vorm van een beplantingsplan,
schaal 1:2000

8

32

2. Ideeenfase
- opstellen inrichtingsvarianten,
schaal 1:10.000
/ ,,

5. Overleg

> ' -

8-^8

6. Verwerking commentaar en schrijven
toelichting
7. Presentatie

40

• '

'.

8

16

92

56

8
36

bureau Bakker en Bleckcrbv

3. Kosten
Voor de verschillende in de schakelen medewerkers hanteren wij de
volgende uurtarieven:
projektleider/ontwerper (directeur)

f 137,50

Ontwerper

f 107,--

Tekenaar

f 67,--

Deze uurtarieven zijn exclusief bureaukosten, onkosten en BTW.
Onder bureaukosten verstaan wij kosten voor porti, telefoon en
administratie. Hiervoor hanteren wij een vast percentage van 5%
van het honorarium. Onder onkosten verstaan wij reis- en verblijf skosten , 1ichtdrukkosten, fotokosten etc. In de regel is een
reservering van 10% van het honorarium hiervoor toereikend. De
BTW bedraagt 20X tenzij wettelijk anders is voorgeschreven. Op
grond van de urenraming zijn de kosten als volgt:
p/o
0
t,

36 X 137,50
92 X 107,-56 X 67,--

=
=
—

f
f
f

4.. 9 5 0 , - 9,. 8 4 4 , - 3.. 7 5 2 , - -

honorarium
f
bureaukosten 5%
reservering onkosten
10%
s

18.546,-927,30

f

21.327,90
4.265,58

Totaal

f

25.593,48

Afgerond

f

25.000,--

BTW 20%

1.854,60

bureau Bakker en Blcckcrbv

4. Voorwaarden van toepassing op het aanvaarden van de opdracht
Aanvang opdracht
Onze werkzaamheden kunnen een aanvang nemen na schriftelijke
opdracht. Deze opdrachtverstrekking betreft zowel het inhoudelijke als het financiSle deel van de kostenraming.
Algemene regelen_van de_vereniging van_Tuin- en landschapsarchitecten_B^N.T.
•Voor zover niet anders in deze kostenraming beschreven, zijn op
het eventueel verstrekken van de opdracht de Algemene Regelen van
de vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten B.N.T. van
toepassing, zowel voor wat betreft de honorering als voor wat
betreft de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en tuin- en
landschapsarchitect (A.R.T.A. 1987).
Eventueel te benoemen meerwerk
Alle werkzaamheden voor zover niet beschreven in deze kostenraming, die voor de voortgang van het planproces noodzakeijk
blijken, zullen na overleg met de opdrachtgever verricht worden
en als meerwerk in rekening worden gebracht op basis van te
besteden tijd tegen de genoemde uurtarieven.
In de raming zijn uren opgenomen ten behoeve van overleg.
Omdat daarover nog geen definitieve afspraken over zijn gemaakt,
beschouwen wij deze uren als een reservering. Redelijkerwijs
achten wij deze uren toereikend. Mocht echter blijken dat veel
meer overleg met de opdrachtgever nodig is dan behouden wij ons
het recht voor deze kosten op basis te besteden tijd, tegen de
genoemde uurtarieven in tekening te brengen.
Wij gaan er vanuit dat de gemeente recent bijgewerkte ondergronden van het gebied tot zijn beschikking heeft. Bij de offerte is
er vanuit gegaan dat deze ondergronden alleen hier en daar
aangepast behoeven te worden en verder direct geschikt zijn als
ondergrond.

Eventuele prijzenbeschikkingen van het ministerie van Economische
Zaken omtrent B.T.W. en/of overige kosten kunnen het geoffreerde
bedrag gedurende het planproces doen stijgen.
Aan het eind van elke maand gedurende het planproces zenden wij u
een declaratie, gespecificeerd naar honorarium, onkosten,
bureaukosten en B.T.W. Wij zien uw betaling graag binnen een
maand na datum van de declaratie tegemoet.
Wij gaan ervan uit dat van het gebied recent kaartmateriaal
aanwezig is dat slechts kleine aanpassingen behoeft. In de
offerte is geen rekening gehouden met het inmeten en vervaardigen
van ondergronden.

gemeente almere
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Almere,
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b. De ontwikkelingsvisie aan de orde stellen in de
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Dja
emancipatie: D ja

a. Met de ontwikkelingsvisie Almere-Stad oost instemmen,
en op basis hiervan beginnen met voorbereiding van:
1. de eerste fase v/oongebied incl. oostelijk station;
2. het trace van kernhoofdweg 3 zandbestek;
3. planvorming en beplantingsplannen voor de structurele groenelementen met het oog op vervroegde
inplant.
Deze plannen overeenkomstig planning ter besluitvorming aan bestuur voorleggen, waarna uitvoering
kan volgen.
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De ontwikkelingsvisie Stad-oost.

•>• v ' '

De voorliggende "visie" wil de leidraad geven voor de ontwikkeling van Stad-oost over een, naar het zich laat aanzien,
lange periode. Hierbij is hoofduitgangspunt dat met een
logische, overzichtelijke en tevens aantrekkelijke ontwikkeling van dit stadsdeel, een extra stimulans wordt gegeven aan
de ontwikkeling van Almere en die voldoende bouwlokaties
opievert voor het woningbouwprogramma vanaf 1992 tot jaren
daarna.
Om bovengenoemde ontwikkeling in gang te zetten is een
aantal akties nodig.
•' • . •
-•
a. Het maken van kernhoofdweg 3 die de A6 met de Randstaddreei'
verbindt. (De consequenties van een vroegtijdig aan te
leggen weg die deze kernhoofdweg verbindt met de Landdrost-^
dreef en aansluit ter plaatse van het stadhuis, zijn
onderwerp van een nog af te ronden verkeerskundig onderzoek
Het lengte en dwarsprofiel incl. definitieve tracering
dienen echter z.s.m. te worden vastgelegd i.v.m. voorbereidende werkzaamheden (o.a. zandbehoefte/aanvoer).
b. Het aanbrengen van struktuurbepalende beplantingszones
langs de kernhoofdweg 3, langs de Hoge Vaart en het uiterst
oostelijk gelegen gebied tussen de Hoge en Lage Vaart.
De ontwikkelingsvisie geeft een beeld van de belangrijkste
randvoorwaarden ten behoeve van het opstellen van plannen
tot uitvoering voor de genoemde wegen en beplanting. Tevens
biedt de visie voldoende informatie om met de uitwerking van
het eerste woongebied, aansluitend op het centrumgebied, te
kunnen starten. Een en ander kan onafhankelijk gebeuren van
het nadere onderzoek en ontwerp werkzaamheden die voor andere
delen nog nodig zijn.
De stuurgroep ruimtelijke ordening heeft het plan op
15 december 1988 besproken, en adviseert uw college met het
plan en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden in te stemmen
Naar aanleiding van dit plan Almere-Stad oost heeft de
stuurgroep meer algemeen stilgestaan bij de wens om bij de
toets van dergelljke plannen ook de beheersaspecten, vertaald
budgettaire termen, te kunnen meewegen.
Het doen van prlncipiele keuzen in de ruimtelijke inrichting
van een nieuw stadsdeel impliceert immers ook een keuze ten
aanzien van het (toekomstig) beheer van bijv. infrastructuur
(wegen, busbaan, Iv-routes) en groen (buurtgroen, wijkpark).
De stuurgroep adviseert u de directies SO en GW op te dragen
terzake een/voorstel voor aanpak en werkwijze te doen.
Voorstel.

Zie voorzijde nota.

voor vervolg inlegvel gebruiken
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Geachte heer Hosper,

': ?0

Hierbij verzoeken wij u een plan op te stellen voor de vroegtijdige inplant in een zone langs de kernhoofdweg 3 in het toekomstig stadsdeel A l mere-Stad-Oost.
Dit gebied is in de "ontwikkelingsvisie Almere-Stad-Oost" aangegeven als
(gedeeltelijk) te beplanten, vooruitlopend op het ontwikkelen van het
plangebied als woon- en werkgebied. Het op te stellen plan moet, voortbouwend op genoemde ontwikkelingsvisie en in samenhang met de verdere uitwerking die door SO wordt verzorgd, een concreet beeld geven van de op korte
termijn te realiseren beplantingen. De planuitgangspunten dienen te zijn
gebaseerd op de gedachte dat zich in de loop van de tijd wijzigingen moeten kunnen voordoen in de functie en de betekenis van deze beplantingen.
In de toelichting dient hieraan aandacht te worden besteed, conform uw
kostenraming d.d. juni 1938.

P--^
PL
MZV
VR.
SV/VGI
•'
SV/DIR
SV/PL3

Op deze opdracht is de Regeling rechtsverhouding stedebouwkundig advi:_.'.;
seur, de RS 1985 van toepassing. De honorering zal geschieden op basis
_ SV'BWT
van bestede tijd, met dien verstande dat het honorarium, verschotten,
•
reiskosten en andere kosten, inclusief BTW, samen een totaalbedrag van
M-'I^'eu
f 25.000,-- niet mogen overschrijden. Maandelijks dient u uw gespeclfi. _~_2
ceerde declaratie in te dienen bij de gemeente onder vermelding van boven'yo
vermeld documentnummer en FCL/ECL-nummer.
_ _
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, de heer
ir. P. de Maar,van de sector stadsontwikkeling.
Vij verzoeken u de opdracht per omgaande schriftelijk te bevestigen.
Hoogachtend,
;
»"

burgemeester en wethouders van Almere,
namens hen,
de directeur van de directie
stedelijke ontwikkeling en
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Geachte Heer Van Schaik,

Hierbij bevestig ik de door u aan ons Bureau verleende opdracht
voor het opstellen van een plan voor de vroegzijdige inplant in
een zone langs de kernhoofdweg 3 in het toekomstige stadsdeel
Almere-Stad-oost.
Met vriendelijke groet.
Bureau Bakker en Aleeker BV
Ir . A.Qr no^per, dfir^cteur

herengracfft 252

1016 BV Amsterdam

telefoon 020 - 23 98 01 / 25 03 04

k.v.k. amsterdam nr 150 245

gemeente almere
Het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Flevoland,
Postbus 55,
8200 AB
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Ontwikkeling Almere-Stad-Oost

dlv.

Geacht college,
Voor de ontwikkkeling van het gebied ten oosten van het centrum van
Almere-Stad (Almere-Stad-Oost) als bouwlokatie voor de periode 1992 en
jaren later is een notitie met randvoorwaarden samengesteld genaamd:
"Structuurvisle Almere Stad-Oost".
Een aantal exemplaren treft u bijgevoegd aan.
De bedoeling van dit stuk is Inzicht te verschaffen in een logische, overzichtelijke en tevens aantrekkelijke ontwikkeling van dit stadsdeel. Ora
de voorspoedige groei van Almere evenwichtig in gang te houden is deze
structuurvisle ook een orientatie voor andere ontwikkelingen binnen
Almere.
De structuurvisle voor Almere-Stad-Oost is de schakel tussen het vigerende bestemmingsplan Stad-Oost en de plannen van de uit te werken deelgebieden. Het structuurplan Almere-Stad blijft programmatisch gehandhaafd.
Het gebied Is bijna zo groot als Almere-Buiten en heeft ruimte voor ten
minste 15.000 woningen en 42.000 inwoners.
De structuurvisle heeft voldoende flexibiliteit om er tot 2005 aan te kunnen werken met de mogelijkheid het programma te realiseren.
Enkele maanden geleden is de structuurvisle aan de orde gesteld in de
raadscommissie voor onder meer stadsontwikkeling. De commissie is van oordeel dat de voorgestelde hoofdstructuur een verantwoord kader vormt voor
de invulling per deelgebieden en de realisatie van een aantal voorzieningen in de sfeer van de hoofdinfrastructuur en grootschalige bosinplant/
parkfuncties. Als voorbeeld noemen wij de aanleg van kernhoofdweg 3, de
verbinding tussen de A6 en Randstaddreef, met een zijtak aansluitend op
het centrum van Almere-Stad.
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Wij zijn er ons van bewust dat de ruimtelijke Inrichting van een gebied
niet louter een gemeentelijke aangelegenheid is. Het lijkt ons dan ook zinvol om over deze visie een ambtelijke gedachtenwisseling te laten plaatsvinden. Een dezer dagen zal de directie stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting hiertoe contact opnemen met het hoofd van uw afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Burgemeester en wethouders van Almere,
de burgemeester,

SVt652/gms
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Het Heemraadschap Fleverwaard,
t.a.v. de heer ir. J.D. Heijnis,
Zuiderwagenplein 1,
8224 AD

LELYSTAD.

uw brief/kenmerk

inlichtingen bij

ons kenmerk

23434-SV/SO

KZ

almere.

22 december 1989

FE

onderwerp
bijiagen

Toezendlng structuurvisle
Almere-Stad-Oost.

verzonden

IZ

2 7 tJEC, 1989

Agenda

Geachte heer,
PO
Tijdens ons overleg op 1 december 1989 is kort aandacht besteed aan het
bouwfront Almere-Stad-Oost, waarin eind 1991 de eerste woningbouw begint.
Afgesproken is de pianontwikkeling voor dit stadsdeel in ons eerstvolgend
overleg te bespreken. Ter voorbereiding hierop ontvangt u hierbij een
exemplaar van de structuurvisle Almere-Stad-Oost. Op dit moment is de
structuurschets voor de le fase, gelegen ten oosten van het stadscentrum,
bij de gemeente in besluitvorming. Ik kom ook graag op dit werkstuk, waarvan een exemplaar bijgevoegd is, in onze bespreking terug.
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STRUCTUURVISIE
ALMERE-STAD-OOST

Structuurvisie Almere-Stad-Oost.
Gemeente Almere, afdeling stadsontwikkeling,
oktober 1988.

•
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1.
Inleiding
Na de voltooiing van Muziekwijk zal
in
1992
de
woningbouw
van
Almere-Stad zijn vervolg krijgen in
Stad-Oost.
Daarvoor
al
Is
een
directe
verbinding
(KHW-3) nodig
tussen de A-6 en het centrum. Om
deze werken verder voor te kunnen
bereiden
is
de
voorliggende
structuurvisle
opgesteld,
als
schakel
tussen
het
vigerende
bestemmingsplan Stad-Oost en globale
eindplannen van de uit te werken
deelgebieden.
Het
structuurplan
Almere-Stad
blijft
programmatisch
gehandhaafd - ca. 18.000 woningen
voor ca. 45.000 Inwoners, ca. 150 ha
bedrijventerrein
-,
maar
de
ruimtelijke structuur is in enkele
opzichten
aangepast; een
directe
auto-ontsluiting,
een
orthogonale
structuur
en
een
meer
perifere
ligging van het bedrijventerrein.

erdere ontwikkeling. Hiertoe is een•
soepele inpassing van uit te voeren
werken na te streven met zo min
mogelijk verstorlng van het huidige
landbouwgebruik.
Door
een
vroegtijdige park en bosaanleg wordt
het ruimtelijk kader geleverd waarin
een
geleidelijke
stedelijke
ontwikkeling plaats kan vinden.

De ontwikkelingsvisie spreekt zich
over het westelijk deel tussen het
Weerwater en de Hoge Vaart duidelijker uit dan over het oostelijk deel
tussen de Hoge Vaart en de Tussenring langs de Lage Vaart, overeenkomstig de ontwikkelingsvolgorde van
het gebied.
Met de zandopspuiting in 1987 tussen
de spoorlijn en de hoogspanningsleiding is al begonnen met het bouwrijp
maken voor de woningbouw in 1992.
Ook is al een park aangelegd langs
het Weerwater.

Een
compleet
plan
voor
dit
omvangrijke stadsdeel, - bijna net
zo groot als Almere-Buiten - wordt
hier niet bedoeld, maar wel een
visie met voldoende flexibiliteit om
er tot 2005 aan door te kunnen
werken
met
de
mogelijkheid
het
programma te realiseren.

Overigens wordt het gebied gebruikt
voor landbouw. Ondanks deze ogenschijnlijke leegte heeft het gebied
al een rljke plangeschiedenis: voor
het structuurplan en ten behoeve van
aansluitlngen en kruisingen op de omringende infrastructuur zijn diverse
gedetailleerde plannen opgesteld en
In 1986 werd in no-time een plan geproduceerd voor het Olympisch dorp.
De nu aanwezige ruimte is er dankzij
de wijziging van het voormalige trac6 van de A-6, waarop nog een gedeelte van het zandllchaam rust.

De
structuurvisle
beoogt
een
aantrekkelijk
landschap
in
elke
uitvoeringsfase, als stimulans voor

Het
voorliggende
ontwikkelingsplan
is opgesteld door een werkgroep bestaande uit de afdeling stadsontwik-

keling van de gemeente Almere en het
bureau Bakker en Bleeker (Hosper) .
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk
2 de bestaande situatie beschreven
alsmede de planmatige uitgangspunten. In hoofdstuk 3 wordt het ontwikkelingsplan beschreven en wordt ingegaan op diverse functionele onderdelen. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven
welke volgende plannen nodig zijn om
te komen tot uitvoering van de eerste woningbouw, de aanleg van KHW-3
en verdere park- en bosaanleg.

2.
Bestaancde situatie
Ligging en grootte.
Stad-Oost is het zuld-oost kwadrant
van Almere-Stad, gelegen tussen het
Weerwater en Almere-Buiten enerzijds
en tussen het Hannie Schaftpark met
de Randstaddreef en de A6 anderzijds.
Het beslaat 957 ha binnen de grenzen
van het bestemmingsplan (A6, Tussenring, Randstaddreef, grens centrum
en 't Weerwater), zie bijlage I, met
uitzondering van het gebied van de
spoorlijn, waarvoor een ander bestemmingsplan geldt. Dit wil zeggen een
derde deel van geheel Almere-Stad en
bijna zo groot als Almere-Buiten.
In het gebied Stad-Oost zijn de volgende elementen aanwezig:
- de spoorlijn Amsterdam-Almere-Lelystad voert oost-west door het gebied op de spoordljk 4 It 5 meter
boven het maaiveld. De grond is
volgens het bestemmingspan Flevolijn bestemd en beslaat een zone
door geheel Almere van 40 meter
breed en 70 meter breed ter plaatse van de stations. Er dient rekening gehouden te worden met een aftakking in zuidoost-richting naar
Almere-Oost, (zie voorts bijlage
II);
- de Hoge Vaart loopt
noord-zuid

door het gebied met een breel
van oever tot oever van 50 meter
en is bevaarbaar voor schepen tot
600 ton;
de hoogspanningsleiding Diemen-Ens
(380
KV)
kruist
het
gebied
oost-west. Aan beide zijden moet
36 meter (72 meter totaal) onbebouwd blijven. De SEB (Samenwerkende Electriciteits Bedrijven) voert
het beheer over dit gebied;
een onderstation van de PGEM in
het zuid-oostelijk deel;
de graansilo, Hagevoort
bevindt
zich aan de oostelijke oever van
de Hoge Vaart met enkele bedrijfswonlngen;
ondergronds
voert
een
leidingstraat langs de A6 aan de zuidzijde en langs de Tussenring aan de
oostzijde;
een waterloop is aanwezig tussen
de Hoge Vaart en het Weerwater als
restant van een tocht langs de
voormalige A6;
het zandllchaam van de A6 op zijn
voormalige trace is nog aanwezig
ten oosten van de Hoge Vaart en
wordt tijdelijk als motorcross-terrein gebruikt. Aan de westzijde is
het zand opgeruimd ten behoeve van
de nu in gebruik zijnde A6;
het park langs het Weerwater is
5 jaar geleden gedeeltelijk ingeplant. Het is ongeveer 250 meter
breed en 1 kilometer lang;
een aantal oude wegen zijn nog in
het gebied aanwezig waarvan de
Kraanvogelweg met een brug over de
Hoge Vaart voert. De
aanwezige
bruggen, kruispunten en aansluitlngen op de infrastructuur in de omgeving zijn aangegeven op figuur 3;
een modelvllegclub-terrein bevindt
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fig. 2 structuurplan almere-stad

zich aan de zuid-westzijde, omgeven door populieren. Het is al een
opvallend landschappelijk element;
- op de westelijke helft, ter weerszijde van de spoorlijn tussen de
Randstaddreef en de hoogspanningsleiding is medio 1987 zand opgespoten als bouwgrond voor de eerste
woningbouw in 1992;
- overigens is het gebied in gebruik
als landbouwgebied door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
en zal door het Rijk naar behoefte
worden overgedragen aan de gemeente Almere.
De bodem van het niet opgespoten
deel bestaat uit humeuze klei, de zogenaamde Zuiderzee-afzettingen, waarvan het maaiveld ligt op 3,80 k
3,90 meter minus NAP.

Plancapaciteit.
Volgens
het
bestemmingsplan
Stad-Oost is er ruimte voor ten minste 15.000 en maximaal 18.500 woningen voor 42.000 k 51.800 inwoners
(g.w.b. 2,8). Het structuurplan Almere-Stad is de basis geweest voor het
bestemmingsplan, en is gericht op
een
bevolking
tussen 100.000 en
112.000 inwoners in totaal. De dichtheid van Almere-Stad zou dan liggen
tussen gemiddeld 40 respectievelijk
41,5 woningen per hectare, het stapelingspercentage zou dan gemiddeld
zijn 252 respectievelijk 302, de gemiddelde wonlngbezetting 2,8 en het
percentage kleine woningen (2/3 kamer) 402.
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3.
Het plan
De basis-structuur.
Gekozen is voor ongeveer 800 meter
brede
bebouwingszones
in
noord-zuid-richting, parallel aan de
oever van het Weerwater en de Hoge
Vaart: twee zones In het westelijk
deel met een groene ontwikkelingszone ertussen waarin de KHW3 is getraceerd en 66n bebouwings zone in het
oostelijk deel. Het werkgebied is
grotendeels in de hoek tussen de A6
en de Tussenring gedacht en daarnaast in een zone langs de A6 van ong«v«er 200 meter diep (zie fig. 6 ) .
Een mogelijke ontwikkeling wordt in
beeld gebracht met de maquette foto
serie figuur 7 tot en met 14.
Het structuurplan Almere-Stad laat
nog een opzet zien volgens het vlngerstad-prlncipe met radiale banden
vanuit het centrum en vertakkingen
onder 45°, los van de onderliggende
polderverkaveling.
In afwijking hiervan is nu gekozen
voor een orthogonale structuur omdat
deze eenvoudig te voegen is naar de
aanwezige
structuurbepalende
elementen als de noord-zuid lopende
oever van het Weerwater en Hoge
Vaart en als de oost-west lopende
spoorlijn
Hoogspanningsleiding
en

^ ^ 6 . Bovendien
kent de verkaveling^
in landbouwpercelen door middel van
sloten en landbouwwegen ook deze
onthogonale
structuur
en
zijn
diverse werken (wegen en groen) aan
te
leggen met zo min mogelijke
verstoring van deze landbouw.Met deze structuur is een soepele overgang
mogelijk van landbouw naar stedelijk
gebruik en kan in een vroeg stadium
park en bos aangeplant worden. De
weerstand om werken uit te voeren is
lager naarmate de verstorlng op een
wijdere
omgeving
geringer
is.
Bovendien oogt het beter. De 45°
structuur zou veel meer ontwrichtlng
met zich meebrengen.

(480 hectare) en voor ongeveer een
zesde voor werken (156 hectare) en
overigens voor infrastructuur groen
en nog een klein deel voorzieningen.

Wonen.
Het plan biedt tevens de basis om
het trac6 te bepalen voor de kernhoofdweg KHW3 vanaf de aansluiting
op de A6 van de Waterlandseweg naar
het oostelijk deel van het centrum
van Almere-Stad.
De voorliggende structuurvisle biedt
de basis om de nodige werken te kunnen voorbereiden zodat over enige
tijd een compleet stedelijk gebied
gerealiseerd kan worden, al is de
precieze vorm daarvan nu nog niet bepaald. Er is ruimte gelaten om veranderingen in de vraag en in de realiserlngsmogelijkheden te zijner tijd
vorm te kunnen geven. Het plan geeft
ook de basis voor de vroegtijdige
vorming van een aantrekkelijk landschap dat zowel stimuleert tot stedelijke ontwikkeling als een efficiente tijdelijke landbouw mogelijk
maakt.
Het gebied van 950 hectare is voor
ongeveer de helft bestemd voor wonen

Volgens de jongste berekeningen voor
Almere-Stad met een bevolking van
106.000 inwoners zouden In Stad-Oost
zeker 45.000 inwoners gehuisvest moeten worden, in 18.000 woningen met
een gemiddelde wonlngbezetting van
2,5.
Het
stapelingspercentage
wordt
conform het huidige beleid
lager
aangehouden
(182)
dan
In
het
structuurplan.
Volgens de landelijke tendens zal
het merendeel van de woningen In de
koopsector vallen. Redenen waarom de
dichtheid niet hoog wordt aangenomen
(37 woningen/ha
bruto woongebied).
In het eerst uit te werken gebied
rond station Stad-Oost tot aan het
centrum
(1.2.4.5)
zal
het
woningbouwprogramma
nauwkeuriger
worden bepaald, volgens de bekende
contingenteringsafspraken
met
het
Rijk en volgens de marktvraag.
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Structuurvisie
Almere-Stad oost
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fig.6

^>r RM

fig.7

fig.10

fig 9

fig.11

fig.12

fig.7

de huidige situatie

fig 8

de KHW 3 en de struktuurbepalende inplant zijn

fig.9

de woningbouw is gestart in 1992

voltooid
fig.10 de eerste fase is voltooid
fig.11 de helft van fase II is gebouwd
fig.12 fase II is voltooid
fig.13 fase III, met de bouw tussen de vaarten is
gestart
fig.14 Almere-Stad-Oost is voltooid
fig.13

fig.14
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Aantal woningen en inwonertallen per
deelgebied in Almere-Stad-Oost.

Verkeer en vervoer.

Woongebieden:

oppervl. wonin- inwogen
ners
woongebied 1
12.50
463
1.159
woongebied 2
51.27
1.901
4.753
woongebied 3
80.40
2.982
7.454
woongebied 4
39.99
3.707
1.483
woongebied 5
43.57
4.039
1.616
woongebied 6 101.86
3.777
9.443
woongebied 7
57.31
2.125
5.313
woongebied 8
34.45
1.278
3.194
woongebied 9
34.13
1.266
3.164
totaal 455.48
16.891 42.228
fig. 4 woongebieden

Centrale zone: oppervl. wonin- inwogen
ners
bos/park, recr 1
bedr.terr.
0
6.58
0
bos/park, recr «
wonen
27.86
273
683
bos/park.
wonen
28.11
441
1.103
recr, voorz,
985
wonen
20.08
394
totaal 82.63
1.109
2.772
Menggebleden: oppervl. wonin- inwogen
ners
bedr.terr.
en/of wonen
60.02
0
bos, bedr.terr.
en/of wonen
60.14
0_
totaal 120.16

Totaal

oppervl. wonln- inwogen
ners
18.000 45.000

fig. 5 fioofdwegen

De wegen en paden voegen zich in de
rechte en duidelijke structuur van
het plangebied. De weggebrulker kan
zich hierdoor goed orifinteren. In
het (plan)gebied zijn twee hoofdwegen opgenomen. Kernhoofdweg 3 voorziet in een rechtstreekse verbinding
tussen de A-6 (aansluiting Waterlandseweg/N27) en de Randstaddreef. Deze
weg verzorgt naast de ontsluiting
van Stad-Oost, een korte verbinding
tussen het oostelijk deel van het
centrum en Rijksweg 6. Onderzocht
wordt of de weg, die vanaf het Stadhuis rechtstreeks naar Kernhoofdweg 3 is geprojecteerd wenselijk is:
wegen de voordelen van zo'n rechtstreekse verbinding op tegen de nadelen van een hierdoor opgeroepen grotere verkeersdruk. De door het spoorviaduct en de aansluiting op de A6
vastgelegde trac6delen worden halverwege met enige soepele bogen met elkaar verbonden. Een tweede hoofdweg
loopt vanaf de aansluiting Buitenhoutsedreef /Tussenring met een haakse kruising over de Hoge Vaart naar
kemhoofdweg 3.
De busroutes lopen door het hart van
de stedelijke gebieden met een bandbreedte van maximaal 800 m. Bij een
gemiddelde halteafstand van 600 m
blijft de loopafstand beperkt tot
maximaal 400 m (hemelsbreed).
De belangrijkste buslijnen zijn de
lijn tussen centrum Stad, station
Stad-Oost en Almere-Buiten en de
lijn vanaf het centrum langs het
Weerwater naar Almere-Haven, Almere-Oost of de regio 't Gooi, Zeewolde. Het station Almere-Stad-Oost Is
11

voor het plangebied het
voor openbaar vervoer.

knooppunt ^ ^ ^ lijkheid is om tijdelijk dit ge
voor bosaanplant te benutten en cRt
eventueel te handhaven.
Een groot deel van het plangebied
valt binnen de 1.500 m invloedsclrDe mogelijkheid om het totale opperkel van dit station.
vlak ten behoeve van werken volgens
het structuurplan van Almere, 156
ha, te zijner tijd te kunnen realiseHet hoofdfietsnetwerk heeft een maasren, is gehandhaafd vanwege de doelwijdte van 300 m. De fietspaden zijn
stelling een totale werkgelegenheid
zoveel mogelijk gebundeld met andere
In Almere te kunnen halen.
infrastructuur zoals de Flevolijn,
grachten en busbanen. De paden langs
de Flevolijn, oostoever Weerwater en
Conform het plan ex artikel 11 is direct ten oosten van het centrum en
westzijde Hoge Vaart zijn al (grotenten zuiden van de spoorlijn een gedeels) aanwezig. Zie voorts bijlage
bied van 10 hectare gereserveerd
III.
voor werken en/of centrumfuncties,
vooral van belang nu enkele kantoorWerken.
lokatles in het centrum benut worden
voor woningbouw. Hierdoor is het cenHet werkgebied is voornamelijk langs
trum, na een snelle consolidatie nu,
de A6 gepland vanwege de belangrijke
op termijn desgewenst aan te passen
vestigingsvoorwaarden, namelijk autoaan hogere inwonertallen en gewijzigbereikbaarheid en zichtwaarde vanaf
de inzichten.
een nationale hoofdverkeersader.
Een zone van 200 meter breed tot de
A6 is aangehouden vanwege de te hoge
geluidsbelasting daar voor woonfuncties.

Wegens de onzekerheid nu, over de
toekomstige afzet van bedrijventerreinen in Almere is het overige geplande oppervlak gesitueerd in het
oostelijke deel van Stad-Oost, in de
hoek tussen de A6 en de Tussenring,
het gebied dat het laatste in ontwikkeling zal komen. De mogelijkheid is
open gehouden om dit gebied te zijner tijd voor woningbouw te benutten
in plaats van bedrijventerrein. Met
een streepraster wordt deze dubbelbestemming aangeduid. Een derde moge-

Kleine
bedrijventerreintjes
zijn
niet in de plannen opgenomen. De uitgifte hiervan stagneert elders en
zij zijn ook eenvoudig in de plannen
op te nemen, wanneer er weer behoefte aan dergelljke terreintjes zou
ontstaan.

(sport-, volkstuinen etc.). De centrale groenontwikkellngszone in het
westelijk
deel
reikt van Hannie
Schaftpark met zicht op de Leeghwaterplas, tot de Almeerderhout aan de
overzijde van de A6. Deze zone zal
zo worden ingericht dat hij ontwikkeld kan worden van overwegend park
naar meer stedelijk gebied, met meer
bebouwing. Dit is onderwerp van een
aparte studie.
De groenzone aan de oostzijde sluit
aan bij het Buitenbos van Almere-Buiten.
De (smalle) parkzone langs de Hoge
Vaart versterkt de continuiteit, die
dit kanaal levert in noord- en zuidrichting.
Het
structuur
vormend
groen zal
aanvankelijk wat ruimer aangeplant
worden
dan
uiteindelijk
zal
resteren. Beter is het vroegtijdig
In te planten en later een gedeelte
te kappen dan een
te
kale
en
winderige omgeving aan te bieden.

Groen.

Een duidelijke oost-west zone wordt
geleverd door de niet te bebouwen of
te bebossen
strook
van
minstens
70 meter breed onder de hoogspanningsleiding.

Het groen geeft de gewenste geleding
aan het gebied. Om deze structuur zo
sterk mogelijk te maken is aansluiting gezocht bij bestaande elementen, Weerwater en Hoge Vaart, en is
het groen zoveel mogelijk gebundeld,
samen met de "groene" voorzieningen

De leiding zelf van Diemen naar
Lelystad en verder, Is een structureel element in het landschap nog
versterkt door de tracering midden
door het Weerwater en langs de Lage
Vaart bij Almere-Buiten.
12

Het beschikbare groenoppervlak is
evenredig aan het geplande woonoppervlak verdeeld over het westelijk en
oostelijk deel (100 hectare ten westen en 50 hectare ten oosten van de
Hoge Vaart). Ter bepaling van de omvang van de centrale groenzone is
van het beschikbare groen in het
westelijk deel het groen van het
Weerwaterpark, langs de Hoge Vaart
en onder de hoogspanningsleiding afgetrokken en is het groen ten behoeve van infrastructuur en voorzieningen bijgevoegd, waarna het resulterende oppervlak maatgevend is voor
de breedte van de centrale zone: een
zone van + 350 meter met een vaste
lengte van 2.700 m.
Strijdig met de continuiteit van de
centrale groenzone is de wenselijkheid van een beschutte oost-west route tussen het centrum en station
Stad-Oost en de hoge bebouwingsdruk
wegens het station en nabijheid van
centrumvoorzieningen. Bovendien is
het gebied hier reeds opgespoten met
zand en zijn aanvullende maatregelen
voor beplanting nodig. De kruising
van
een
wenselijke
stedelijke
oost-west zone en de centrale groenzone zal bij uitwerking van het plan
de nodige aandacht vragen en is daarom met een streepjesraster groen-bebouwing aangeduid.

Centra.
Voor het goed functioneren van een
centrum is het draagvlak maatgevend;
dat wil zeggen de omvang van het voedingsgebied 6n de gewenste bereik-

baarheid. Het voedingsgebied wol
ook bepaald door de natuurlijke grenzen die als barriferes kunnen gaan
werken.

Een centrum geeft identiteit aan een
gebied en kan een specifieke kleur
krijgen door combinatie van functies, een speciale voorziening (station) of een bijzondere situatie (water) .

In het noordwestelijk
deel van
Stad-Oost is de invloed van het
hoofdcentrum nog sterk aanwezig en
zal men georiSnteerd blijven op de
goede centrale voorzieningen.

Bij het station Stad-Oost met goede
toeleldende infrastructuur, is een
klein centrum zeker op z'n plaats,
hoewel de natuurlijke grenzen als Hoge Vaart, Randstaddreef en hoogspanningsleiding begrenzend zullen werken; reden om de centrale groenzone
bij de spoorlijn niet al te extensief te benutten. Het gebied rond
station Stad-Oost zou 1 km^ kunnen
zijn met ongeveer 3.000 woningen;
goed voor ten minste een grote supermarkt (+ 1.500 m^). Overigens is het
algemene Almeerse beleid te continueren van buurtcentra met een supermarkt per + 1. 500 k 2.000 woningen,
mogelijk gecombineerd met snackbar
en/of postagentschap. De toeleldende
infrastructuur naar de bushaltes zal
ook hier optimaal benut worden door
de combinatie bushalte en centrum.

Bos.
Op het grondgebied van Almere Is in
totaal 3.000 hectare bos gepland volgens een overeenkomst tussen de mlnisteries binnenlandse zaken, verkeer en waterstaat, en landbouw; het
zogenaamde convenant. Een klein deel
van dit bos is geprojecteerd in de
zone tussen de leidingstraat, de Tussenring en de A6: 65 hectare.
Dit bos zou uitgebreid kunnen worden
met ongeveer 55 hectare, waarbij de
mogelijkheid wordt opengehouden deze
uitbreiding naderhand geheel of gedeeltelijk te benutten als bedrijventerrein of voor woningbouw.
Waterhuishouding.
Het gebied van fase I en II watert
af naar het Weerwater en het gebied
van fase III op de Lage Vaart. Zonder hulpmiddelen is daarbij een afwateringslengte mogelijk van 600 k 800
meter. Centraal in het westelijk gebied is dan een vaart noord-zuid nodig. Een verbinding van deze vaart
naar het Weerwater is reeds aanwezig
(restant waterloop langs voormalige
A6). De kruising van deze vaart
(N-Z) met de spoorlijn Is aanvankelijk gepland ter plaatse van het Station-Oost als open water maar verdient heroverweglng door de opgeroepen complexiteit van trein-, bus-,
auto-, fiets- en voetgangersverkeer,
bereikbaarheid van centrumfuncties
en bovendien nog het open water.
De tracering van de noord-zuid vaart
is onderwerp van de eerste studie.
13

4.
De eerste fase
De eerste fase beslaat woningbouw in
het noordwestelijk deel; te starten in 1992
in vervolg op de bouw in Muziekwijk
en bevat de KHW3, die begin 90-er jaren aangelegd zal worden om een
rechtstreekse
verbinding
van
het
oostelijk centrumgedeelte met de A6
te verzorgen.
Het noordelijk
woongebied betreft
vooreerst
het
opgespoten
terrein
tussen de hoogspanningsleiding en
het spoor, tussen het centrum en de
Hoge Vaart. Het valt grotendeels
binnen de 800 meter grens vanaf het
station
Stad-Oost,
terwijl
het
noordwestelijk deel binnen 400 meter
vanaf het centrum ligt; redenen om
dit gebied Intenslever te bebouwen
dan het overige gebied Stad-Oost.
Het
gebied
ten noorden
van
de
spoorlijn
zal
spoedig volgen en
voorgesteld
wordt
de
planvorming
tegelijk met het zuidelijk deel ter
hand
te
nemen
om
ook
de
barrifere-werking
van
het
spoor
zoveel mogelijk te minimaliseren.

^ ^ Voorgesteld wordt om ook de groenaW
nes die de hoofdstructuur in het
westelijk deel bepalen voor te bereiden en in te planten namelijk de centrale
groene
ontwikkelingszone en
die langs de Hoge Vaart. Een gebied
wordt aantrekkelljker en nodigt veel
meer uit om zich er te vestigen wanneer er door groen maat en structuur
aan gegeven is dankzij inplant in
een vroege fase ruim voor de bebouwing (zeker 4 jaar). Deze inplant is
een belangrijk oogmerk van het plan.
Voor de uitwerking geldt dat de
groenzones enerzijds structuur zullen moeten geven en anderzijds de
ruimte moeten laten om diverse functies in onder te kunnen brengen. Het
"groen" van de centrale zone zal immers voor een groot deel bestaan uit
het groen behorend bij stedelijke
functies.
Na de goedkeuring van de voorliggende
structuurvisle
door
de
burgemeester en wethouders zullen de
diverse facetplannen voor verkeer,
woningbouw en groen ter hand kunnen
worden genomen met programma's van
eisen en ontwerpen. Zonodig zal per
deelgebied
een
globaal
eindplan
worden opgesteld, zoals allereerst
voor het noord-westelijk deel.

De as centrum-station Stad-Oost-Almere-Buiten en de eventuele directe auto-ontsluiting
van het
oostelijk
deel van het centrum zijn belangrijke onderdelen in het plan.

I
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Bijlage I: Bestemmingsplan
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Bijlage I I : Kunstwerken Almere-Stad-Oost
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Bijlage I I I : Verkeer en Vervoer

Algemeen.
Bij de opzet van het verkeer- en vervoerstelsel wordt gestreefd naar een
zo groot mogelijke kwaliteit in de
zin van reistijd, comfort, veiligheid en doelmatigheid. Passend in
het beleid voor heel Almere is getracht de concurrentiepositie van
"zwakke" en (milieu) vriendelijke
verkeersoorten, zoals voetgangers,
fietsers en openbaar vervoer te versterken. Er worden vrije busbanen en
vrijliggende voet- en fietspaden aangelegd. Een juiste situering van bestemmingen die veel publiek aantrekken, de stedebouwkundige structuur,
de verkeer- en vervoerstructuur 6n
de onderlinge afstemming dragen bij
aan de stimulering van deze "zwakke"
verkeersoorten.
De nieuwe plannen in Almere hebben
een wat rechtere en daardoor een duidelijke structuur. De weggebrulker
kan zich goed orienteren. De wegenstructuur voor de auto is gestrekt.
Zorg is besteed aan het zoveel mogelijk wegnemen van de negatieve kanten van het autoverkeer, te weten
verkeersonveiligheid en geluidshinder.
Langzaam verkeer (zie figuur 1).
Het
plangebied
Almere-Stad-Oost
heeft globaal een grootte van 2,5 x
3 km en is daardoor goed geschikt om
zich per fiets of bromfiets te verplaatsen. Ook bestemmingen buiten
dit plan zijn nog vlot per fiets te

}ereiken. Zo is de afstand van station Almere-Stad-Oost naar het hoofdcentrum circa 2 km (8 minuten fietsen) . Het centrum van Almere-Buiten
is in 12 minuten te bereiken, terwijl men naar het centrum van Almere-Haven 25 minuten per fiets onderweg is.
Het voetgangers- en fietsverkeer is
gebaat bij zo kort, rechtstreeks,
duidelijk en veilig mogelijke routes
naar de belangrijkste bestemmingen,
zoals centra, scholen, stations en
bushaltes.
Belangrijke routes in dit omvangrijke plangebied zijn in oost-west richting:
- langs busbaan over Hoge- en Lage
Vaart naar centrum Almere-Buiten;
- langs de zuidzijde van de Flevolijn van centrum-Stad naar centrum
Buiten;
- evenwijdig aan de busbaan vanuit
centrum-Stad naar station Almere-Stad-Oost;
* onder de hoogspanningsleiding van
Weerwater tot SAW...
- parallel aan de zuidelijk gelegen
busbaan over Hoge Vaart heen, onder Tussenring door naar het Buitenhout ten zuiden van Almere-Buiten;
in noord-zuid richting:
- het bestaande fietspad langs het
Weerwater van centrum-Stad naar Almere-Haven;
* van Leeghwaterplas door ASO naar
Hoge Weteringpark;
- parallel aan busbaan en gracht vanuit Waterwijk-Oost via station Almere-Stad-Oost, onder RW6 door,
naar het Almeerderhout;
- de paden aan weerszijden van de Hoge Vaart.

Het hoofdfietsnetwerk heeft een maaswijdte van circa 300 meter. De
hoofdroutes sluiten aan op de aanwezige c.q. geprojecteerde tunnels en
bruggen met de omringende wegen
(Rijksweg
6, Tussenring, KHW2-3,
Randstaddreef en oostelijke centrumgracht), de Flevolijn en de Hoge
Vaart. De kruisingen met de nieuwe
kemhoofdwegen in dit plan zullen
eveneens ongelijkvloers uitgevoerd
worden. De fietspaden zijn zoveel mogelijk gebundeld met andere infrastructuur, zoals de Flevolijn, grachten en busbanen; dit levert duidelijke en gestrekte fietsroutes op en
voorkomt mogelijke "overlast" (onder
andere van bromfietsers) in krappe
straatprofielen.
Deze
bundeling
heeft bovendien als voordeel dat de
routes over het algemeen in een
vroegtijdig stadium kunnen worden
aangelegd.
Op alle fietspaden worden bromfietsers toegelaten. Aan de veiligheid
van het langzaam verkeer worden de
hoogste eisen gesteld.

figuur 1 : I.v. routes

Openbaar vervoer.
Treln (zie figuur 2 ) .
Station
Almere-Stad-Oost
is
het
knooppunt voor openbaar vervoer in
dit gebied. De Flevolijn geeft aansluiting naar onder andere Lelystad,
Amsterdam en de andere Almeerse stations. Dit station is goed ontsloten
door voet- en fietsroutes, een bushalte komt onder het statlonsviaduct
te liggen en voor de auto is een
(P+R) parkeerterrein van + 165 plaatsen in de nabijheid van dit station
geprojecteerd.
Het plangebied ligt voor een groot
deel binnen het Invloedsgebied van
stationCS. Deze zal daardoor de nodige reizlgers uit dit gebied voor zijn rekening nemen. CS ligt immers in de
meest gangbare reisrichting; bovendien zullen in de wat verdere toekomst wellicht intercity- of semi-sneltreinen wel op CS en niet op
Almere-Stad-Oost stoppen. Het "harde" invloedsgebied van de stations
bestaat uit een cirkel van 800 meter
rond dat station. Dit gebied moet zo
goed mogelijk "gevuld" worden met woningen en arbeidsplaatsen, waarbij
bestemmingen die veel treinreizigers
aantrekken zeer dicht bij het station gesitueerd moeten worden. Een cirkel van 1.500 meter tot het station
is nog goed
befietsbaar; Waterwijk-Oost zal dan bij voorbeeld ook
van Almere-Stad-Oost gebruik gaan maken.
Woningbouw kan uit oogpunt van spoorweglawaai waarschijnlijk zonder ge-

luidwerende voorzieningen op circa
30 k 40 meter uit de as van de spoorlijn plaats vinden. Akoestisch onderzoek is vereist.
Bus (zie figuur 3 ) .
Voor de bus is een vrije baan, zoals
elders in Almere, voorzien. Deze
baan en de bushaltes worden zo gesitueerd, dat zoveel mogelijk woningen
en arbeidsplaatsen binnen een afstand van AOO meter hemelsbreed tot
de halte liggen.
In principe is de busbaan in het midden van pen woongebied met een bandbreedte van 700 k 800 meter getraceerd, waarbij de gemiddelde halteafstand 600 meter is. Uit oogpunt
van exploitatie wordt de busbaanlengte zo kort mogelijk gehouden. In
principe is de busbaan elke 200 meter te kruisen. Kruisingen zijn gelijkvloers en worden bevelligd door
middel van verkeerslichten of waarschuwingssignalen.
Hoofdbusverbindingen zijn:
- de verbinding vanaf centrum Stad
langs het ziekenhuis, station Almere-Stad-Oost, over Hoge en Lage
Vaart
naar
Almere-Buiten
(3.D,
3.H, Bloemenbuurt, centrum). Deze
verbinding ontsluit de eerste fase
Stad-Oost;
- vanaf
centrum-Stad
via
busbaan
langs het Weerwater 6f naar Almere-Haven of via het trac6 van de
Kraanvogelweg naar de N27 (streeklijnen, 't Gooi, Zeewolde) respectleve^'lijk richting Almere-Oost.
De busbanen parallel aan de Hoge
Vaart (oost en west hiervan) bieden
de mogelijkheid vOor interne lusver-

figuur 2 : invloedsgebied station

figuur 3 : invloedsgebied o.v. baan 300 en 4 0 0 m .
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Autoverkeer
De hoofdwegen rond het plangebied
zijn of in gebruik (RW6, Tussenring,
Randstaddreef)
of
geprojecteerd
(KHW2-3). De afslagen naar Stad-Oost
zijn vastgelegd, evenals de gerealiseerde autoviaducten in de Flevolijn. Om het autoverkeer intern goed
te kunnen afwikkelen en het hoofdcentrum van Almere-Stad voor andere kernen en de regio goed te ontsluiten
zijn twee kemhoofdwegen in dit plangebied noodzakelijk. Kernhoofdweg 3
voorziet in een verbinding Randstaddreef-RW6/
Waterlandsweg (N27). Een tweede weg
takt tegenover de Buitenhoutsedreef
op de Tussenring aan, gaat over de
Hoge Vaart en sluit op eerder genoemde KHW3 aan.
Deze kemhoofdwegen zijn zo getraceerd, dat deze de invloedsgebieden
van de bushaltes en stations niet te
veel doorsnijden. De wegen volgen de
hoofdrichtingen van het plangebied,
te weten evenwijdig aan de Hoge
Vaart en de hoogspanningsleiding.
Een exacte bepaling van de wegtrac6's zal geschieden in het kader van
het totale wegontwerp, waarbij trace, wegbreedte, hoogteligging, tunnels en bruggen en kruispunten in onderlinge samenhang aan de orde komen.
Eind 1988 zijn naar verwachting de
resultaten van de prognose voor het
autoverkeer op het Almeerse wegenstelsel gereed. Op basis hiervan
wordt het aantal benodigde rljstro-

i

ken en de kruispuntsvormen bepaald.
KHW3 zal waarschijnlijk 2 x 2 rijstroken krijgen, vanwege de grootte
van het te ontsluiten gebied en de
ontsluitingsfunctie
voor
centrum-Stad.
De weg naar Almere-Buiten wordt naar
alle waarschijnlijkheid een
Lweestr&oksweg . De ontsluitingsstructuur op buurtniveau vereist de nodige zorg, daar het te ontsluiten woongebied tamelijk groot is (Intenslteit, ontsluitingsdiepte).
De geprojecteerde afslag van de Tussenring ten zuiden van de Flevolijn
wordt dan ook benut. Het station
wordt vanaf KHW3 via een buurtweg
ontsloten. In de uitwerking wordt
aandacht geschonken aan de te verwachten hoge auto-intensiteiten, verkeersveiligheid en geluidshinder.
In het plan is opgenomen de mogelijkheid van een rechtstreekse verbinding tussen KHW3 en het hoofdcentrum. Bij het Stadhuis takt deze weg
aan op de Landdrostdreef. Deze weg
geeft, komend vanuit de zuidoostelijke richting een korte en duidelijke
verbinding met het hoofdcentrum. Anderzijds zal deze verbinding extra
verkeer in dit woongebied en in bepaalde delen van het centrum oproepen, hetgeen consequenties voor de
verkeersveiligheid (fietsers op deze
weg, oversteekbaarheid, snelheidsreductie) en geluidshinder kan hebben.

Een nadere studie van voor- en nadelen onder andere gebaseerd op de eind dit jaar af te ronden verkeersprognoses, zal uitsluitsel moeten geven over de wenselijkheid van deze

verbinding. Voor wat betreft de Wet
Geluidhinder zijn langs de Tussenring en KHW2-3 geen problemen te verwachten; geluidwerende voorzieningen
(wallen) zijn reeds aanwezig of geprojecteerd. Deze voorzieningen zullen ook voor de twee interne k e m hoofdwegen meegenomen worden, waarbij de voorkeurswaarde van 50 dB(A)
in principe uitgangspunt is. RW6
heeft
een grote
zone
(400 meter
breed), waarbinnen akoestisch onderzoek verplicht is. Mede door de Wet
Geluidhinder zijn in de geluidszone
van RW6 bedrijventerreinen geprojecteerd. Aanvullende maatregelen zijn
wellicht noodzakelijk,
afhankelijk
van de uitkomsten van dat onderzoek.
Langs
buurtwegen
met
meer
dan
2.450 auto's per dag (weg naar station, weg naar het hoofdcentrum) geldt
ook een geluidszone. Een combinatie
van een ruim profiel, geluidwerende
voorzieningen, bouwkundige voorzieningen en een hogere grenswaarde kan
hier voor een oplossing zorgen.
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Structuurvisle
Almere-Stad oost

Gemeente Almere S.V.G. Stadsontwikkeling

INLEIDING.
De start van de woningbouw oostelijk van het centrum
van Almere-Stad, en de aanleg van een directe verbinding tussen de A-6 en het centrum (KHW-3) vragen om
een algemeen aanvaard plan voor Stad-Oost. Het plan
dient de basis te leveren voor verdergaande gedetailleerd planvorming op onderdelen echter zonder dat het
nodig is een compleet eindbeeld van dit omvangrijke
stadsdeel te geven. Het zal de zekerheid moeten leveren dat de beoogde capaciteiten volgens het structuurplan van Almere-Stad gerealiseerd kunnen worden, namelijk ongeveer 18.000 woningen voor ongeveer 45.000 inwoners en ongeveer 150 ha bedrijventerrein.
Het voorliggende plan beoogt een aantrekkelijk landschap in elke uitvoeringsfase, als stimulans voor verder ontwikkeling. Hiertoe is een soepele inpassing van
uit te voeren werken na te streven met zo min mogelijk
verstoring van het huidige landbouwgebruik. Door een
vroegtijdige park- en bosaanleg wordt het ruimtelijk
kader geleverd waarin een geleidelijke stedelijk ontwikkeling plaats kan vinden.
Het structuurplan van Almere-Stad wordt gevolgd wat betreft het programma maar op onderdelen wordt afgeweken
van de gedetailleerde planopzet en ook het plan
ex. art. 11 "Stad-Oost" zal ondanks zijn globale karakter, enige aanpassing behoeven. Het ontwikkelingsplan
spreekt zich over het westelijk deel tussen het Weerwater en de Hogevaart duidelijker uit dan over het
oostelijk deel tussen de Hoge vaart en de Tussenring
langs de Lage Vaart, overeenkomstig de ontwikkelingsvolgorde van het gebied.
Met de zandopspuiting in 1987 tussen de spoorlijn en
de hoogspanningsleiding is al begonnen met het
bouwrijp maken voor de woningbouw in 1991. Ook is al
een park aangelegd langs het Weerwater. Overigens
wordt het gebied gebruikt voor landbouw. Ondanks deze
ogenschijnlijke leegte heeft het gebied al een rijke
plangeschiedenis: voor het structuurplan en ten behoeve van aansluitingen en kruisingen op de omringende in-

frastructuur zijn diverse gedetailleerde plannen opgesteld en in 1986 werd in no-time een plan geproduceerd
voor het Olympisch dorp. De nu aanwezige ruimte is er
dankzij de wijziging van het voormalige tracé van de
A-6, waarop nog een gedeelte van het zandlichaam rust.
Het voorliggende ontwikkelingsplan is opgesteld door
een werkgroep bestaande uit de afdeling stadsontwikkeling van de gemeente Almere en het bureau Bakker en
Bleeker (Hosper).
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 1 de bestaande situatie beschreven alsmede de planmatige uitgangspunten. In hoofdstuk 2 wordt het ontwikkelingsplan beschreven en wordt ingegaan op diverse functionele onderdelen. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven welke volgende plannen nodig zijn om te komen tot uitvoering van
de eerste woningbouw, de aanleg van KHW-3 en verdere
park- en bosaanleg.

Hoofdstuk 1. BESTAANDE STIUATIE.
Liggina en grootte.
Stad-Oost is het zuid-oost kwadrant van Almere-Stad,
gelegen tussen het Weerwater en Almere-Buiten enerzijds en tussen het Hannie Schaftpark met de Randstaddreef en de A6 anderzijds.

Situatie Stad-Oost.

Het beslaat 957 ha binnen de grenzen van het plan ex
artikel 11 (A6, Tussenring, Randstaddreef, grens centrum en Weerwater), met uitzondering van het gebied
van de spoorlijn, waarvoor een eigen bestemmingsplan
geldt. Dit wil zeggen een derde deel van geheel Almere-Stad en bijna anderhalf maal zo groot als AlmereHaven.

Benamingen.

BESTEMMINGEN
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In het gebied Stad-Oost zijn de volgende elementen aanwezig (zie figuur
).
- de spoorlijn Amsterdam-Almere-Lelystad voert
oost-west door het gebied op de spoordljk A ^ 5 meter boven het maaiveld. De grond is volgens een
apart plan ex artikel 11, Flevolijn bestemd en beslaat een zone door geheel Almere van AO meter breed
en 70 meter breed ter plaatse van de stations. Er
dient rekening gehouden te worden met een aftakking
in zuidoost-richting naar Almere-Oost;
- de Hoge Vaart loopt noord-zuid door het gebied met
een breedte van oever tot oever van 50 meter en is
bevaarbaar voor schepen tot 600 ton;
- de hoogspanningsleiding Diemen-Ens (380 KV) kruist
het gebied oost-west. Aan beide zijden moet 36 meter
(72 meter totaal) onbebouwd blijven. De Sfi1p^(Samenwerkende Electriciteits^^drijven) voert het beheer
over dit gebiedT"
C-Bi
>
een onderstation van de PGEM in het zuid-oostelijk
deel;
de graansilo, Hagevoort bevindt zich aan de
oostelijke oever van de Hoge Vaart met enkele bedrij fswoningen;
ondergronds voert een leidingstraat langs de A6 aan
de zuidzijde en langs de Tussenring aan de oostzijde;
een waterloop is aanwezig tussen de Hoge Vaart en
het Weerwater als restant van een tocht langs de
voormalige A6;
het zandllchaam van de A6 op zijn voormalige trace
is nog aanwezig ten oosten van de Hoge Vaart en
wordt als motorcrossterrein gebruikt. Aan de westzijde is het zand opgeruimd ten behoeve van de nu in gebruik zijnde A6;
het park langs het Weerwater is geplant en groeit.
Het is ongeveer 250 meter breed en 1 kilometer lang;
een aantal oude wegen zijn nog in het gebied aanwezig waarvan de Kraanvogelweg met een brug over de Hoge Vaart voert. De aanwezige bruggen, kruispunten en
aansluitlngen op de infrastructuur in de omgeving
zijn aangegeven op figuur
;
een modelvllegclub-terrein bevindt zich aan de
zuid-westzijde; omgeven door populieren. Het is al

een opvallend landschappelijk element;
- op de westelijke helft, ter weerszijde van de spoorlijn tussen de Randstaddreef en de hoogspanningsleiding is medio 1987 zand opgespoten als bouwgrond
voor de eerste woningbouw in 1991. Deze grond is
grotendeels door het Rijk overgedragen aan de gemeente Almere;
- overigens is het gebied in gebruik als landbouwgebied door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
en zal door het Rijk naar behoefte worden overgedragen aan de gemeente Almere.
De bodem van het niet opgespoten deel bestaat uit humeuze klei, de zogenaamde zuiderzee-afzettingen, waarvan het maaiveld ligt op 3,60 k 3,70 meter minus NAP.
Het grondwater bevindt zich op 5,20 meter -NAP.
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Plancapaciteit.
Volgens het plan ex artikel 11 is er ruimte voor tenminste 15.000 en maximaal 18.500 woningen voor 42.000
k 51.800 inwoners (g.w.b. 2,8). Deze capaciteit is
twee maal zo groot als Almere-Haven en m6^r dan een
derde van Almere-Stad. Het structuurplan Almere-Stad
is de basis geweest voor het plan ex artikel 11, en is
gericht op een bevolking tussen 100.000 en 112.000 inwoners in totaal. De dichtheid van Almere-Stad zou dan
liggen tussen gemiddeld AO respectievelijk Al,5 woningen per hectare, het stapelingspercentage zou dan gemiddeld liggen tussen 25Z respectievelijk 30Z, waarbij
de gemiddelde wonlngbezetting 2,8 blijft en het percentage kleine woningen (2/3 kamer) AOZ blijft.
Volgens de jongste berekeningen voor Almere-Stad met
een bevolking van 106.000 inwoners zouden in Stad-Oost
A5.000 inwoners gehuisvest moeten worden, in 18.000 woningen met een gemiddelde wonlngbezetting van 2,5.
Voor kantoren en bedrijven is 156 ha bruto gereserveerd.
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Hoofdstuk 2. HET PLAN.
Het ontwikkelingsplan biedt de basis om de nodige werken te kunnen uitvoeren met de mogelijkheid dat het
uiteindelijke doel, een compleet stedelijk gebied, gerealiseerd kan worden, al is de precieze vorm daarvan
nog niet bepaald. Er is ruimte gelaten om veranderingen in de vraag en in de realiseringsmogelijkheden te
zijner tijd vorm te kunnen geven. Het plan zal ook een
aantrekkelijk landschap moeten opleveren dat stimuleert tot verdere ontwikkeling en maakt een efficiënt
landbouw-gebruik in het heden mogelijk.
De uiteindelijke bestemming is om het gebied van 950
hectare voor ongeveer de helft te gebruiken voor wonea
(480 hectare) en voor ongeveer een zesde voor werken
(156 hectare) en overigens voor infrastructuur groen
en nog een klein deel voorzieningen.
Het plan biedt de basis om het tracé te bepalen voor
de kernhoofdweg KHW3 vanaf de aansluiting op de A6 van
de Waterlandseweg naar het oostelijk deel van het centrum van Almere-Stad.
De basis-structuur.
Gekozen is voor ongeveer 800 meter brede bebouwingszones noord-zuid, parallel aan de oever van het Weerwater en de Hoge Vaart twee zones in het westelijk deel,
namelijk met een groene ontwikkelingszone ertussen
waardoor de KHW3 is getraceerd en één bebouwingszone
in het oostelijk deel. Het werkgebied is grotendeels
in de hoek tussen de A6 en de Tussenring gedacht en
daarnaast in een zone langs de A6 van ongeveer 200 meter diep.
Het structuurplan Almere-Stad laat nog een opzet zien
volgens het vingerstad-principe met radiale banden vanuit het centrum en vertakkingen onder 45°, los van de
onderliggende polderverkaveling.

In afwijking hiervan is nu gekozen voor een orthogonale structuur die zich makkelijk voegt in de bestaande situatie zoals ook het uitgangspunt is bij de plannen voor Almere-Buiten en Almere-Oost ten zuid-oosten
van het gebied. Met deze structuur is een soepele overgang mogelijk van landbouw naar stedelijk gebruik en
kan in een vroeg stadium park en bos aangeplant worden
zonder grote verstoringen, immers de ontwatering en de
landbouwwegen blijven in tact.
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Verkeer en vervoer.
De wegen en paden voegen zich in de rechte en duidelijke structuur van het plangebied. De weggebruiker kan
zich hierdoor goed oriënteren. In het (plan)gebied
zijn twee hoofdwegen opgenomen. Kernhoofdweg 3 voorziet in een rechtstreekse verbinding tussen de A-6
(aansluiting Waterlandseweg/N27) en de Randstaddreef.
Deze weg verzorgt naast de ontsluiting van Stad-Oost
een korte verbinding tussen het oostelijk deel van het
centrum en Rijksweg 6. Onderzocht wordt of de weg, die
vanaf het Stadhuis rechtstreeks naar Kernhoofdweg 3 is
geprojecteerd wenselijk is: wegen de voordelen van
zo'n rechtstreekse verbinding op tegen de nadelen van
een hierdoor opgeroepen grotere verkeersdruk. De door
het spoorviaduct en de aansluiting op de A6 vastgelegde tracédelen worden halverwege met enige soepele bogen met elkaar verbonden. Een tweede hoofdweg loopt
vanaf de aansluiting Buitenhoutsedreef/Tussenring met
een haakse kruising over de Hoge Vaart naar kernhoofdweg 3.
De busroutes lopen door het hart van de stedelijke gebieden met een bandbreedte van maximaal 800 m. Bij een
gemiddelde halteafstand van 600 m blijft de loopafstand beperkt tot maximaal 400 m (hemelsbreed). De belangrijkste buslijnen zijn de lijn tussen centrum
Stad, station Stad-Oost en Almere-Buiten en de lijn
vanaf het centrum langs het Weerwater naar Almere-Haven, Almere-Oost of de regio 't Gooi, Zeewolde. Het
station Almere-Stad-Oost is voor het plangebied het
knooppunt voor openbaar vervoer. Een groot deel van
het plangebied valt binnen de 1.500 m invloedscirkel
van dit station.
Het hoofdfietsnetwerk heeft een maaswijdte van 300 m.
De fietspaden zijn zoveel mogelijk gebundeld met andere infrastructuur zoals de Flevolijn, grachten en busbanen. De paden langs de Flevolijn, oostoever Weerwater en westzijde Hoge Vaart zijn al (grotendeels) aanwezig .

Werken.

Groen.

Het werkgebied is voornamelijk langs de A6 gepland vanwege de belangrijke vestigingsvoorwaarden, namelijk autobereikbaarheid en zichtwaarde vanaf een nationale
hoofdverkeersader.

Het groen geeft de gewenste geleding aan het gebied.
Om deze structuur zo sterk mogelijk te maken is aansluiting gezocht bij bestaande elementen, Weerwater en
Hoge Vaart, en is het groen zoveel mogelijk gebundeld,
samen met de "groene" voorzieningen (sport-, volkstuinen etc.). De centrale groenontwikkelingszone in het
westelijk deel reikt van Hannie Schaftpark met zicht
op de Leeghwaterplas, tot de Almeerderhout aan de
overzijde van de A6. Deze zone zal zo worden ingericht
dat hij ontwikkeld kan worden van overwegend park naar
meer stedelijk gebied, met meer bebouwing. Dit is onderwerp van een aparte studie.

Een zone van 200 meter is aangehouden (tussen de leidingstraat en de A-6) vanwege de te hoge geluidsbelasting daar voor woonfuncties. Wegens de onzekerheid nu
over de toekomstige afzet van bedrijventerreinen in Almere is het overige geplande oppervlak gesitueerd in
het oostelijke deel van Stad-Oost, in de hoek tussen
de A6 en de Tussenring, het gebied dat het laatste in
ontwikkeling zal komen.

De groenzone aan de oostzijde sluit aan bij het Buitenbos van Almere-Buiten.
De mogelijkheid is open gehouden om dit gebied te zijner tijd voor woningbouw te benutten, aangeduid met
het zogenaamde streepjesraster van woon- en werkbesteraming. Een derde mogelijkheid is om tijdelijk dit gebied voor bosaanplant te benutten en dit eventueel te
handhaven. Het totale oppervlak ten behoeve van werken
volgens het structuurplan van Almere, 156 ha, is gehandhaafd vanwege de doelstelling een totale werkgelegenheid in Almere te kunnen realiseren.
Conform het plan ex artikel 11 is direct ten oosten
van het centrum en ten zuiden van de spoorlijn een gebied van 10 hectare gereserveerd voor werken en/of centrumfuncties, vooral van belang nu enkele kantoorlokaties in het centrum benut worden voor woningbouw.
Hierdoor is het centrum, na een snelle consolidatie
nu, op termijn desgewenst aan te passen aan hogere inwonertallen en gewijzigde inzichten.
Kleine bedrijventerreintjes zijn niet in de plannen
opgenomen. De uitgifte hiervan stagneert elders en zij
zijn ook eenvoudig in de plannen op te nemen, wanneer
er blijkbaar weer behoefte aan dergelijke terreintjes
is.

De (smalle) parkzone langs de Hoge Vaart versterkt de
continuïteit, die dit kanaal levert in noord- en
zuidrichting.
Een duidelijke oost-west zone wordt geleverd door de
niet te bebouwen of te bebossen strook van 70 meter
breed onder de hoogspanningsleiding. De leiding zelf
van Diemen naar Lelystad en verder, is een structureel
element in het landschap nog versterkt door de
tracering midden door het Weerwater en langs de Lage
Vaart bij Almere-Buiten.
Het beschikbare groenoppervlak is evenredig aan het geplande woonoppervlak verdeeld over het westelijk en
oostelijk deel (
hectare ten westen en
hectare
ten oosten van de Hoge Vaart). Ter bepaling van de omvang van de centrale groenzone is van het beschikbare
groen in het westelijk deel het groen van het Weerwaterpark, langs de Hoge Vaart en onder de hoogspanningsleiding afgetrokken en is het groen ten behoeve van infrastructuur en voorzieningen bijgevoegd, waarna het
resulterende oppervlak maatgevend is voor de breedte
van de centrale zone: een zone van + 350 meter met een
vaste lengte van
m.

Strijdig met de continuiteit van de cenwile groenzone
is de wenselijkheid van een beschutte oost-west route
tussen het centrum en station Stad-Oost en de hoge bebouwingsdruk wegens het station en nabijheid van
centrumvoorzieningen. Bovendien is het gebied hier
reeds opgespoten met zand en zijn aanvullende maatregelen voor beplanting nodig. De kruising van een wenselijke stedelijke oost-west zone en de centrale groenzone zal bij uitwerking van het plan de nodige aandacht
vragen en is daarom met een streepjesraster groen-bebouwing aangeduid.
Centra.
Voor het goed functioneren van een centrum is het
draagvlak maatgevend; dat wil zeggen de omvang van het
voedingsgebied én de gewenste bereikbaarheid. Het voedingsgebied wordt ook bepaald door de natuurlijke grenzen die als barrières kunnen gaan werken.
Een centrum geeft identiteit aan een gebied en kan een
specifieke kleur krijgen door combinatie van functies,
een speciale voorziening (station) of een bijzondere
situatie (water).
In het noordwestelijk deel van Stad-Oost is de invloed
van het hoofdcentrum nog sterk aanwezig en zal men georiënteerd blijven op de goede centrale voorzieningen.
Bij het station Stad-Oost met goede toeleidende
infrastructuur, is een klein centrum zeker op z'n
plaats, hoewel de natuurlijke grenzen als Hoge Vaart,
Randstaddreef en hoogspanningsleiding begrenzend zullen werken; reden om de centrale groenzone bij de
spoorlijn niet al te extensief te benutten. Het gebied
rond station Stad-Oost zou 1 km^ kunnen zijn met ongeveer 3.000 woningen; goed voor ten minste een grote supermarkt (+ 1.500 m ^ ) . Overigens is het algemene Almeerse beleid te continueren van buurtcentra met een
supermarkt per ± 1. 500 a 2.000 woningen, mogelijk gecombineerd met snackbar en/of postagentschap. De toeleidende infrastructuur naar de bushaltes zal ook hier
optimaal benut worden door de combinatie bushalte en
centrum.

Bos.
In Almere is in totaal 3.000 hectare bos gepland volgens een overeenkomst tussen de ministeries Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, en Landbouw; het zogenaamde convenant. Een klein deel van dit bos is geplant in de zone tussen de leidingstraat, de Tussenring en de A6: 65 hectare. Dit bos zou voorlopig uitgebreid kunnen worden met ongeveer 55 hectare, waarbij
de mogelijkheid wordt opengehouden deze uitbreiding naderhand geheel of gedeeltelijk te benutten als bedrijventerrein of woningbouw.
Waterhuishouding.
Het gebied watert af naar het Weerwater en de Vaarten.
Zonder hulpmiddelen is daarbij een afwateringslengte
mogelijk van 600 a 800 meter. Centraal in het westelijk gebied is dan een vaart noord-zuid nodig. De verbinding van deze vaart naar het Weerwater is reeds aanwezig (restant waterloop langs voormalige A6). De kruising van deze vaart (N-Z) met de spoorlijn is aanvankelijk gepland ter plaatse van het Station-Oost als open
water maar verdient heroverweging door de opgeroepen
complexiteit van trein-, bus-, auto-, fiets- en voetgangersverkeer, bereikbaarheid van centrumfuncties en
bovendien nog het open water.
De tracering van de noord-zuid vaart is onderwerp van
studie.

Hoofdstuk 3. DE EERSTE FASE.
De eerste fase beslaat woningbouw in het noordwestelijk deel; te starten in 1991 in vervolg op de
bouw in Muziekwijk en bevat de KHW3, die begin 90-er
jaren aangelegd zal worden om een rechtstreekse verbinding van het oostelijk centrumgedeelte met de A6 te
verzorgen.
Voorgesteld wordt om ook de groenzones die de hoofdstructuur in het westelijk deel bepalen voor te bereiden en in te planten namelijk de centrale groene
ontwikkelingszone en die langs de Hoge Vaart. Een gebied wordt aantrekkelijker en nodigt veel meer uit om
zich er te vestigen wanneer er door groen maat en
structuur aan gegeven is dankzij inplant in een vroege
fase ruim voor de bebouwing (zeker 4 jaar). Deze
inplant is een belangrijk oogmerk van het plan.
Voor de uitwerking geldt dat de groenzones enerzijds
structuur zullen moeten geven en anderzijds de ruimte
moeten laten om diverse functies in onder te kunnen
brengen. Het "groen" van de centrale zone zal immers
voor een groot deel bestaan uit het groen behorend bij
stedelijke functies.

Het n o o r d e l i ^ woongebied betreft vooreerst het opgespoten terrein tussen de hoogspanningsleiding en het
spoor, en tussen het centrum en de Hoge Vaart. Het
valt grotendeels binnen de 800 meter grens vanaf het
station Stad-Oost, terwijl het noordwestelijk deel binnen 400 meter vanaf het centrum ligt; redenen om dit
gebied intensiever te bebouwen dan het overige gebied
Stad-Oost. Het gebied ten noorden van de spoorlijn zal
spoedig volgen en voorgesteld wordt de planvorming tegelijk met het zuidelijk deel ter hand te nemen om ook
de barrière-werking van het spoor zoveel mogelijk te
minimaliseren.
De as centrum-station Stad-Oost-Almere-Buiten en de
eventuele directe auto-ontsluiting van het oostelijk
deel van het centrum zijn belangrijke onderdelen in
het plan.
Na de vaststelling van dit ontwikkelingsplan zullen de
diverse facet plannen voor verkeer, woningbouw en
groen ter hand kunnen worden genomen met programma's
van eisen en ontwerpen.
Exploitatie en beheersplannen zullen volgen evenals de
herziening van het plan ex artikel 11 Stad-Oost om de
nodige goedkeuringsprocedures te kunnen starten.

BiUaee.
Verkeer en Vervoinr. Almere-Stad-Oost-

Algemeen.
Bij de opzet van het verkeer- en vervoerstelsel wordt
gestreefd naar een zo groot mogelijke kwaliteit in de
zin van reistijd, comfort, veiligheid en doelmatigheid. Passend in het beleid voor heel Almere is getracht de concurrentiepositie van "zwakke" en (milieu)
vriendelijke verkeersoorten, zoals voetgangers, fietsers en openbaar vervoer te versterken. Er worden
vrije busbanen en vrij liggende voet- en fietspaden aangelegd. Een juiste situering van bestemmingen die veel
publiek aantrekken, de stedebouwkundige structuur, de
verkeer- en vervoerstructuur én de onderlinge afstemming dragen bij aan de stimulering van deze "zwakke"
verkeersoorten.
De nieuwe plannen in Almere hebben een wat rechtere en
daardoor een duidelijke structuur. De weggebruiker kan
zich goed oriënteren. De wegenstructuur voor de auto
is gestrekt. Zorg is besteed aan het zoveel mogelijk
wegnemen van de negatieve kanten van het autoverkeer,
te weten verkeersonveiligheid en geluidshinder.
Langzaam verkeer (zie figuur
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Het plangebied Almere-Stad-Oost heeft globaal een
grootte van 2,5 x 3 km en is daardoor goed geschikt om
zich per fiets of bromfiets te verplaatsen. Ook bestemmingen buiten dit plan zijn nog vlot per fiets te bereiken. Zo is de afstand van station Almere-Stad-Oost
naar het hoofdcentrum circa 2 km (8 minuten fietsen).
Het centrum van Almere-Buiten is in 12 minuten te bereiken, terwijl men naar het centrum van Almere-Haven
25 minuten per fiets onderweg is.
Het voetgangers- en fietsverkeer is gebaat bij zo
kort, rechtstreeks, duidelijk en veilig mogelijke routes naar de belangrijkste bestemmingen, zoals centra,
scholen, stations en bushaltes. Het hoofdfietsnetwerk
heeft een maaswijdte van circa 300 meter. De hoofdroutes sluiten aan op de aanwezige c.q. geprojecteerde
tunnels en bruggen met de omringende wegen (Rijksweg
6, Tussenring, KHW2-3, Randstaddreef en oostelijke cen-

trumgracht), de Flevolijn en de Hoge Vaart. De kruisingen met de nieuwe kernhoofdwegen in dit plan zullen
eveneens ongelijkvloers uitgevoerd worden. De fietspaden zijn zoveel mogelijk gebundeld met andere infrastructuur, zoals de Flevolijn, grachten en busbanen;
dit levert duidelijke en gestrekte fietsroutes op en
voorkomt mogelijke "overlast" (onder andere van bromfietsers) in krappe straatprofielen. Deze bundeling
heeft bovendien als voordeel dat de routes over het algemeen in een vroegtijdig stadium kunnen worden aangelegd.
Op alle fietspaden worden bromfietsers toegelaten. Aan
de veiligheid van het langzaam verkeer worden de hoogste eisen gesteld.

Belangrijke routes in dit omvangrijke plangebied zijn
in oost-west richting:
- langs busbaan over Hoge- en Lage Vaart naar centrum
Almere-Buiten;
- langs de zuidzijde van de Flevolijn van centrum-Stad
naar centrum Buiten;
- evenwijdig aan de busbaan vanuit centrum-Stad naar
station Almere-Stad-Oost;
* onder de hoogspanningsleiding van Weerwater tot
SAW. . .
- parallel aan de zuidelijk gelegen busbaan over Hoge
Vaart heen, onder Tussenring door naar het Buitenhout ten zuiden van Almere-Buiten;
in noord-zuid richting:
- het bestaande fietspad langs het Weerwater van centrum-Stad naar Almere-Haven;
* van Leeghwaterplas door ASO naar Hoge Weteringpark;
- parallel aan busbaan en gracht vanuit Waterwijk-Oost
via station Almere-Stad-Oost, onder RW6 door, naar
het Almeerderhout;
- de paden aan weerszijden van de Hoge Vaart.

Het "harde" invloedsgebied van de stations bestaat uit
een cirkel van 800 meter rond dat station. Dit gebied
moet zo goed mogelijk "gevuld" worden met woningen en
arbeidsplaatsen, waarbij bestemmingen die veel treinreizigers aantrekken zeer dicht bij het station gesitueerd moeten worden. Een cirkel van 1.500 meter tot het
station is nog goed befietsbaar; Waterwijk-Oost zal
dan bij voorbeeld ook van Almere-Stad-Oost gebruik
gaan maken.
Woningbouw kan uit oogpunt van spoorweglawaai waarschijnlijk zonder geluidwerende voorzieningen op circa
30 k 40 meter uit de as van de spoorlijn plaats vinden. Akoestisch onderzoek is vereist.

Openbaar vervoer.
Trein (zie figuur
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Station Almere-Stad-Oost is het knooppunt voor openbaar vervoer in dit gebied. De Flevolijn geeft aansluiting naar onder andere Lelystad, Amsterdam en de andere Almeerse stations. Dit station is goed ontsloten
door voet- en fietsroutes, een bushalte komt onder het
statlonsviaduct te liggen en voor de auto is een (P+R)
parkeerterrein van + 165 plaatsen in de nabijheid van
dit station geprojecteerd.
Het plangebied ligt voor een groot deel binnen het invloedsgebied van stationCS. Deze zal daardoor de nodige reizigers uit dit gebied voor zijn rekening nemen. CS ligt immers in de
meest gangbare reisrichting; bovendien zullen in de
wat verdere toekomst wellicht intercity- of semi-sneltreinen wel op CS en niet op Almere-Stad-Oost stoppen.
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Bus (zie figuur

Li.

Voor de bus is een vrije baan, zoals elders in Almere,
voorzien. Deze baan en de bushaltes worden zo gesitueerd, dat zoveel mogelijk woningen en arbeidsplaatsen
binnen een afstand van 400 meter hemelsbreed tot de
halte liggen. In principe is de busbaan in het midden
van een woongebied met een bandbreedte van 700 a 800
meter getraceerd, waarbij de gemiddelde halteafstand
600 meter is. Uit oogpunt van exploitatie wordt de busbaanlengte zo kort mogelijk gehouden. In principe is
de busbaan elke 200 meter te kruisen. Kruisingen zijn
gelijkvloers en worden beveiligd door middel van verkeerslichten of waarschuwingssignalen.
Hoofdbusverbindingen zijn:
- de verbinding vanaf centrum Stad langs het ziekenhuis, station Almere-Stad-Oost, over Hoge en Lage
Vaart naar Almere-Buiten (3.D, 3.H, Bloemenbuurt,
centrum). Deze verbinding ontsluit de eerste fase
Stad-Oost;
- vanaf centrum-Stad via busbaan langs het Weerwater
öf naar Almere-Haven of via het tracé van de Kraanvogelweg naar de N27 (streeklijnen, 't Gooi, Zeewolde)
respectievelijk richting Almere-Oost.
De busbanen parallel aan de Hoge Vaart (oost en west
hiervan) bieden de mogelijkheid voor interne lusverbindingen vanuit het centrum van Stad.

Autoverkeer (zie figuur
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De hoofdwegen rond het plangebied zijn of in gebruik
(RW6, Tussenring, Randstaddreef) of geprojecteerd
(KHW2-3). De afslagen naar Stad-Oost zijn vastgelegd,
evenals de gerealiseerde autoviaducten in de Flevolijn. Om het autoverkeer intern goed te kunnen afwikkelen en het hoofdcentrum van Almere-Stad voor andere
kernen en de regio goed te ontsluiten zijn twee kernhoofdwegen in dit plangebied noodzakelijk. Kernhoofdweg 3 voorziet in een verbinding Randstaddreef-RW6/
Waterlandsweg (N27). Een tweede weg takt tegenover de
Buitenhoutsedreef op de Tussenring aan, gaat over de
Hoge Vaart en sluit op eerder genoemde KHW3 aan. Deze
kernhoofdwegen zijn zo getraceerd, dat deze de invloedsgebieden van de bushaltes en stations niet te
veel doorsnijden. De wegen volgen de hoofdrichtingen
van het plangebied, te weten evenwijdig aan de Hoge
Vaart en de hoogspanningsleiding. Een exacte bepaling
van de wegtracé's zal geschieden in het kader van het
totale wegontwerp, waarbij tracé, wegbreedte, hoogteligging, tunnels en bruggen en kruispunten in onderlinge samenhang aan de orde komen.

Medio 1988 zijn naar verwachting de resultaten van de
prognose voor het autoverkeer op het Almeerse wegenstelsel gereed. Op basis hiervan wordt het aantal benodigde rijstroken en de kruispuntsvormen bepaald. KHW3
zal waarschijnlijk 2 x 2 rijstroken krijgen, vanwege
de grootte van het te ontsluiten gebied en de ontsluitingsfunctie voor centrum-Stad.
De weg naar Almere-Buiten wordt naar alle waarschijnlijkheid een 2-rijstroken weg. De ontsluitingsstructuur op buurtniveau vereist de nodige zorg, daar het
te ontsluiten woongebied tamelijk groot is (intensiteit, ontsluitingsdiepte). De geprojecteerde afslag
van de Tussenring ten zuiden van de Flevolijn wordt
dan ook benut. Het station wordt vanaf KHW3 via een
buurtweg ontsloten. In de uitwerking wordt aandacht geschonken aan de te verwachten hoge auto-intensiteiten,
verkeersveiligheid en geluidshinder.

In het plan is opgenomen de mogelijkheid van een rechtstreekse verbinding tussen KHW3 en het hoofdcentrum.
Bij het Stadhuis takt deze weg aan op de Landdrostdreef. Deze weg geeft, komend vanuit de zuidoostelijke
richting een korte en duidelijke verbinding met het
hoofdcentrum. Anderzijds zal deze verbinding extra verkeer in dit woongebied en in bepaalde delen van het
centrum oproepen, hetgeen consequenties voor de verkeersveiligheid (fietsers op deze weg, oversteekbaarheid, snelheidsreductie) en geluidshinder kan hebben.
Een nadere studie van voor- en nadelen onder andere gebaseerd op de medio dit jaar af te ronden verkeersprognoses, zal uitsluitsel moeten geven over de wenselijkheid van deze verbinding. Voor wat betreft de Wet Geluidhinder zijn langs de Tussenring en KHW2-3 geen problemen te verwachten; geluidwerende voorzieningen (wallen) zijn reeds aanwezig of geprojecteerd. Deze voorzieningen zullen ook voor de twee interne kernhoofdwegen meegenomen worden, waarbij de voorkeurswaarde van
50 dB(A) in principe uitgangspunt is. RW6 heeft een
grote zone (400 meter breed), waarbinnen akoestisch onderzoek verplicht is. Mede door de Wet Geluidhinder
zijn in de geluidszone van RW6 bedrijventerreinen geprojecteerd. Aanvullende maatregelen zijn wellicht
noodzakelijk, afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek. Langs buurtwegen met meer dan 2.450 auto's
per dag (weg naar station, weg naar het hoofdcentrum)
geldt ook een geluidszone. Een combinatie van een ruim
profiel, geluidwerende voorzieningen, bouwkundige voorzieningen en een hogere grenswaarde kan hier voor een
oplossing zorgen.
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Ontwikkelingsplan.
INLEIDING.
De start van de woningbouw oostelijk van het centrum
van Almere-Stad, en de aanleg van een directe verbinding tussen de A-6 en het centrum (KHW-3) vragen om
een algemeen aanvaard plan voor Stad-Oost. Het plan
dient de basis te leveren voor verdergaande gedetailleerd planvorming op onderdelen echter zonder dat het
nodig is een compleet eindbeeld van dit omvangrijke
stadsdeel te geven. Het zal de zekerheid moeten leveren dat de beoogde capaciteiten volgens het structuurplan van Almere-Stad gerealiseerd kunnen worden, namelijk ongeveer 18.000 woningen voor ongeveer 45.000 inwoners en ongeveer 150 ha bedrijventerrein.
Het voorliggende plan beoogt een aantrekkelijk landschap in elke uitvoeringsfase, als stimulans voor verder ontwikkeling. Hiertoe is een soepele Inpassing van
|uit te voeren werken na te streven met zo min mogelijk
verstoring van het huidige landbouwgebruik. Door een
vroegtijdige park- en bosaanleg wordt het ruimtelijk
kader geleverd waarin een geleidelijke stedelijk ontwikkeling plaats kan vinden.
Het structuurplan van Almere-Stad wordt gevolgd wat betreft het programma maar op onderdelen wordt afgeweken
van de gedetailleerde planopzet en ook het plan
ex. art. 11 "Stad-Oost" zal ondanks zijn globale karakter, enige aanpassing behoeven. Het ontwikkelingsplan
spreekt zich over het westelijk deel tussen het Weerwater en de Hogevaart duidelijker uit dan over het
oostelijk deel tussen de Hoge vaart en de Tussenring
langs de Lage Vaart, overeenkomstig de ontwikkelingsvolgorde van het gebied.
Met de zandopspuiting in 1987 tussen de spoorlijn en
de hoogspanningsleiding is al begonnen met het
fcbouwrijp maken voor de woningbouw in 1991. Ook is al
een park aangelegd langs het Weerwater. Overigens
wordt het gebied gebruikt voor landbouw. Ondanks deze
ogenschijnlijke leegte heeft het gebied al een rijke
plangeschiedenis: voor het structuurplan en ten behoeve van aansluitlngen en kruisingen op de omringende infrastructuur zijn diverse gedetailleerde plannen opgesteld en in 1986 werd in no-time een plan geproduceerd
voor het Olympisch dorp. De nu aanwezige ruimte is er
dankzij de wijziging van het voormalige trac6 van de
A-6, waarop nog een gedeelte van het zandllchaam rust.
Het voorliggende ontwikkelingsplan Is opgesteld door
een werkgroep bestaande uit de afdeling stadsontwikkeling van de gemeente Almere en het bureau Bakker en
Bleeker (Hosper).
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Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 1 de bestaande situatie beschreven alsmede de planmatige uitgangspunten. In hoofdstuk 2 wordt het ontwikkelingsplan beschreven en wordt ingegaan op diverse functionele onderdelen. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven welke volgende plannen nodig zijn om te komen tot uitvoering van
de eerste woningbouw, de aanleg van KHV-3 en verdere
park- en bosaanleg.
Hoofdstuk 1. BESTAANDE STIUATIE.
Ligging en grootte.
Stad-Oost is het zuid-oost kwadrant van Almere-Stad,
gelegen tussen het Weerwater en Almere-Buiten enerzijds en tussen het Hannie Schaftpark met de Randstaddreef en de A6 anderzijds.
Het beslaat 957 ha binnen de grenzen van het plan ex
artikel 11 (A5, Tussenring, Randstaddreef, grens centrum en Weerwater), met uitzondering van het gebied
van de spoorlijn, waarvoor een eigen bestemmingsplan
geldt. Dit wil zeggen een derde deel van geheel Almere-Stad en bijna anderhalf maal zo groot als AlmereHaven.
In het gebied Stad-Oost zijn de volgende elementen aanwezig (zie figuur ).
- de spoorlijn Amsterdam-Almere-Lelystad voert
oost-west door het gebied op de spoordljk 4 i 5 meter boven het maaiveld. De grond is volgens een
apart plan ex artikel 11, Flevolijn bestemd en beslaat een zone door geheel Almere van 40 meter breed
en 70 meter breed ter plaatse van de stations. Er
dient rekening gehouden te worden met een aftakking
^ in zuidoost-richting naar Almere-Oost;
- de Hoge Vaart loopt noord-zuid door het gebied met
een breedte van oever tot oever van 50 meter en is
bevaarbaar voor schepen tot 600 ton;
- de hoogspanningsleiding Diemen-Ens (380 KV) kruist
het gebied oost-west. Aan beide zijden moet 36 meter
(72 meter totaal) onbebouwd blijven. De SEB (Samenwerkende Electriciteits Bedrijven) voert het beheer
over dit gebied;
- een onderstation van de PGEM in het zuid-oostelijk
deel;
- de graansilo, Hagevoort bevindt zich aan de
oostelijke oever van de Hoge Vaart met enkele bedrij fswoningen;
- ondergronds voert een leidingstraat langs de A6 aan
de zuidzijde en langs de Tussenring aan de oostzijde;
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- een waterloop is aanwezig tussen de Hoge Vaart en
het Weerwater als restant van een tocht langs de
voormalige A6;
- het zandllchaam van de A6 op zijn voormalige trace
is nog aanwezig ten oosten van de Hoge Vaart en
wordt als motorcrossterrein gebruikt. Aan de westzijde is het zand opgeruimd ten behoeve van de nu in gebruik zijnde A6;
- het park langs het Weerwater is geplant en groeit.
Het is ongeveer 250 meter breed en 1 kilometer lang;
- een aantal oude wegen zijn nog in het gebied aanwezig waarvan de Kraanvogelweg met een brug over de Hoge Vaart voert. De aanwezige bruggen, kruispunten en
aansluitlngen op de infrastructuur in de omgeving
zijn aangegeven op figuur
;
- een modelvllegclub-terrein bevindt zich aan de
zuid-westzijde; omgeven door populieren. Het is al
j een opvallend landschappelijk element;
- op de westelijke helft, ter weerszijde van de spoorlijn tussen de Randstaddreef en de hoogspanningsleiding is medio 1987 zand opgespoten als bouwgrond
voor de eerste woningbouw in 1991. Deze grond is
grotendeels door het Rijk overgedragen aan de gemeente Almere;
- overigens is het gebied in gebruik als landbouwgebied door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
en zal door het Rijk naar behoefte worden overgedragen aan de gemeente Almere.
De bodem van het niet opgespoten deel bestaat uit humeuze klei, de zogenaamde zuiderzee-afzettingen, waarvan het maaiveld ligt op 3,60 k 3,70 meter minus NAP.
Het grondwater bevindt zich op 5,20 meter -NAP.
Plancapaciteit.
I Volgens het plan ex artikel 11 is er ruimte voor tenminste 15.000 en maximaal 18.500 woningen voor 42.000
k 51.800 inwoners (g.w.b. 2,8). Deze capaciteit is
twee maal zo groot als Almere-Haven en m66r dan een
derde van Almere-Stad. Het structuurplan Almere-Stad
is de basis geweest voor het plan ex artikel 11, en is
gericht op een bevolking tussen 100.000 en 112.000 inwoners in totaal. De dichtheid van Almere-Stad zou dan
liggen tussen gemiddeld 40 respectievelijk 41,5 woningen per hectare, het stapelingspercentage zou dan gemiddeld liggen tussen 25Z respectievelijk 302, waarbij
de gemiddelde wonlngbezetting 2,8 blijft en het percentage kleine woningen (2/3 kamer) 402 blijft.

MK/145SVB

4 Volgens de jongste berekeningen voor Almere-Stad met
een bevolking van 106.000 inwoners zouden in Stad-Oost
45.000 inwoners gehuisvest moeten worden, in 18.000 woningen met een gemiddelde wonlngbezetting van 2,5.
Voor kantoren en bedrijven is 156 ha bruto gereserveerd.
Hoofdstuk 2. HET PLAN.
Het ontwikkelingsplan biedt de basis om de nodige werken te kunnen uitvoeren met de mogelijkheid dat het
uiteindelijke doel, een compleet stedelijk gebied, gerealiseerd kan worden, al is de precieze vorm daarvan
nog niet bepaald. Er is ruimte gelaten om veranderingen in de vraag en in de realiseringsmogelljkheden te
zijner tijd vorm te kunnen geven. Het plan zal ook een
aantrekkelijk landschap moeten opieveren dat stimu|Leert tot verdere ontwikkeling en maakt een efficient
landbouw-gebruik in het heden mogelijk.

»

De uiteindelijke bestemming is om het gebied van 950
hectare voor ongeveer de helft te gebruiken voor wonen
(480 hectare) en voor ongeveer een zesde voor werken
(156 hectare) en overigens voor infrastructuur groen
en nog een klein deel voorzieningen.
Het plan biedt de basis om het trac6 te bepalen voor
de kemhoofdweg KHW3 vanaf de aansluiting op de A6 van
de Waterlandseweg naar het oostelijk deel van het centrum van Almere-Stad.
De basis-structuur.
Gekozen is voor ongeveer 800 meter brede bebouwingszones noord-zuid, parallel aan de oever van het Weerwater en de Hoge Vaart twee zones in het westelijk deel,
knamelijk met een groene ontwikkelingszone ertussen
waardoor de KHW3 is getraceerd en 66n bebouwingszone
in het oostelijk deel. Het werkgebied is grotendeels
in de hoek tussen de A6 en de Tussenring gedacht en
daarnaast in een zone langs de A6 van ongeveer 200 meter diep.
Het structuurplan Almere-Stad laat nog een opzet zien
volgens het vingerstad-principe met radiale banden vanuit het centrum en vertakkingen onder 45°, los van de
onderliggende polderverkaveling.
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- 5In afwijking hiervan is nu gekozen voor een orthogonale structuur die zich makkelijk voegt in de bestaande situatie zoals ook het uitgangspunt is bij de plannen voor Almere-Buiten en Almere-Oost ten zuid-oosten
van het gebied. Met deze structuur is een soepele overgang mogelijk van landbouw naar stedelijk gebruik en
kan in een vroeg stadium park en bos aangeplant worden
zonder grote verstoringen, immers de ontwatering en de
landbouwwegen blijven in tact.
Verkeer en vervoer.
De wegen en paden voegen zich in de rechte en duidelijke structuur van het plangebied. De weggebrulker kan
zich hierdoor goed orignteren. In het (plan)gebied
zijn twee hoofdwegen opgenomen. Kemhoofdweg 3 voorziet in een rechtstreekse verbinding tussen de A-6
I(aansluiting Waterlandseweg/N27) en de Randstaddreef.
Deze weg verzorgt naast de ontsluiting van Stad-Oost
een korte verbinding tussen het oostelijk deel van het
centrum en Rijksweg 5. Onderzocht wordt of de weg, die
vanaf het Stadhuis rechtstreeks naar Kemhoofdweg 3 is
geprojecteerd wenselijk is: wegen de voordelen van
zo'n rechtstreekse verbinding op tegen de nadelen van
een hierdoor opgeroepen grotere verkeersdruk. De door
het spoorviaduct en de aansluiting op de A6 vastgelegde trac^delen worden halverwege met enige soepele bogen met elkaar verbonden. Een tweede hoofdweg loopt
vanaf de aansluiting Buitenhoutsedreef/Tussenring met
een haakse kruising over de Hoge Vaart naar kemhoofdweg 3.
De busroutes lopen door het hart van de stedelijke gebieden met een bandbreedte van maximaal 800 m. Bij een
gemiddelde halteafstand van 600 m blijft de loopafstand beperkt tot maximaal 400 m (hemelsbreed). De bei langrijkste buslijnen zijn de lijn tussen centrum
Stad, station Stad-Oost en Almere-Buiten en de lijn
vanaf het centrum langs het Weerwater naar Almere-Haven, Almere-Oost of de regio 't Gooi, Zeewolde. Het
station Almere-Stad-Oost is voor het plangebied het
knooppunt voor openbaar vervoer. Een groot deel van
het plangebied valt binnen de 1.500 m invloedscirkel
van dit station.
Het hoofdfietsnetwerk heeft een maaswijdte van 300 m.
De fietspaden zijn zoveel mogelijk gebundeld met andere infrastructuur zoals de Flevolijn, grachten en busbanen. De paden langs de Flevolijn, oostoever Weerwater en westzijde Hoge Vaart zijn al (grotendeels) aanwezig.
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Werken.
Het werkgebied is voornamelijk langs de A6 gepland vanwege de belangrijke vestigingsvoorwaarden, namelijk autobereikbaarheid en zichtwaarde vanaf een nationale
hoofdverkeersader.
Een zone van 200 meter is aangehouden (tussen de leidingstraat en de A-6) vanwege de te hoge geluidsbelasting daar voor woonfuncties. Wegens de onzekerheid nu
over de toekomstige afzet van bedrijventerreinen in Almere is het overige geplande oppervlak gesitueerd in
het oostelijke deel van Stad-Oost, in de hoek tussen
de A6 en de Tussenring, het gebied dat het laatste in
ontwikkeling zal komen.

kDe mogelijkheid is open gehouden om dit gebied te zijner tijd voor woningbouw te benutten, aangeduid met
het zogenaamde streepjesraster van woon- en werkbestemming. Een derde mogelijkheid is om tijdelijk dit gebied voor bosaanplant te benutten en dit eventueel te
handhaven. Het totale oppervlak ten behoeve van werken
volgens het structuurplan van Almere, 155 ha, is gehandhaafd vanwege de doelstelling een totale werkgelegenheid in Almere te kunnen realiseren.
Conform het plan ex artikel 11 is direct ten oosten
van het centrum en ten zuiden van de spoorlijn een gebied van 10 hectare gereserveerd voor werken en/of centrumfuncties, vooral van belang nu enkele kantoorlokaties in het centrum benut worden voor woningbouw.
Hierdoor is het centrum, na een snelle consolidatie
nu, op termijn desgewenst aan te passen aan hogere inwonertallen en gewijzigde inzichten.
I Kleine bedrijventerreintjes zijn niet in de plannen
opgenomen. De uitgifte hiervan stagneert elders en zij
zijn ook eenvoudig in de plannen op te nemen, wanneer
er blijkbaar weer behoefte aan dergelljke terreintjes
is.
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Groen.
Het groen geeft de gewenste geleding aan het gebied.
Om deze structuur zo sterk mogelijk te maken is aansluiting gezocht bij bestaande elementen, Weerwater en
Hoge Vaart, en is het groen zoveel mogelijk gebundeld,
samen met de "groene" voorzieningen (sport-, volkstuinen etc.). De centrale groenontwikkellngszone in het
westelijk deel reikt van Hannie Schaftpark met zicht
op de Leeghwaterplas, tot de Almeerderhout aan de
overzijde van de A6. Deze zone zal zo worden ingericht
dat hij ontwikkeld kan worden van overwegend park naar
meer stedelijk gebied, met meer bebouwing. Dit is onderwerp van een aparte studie.
De groenzone aan de oostzijde sluit aan bij het Buitenbos van Almere-Buiten.

I
De (smalle) parkzone langs de Hoge Vaart versterkt de
continuiteit, die dit kanaal levert in noord- en
zuidrichting.
Een duidelijke oost-west zone wordt geleverd door de
niet te bebouwen of te bebossen strook van 70 meter
breed onder de hoogspanningsleiding. De leiding zelf
van Diemen naar Lelystad en verder, is een structureel
element in het landschap nog versterkt door de
tracering midden door het Weerwater en langs de Lage
Vaart bij Almere-Buiten.
Het beschikbare groenoppervlak is evenredig aan het geplande woonoppervlak verdeeld over het westelijk en
oostelijk deel (
hectare ten westen en
hectare
ten oosten van de Hoge Vaart). Ter bepaling van de omvang van de centrale groenzone is van het beschikbare
groen in het westelijk deel het groen van het WeerwaI terpark, langs de Hoge Vaart en onder de hoogspanningsleiding afgetrokken en is het groen ten behoeve van infrastructuur en voorzieningen bijgevoegd, waarna het
resulterende oppervlak maatgevend is voor de breedte
van de centrale zone: een zone van + 350 meter met een
vaste lengte van
m.
Strijdig met de continuiteit van de centrale groenzone
is de wenselijkheid van een beschutte oost-west route
tussen het centrum en station Stad-Oost en de hoge bebouwingsdruk wegens het station en nabijheid van
centrumvoorzieningen. Bovendien is het gebied hier
reeds opgespoten met zand en zijn aanvullende maatregelen voor beplanting nodig. De kruising van een wenselijke stedelijke oost-west zone en de centrale groenzone zal bij uitwerking van het plan de nodige aandacht
vragen en is daarom met een streepjesraster groen-bebouwing aangeduid.
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Centra.
Voor het goed functioneren van een centrum is het
draagvlak maatgevend; dat wil zeggen de omvang van het
voedingsgebied 6n de gewenste bereikbaarheid. Het voedingsgebied wordt ook bepaald door de natuurlijke grenzen die als barriSres kunnen gaan werken.
Een centrum geeft identiteit aan een gebied en kan een
specifieke kleur krijgen door combinatie van functies,
een speciale voorziening (station) of een bijzondere
situatie (water).
In het noordwestelijk deel van Stad-Oost is de invloed
van het hoofdcentrum nog sterk aanwezig en zal men georiSnteerd blijven op de goede centrale voorzieningen.
pBij het station Stad-Oost met goede toeleldende
infrastructuur, is een klein centrum zeker op z'n
plaats, hoewel de natuurlijke grenzen als Hoge Vaart,
Randstaddreef en hoogspanningsleiding begrenzend zullen werken; reden om de centrale groenzone bij de
spoorlijn niet al te extensief te benutten. Het gebied
rond station Stad-Oost zou 1 km^ kunnen zijn met ongeveer 3.000 woningen; goed voor ten minste een grote supermarkt (+ 1.500 m^). Overigens is het algemene Almeerse beleid te continueren van buurtcentra met een
supermarkt per + 1. 500 k 2.000 woningen, mogelijk gecombineerd met snackbar en/of postagentschap. De toeleldende infrastructuur naar de bushaltes zal ook hier
optimaal benut worden door de combinatie bushalte en
centrum.
Bos.
In Almere is in totaal 3.000 hectare bos gepland volIgens een overeenkomst tussen de ministeries Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat, en Landbouw; het zogenaamde convenant. Een klein deel van dit bos is geplant in de zone tussen de leidingstraat, de Tussenring en de A6: 65 hectare. Dit bos zou voorlopig uitgebreid kunnen worden met ongeveer 55 hectare, waarbij
de mogelijkheid wordt opengehouden deze uitbreiding naderhand geheel of gedeeltelijk te benutten als bedrijventerrein of woningbouw.
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Waterhuishouding.
Het gebied watert af naar het Weerwater en de Vaarten.
Zonder hulpmiddelen is daarbij een afwateringslengte
mogelijk van 600 k 800 meter. Centraal in het westelijk gebied is dan een vaart noord-zuid nodig. De verbinding van deze vaart naar het Weerwater is reeds aanwezig (restant waterloop langs voormalige A6). De kruising van deze vaart (N-Z) met de spoorlijn is aanvankelijk gepland ter plaatse van het Statlon-Oost als open
water maar verdient heroverweglng door de opgeroepen
complexiteit van trein-, bus-, auto-, fiets- en voetgangersverkeer, bereikbaarheid van centrumfuncties en
bovendien nog het open water.
De tracering van de noord-zuid vaart is onderwerp van
studie.
Hoofdstuk 3. DE EERSTE FASE.
De eerste fase beslaat woningbouw in het noordwestelijk deel; te starten in 1991 in vervolg op de
bouw In Muziekwijk en bevat de KHW3, die begin 90-er
jaren aangelegd zal worden om een rechtstreekse verbinding van het oostelijk centrumgedeelte met de A6 te
verzorgen.
Voorgesteld wordt om ook de groenzones die de hoofdstructuur in het westelijk deel bepalen voor te bereiden en in te planten namelijk de centrale groene
ontwikkelingszone en die langs de Hoge Vaart. Een gebied wordt aantrekkelljker en nodigt veel meer uit om
zich er te vestigen wanneer er door groen maat en
structuur aan gegeven is dankzij inplant in een vroege
fase ruim voor de bebouwing (zeker 4 jaar). Deze
inplant is een belangrijk oogmerk van het plan.
Voor de uitwerking geldt dat de groenzones enerzijds
structuur zullen moeten geven en anderzijds de ruimte
moeten laten om diverse functies in onder te kunnen
brengen. Het "groen" van de centrale zone zal immers
voor een groot deel bestaan uit het groen behorend bij
stedelijke functies.
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10 Het noordelijk woongebied betreft vooreerst het opgespoten terrein tussen de hoogspanningsleiding en het
spoor, en tussen het centrum en de Hoge Vaart. Het
valt grotendeels binnen de 800 meter grens vanaf het
station Stad-Oost, terwijl het noordwestelijk deel binnen 400 meter vanaf het centrum ligt; redenen om dit
gebied intensiever te bebouwen dan het overige gebied
Stad-Oost. Het gebied ten noorden van de spoorlijn zal
spoedig volgen en voorgesteld wordt de planvorming tegelijk met het zuidelijk deel ter hand te nemen om ook
de barri&re-werking van het spoor zoveel mogelijk te
minimaliseren.
De as centrum-station Stad-Oost-Almere-Bulten en de
eventuele directe auto-ontsluiting van het oostelijk
deel van het centrum zijn belangrijke onderdelen in
het plan.
Na de vaststelling van dit ontwikkelingsplan zullen de
diverse facet plannen voor verkeer, woningbouw en
groen ter hand kunnen worden genomen met programma's
van eisen en ontwerpen.
Exploitatie en beheersplannen zullen volgen evenals de
herziening van het plan ex artikel 11 Stad-Oost om de
nodige goedkeuringsprocedures te kunnen starten.
Situatie Stad-Oost.
Benamingen.
Bestemmingsplan Stad-Oost.
Omringende infrastructuur.
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Biilage.

Verkeer en Vervoer. Almere-Stad-Oost.
Algemeen.
Bij de opzet van het verkeer- en vervoerstelsel wordt
gestreefd naar een zo groot mogelijke kwaliteit in de
zin van reistijd, comfort, veiligheid en doelmatigheid. Passend in het beleid voor heel Almere is getracht de concurrentiepositie van "zwakke" en (milieu)
vriendelijke verkeersoorten, zoals voetgangers, fietsers en openbaar vervoer te versterken. Er worden
vrije busbanen en vrijliggende voet- en fietspaden aangelegd. Een juiste situering van bestemmingen die veel
publiek aantrekken, de stedebouwkundige structuur, de
verkeer- en vervoerstructuur 6n de onderlinge afstemming dragen bij aan de stimulering van deze "zwakke"
verkeersoorten.
De nieuwe plannen m Almere hebben een wat rechtere en
daardoor een duidelijke structuur. De weggebrulker kan
zich goed orianteren. De wegenstructuur voor de auto
is gestrekt. Zorg is besteed aan het zoveel mogelijk
wegnemen van de negatieve kanten van het autoverkeer,
te weten verkeersonveiligheid en geluidshinder.
Langzaam verkeer (zie figuur

1^

Het plangebied Almere-Stad-Oost heeft globaal een
grootte van 2,5 x 3 km en is daardoor goed geschikt om
zich per fiets of bromfiets te verplaatsen. Ook bestemmingen buiten dit plan zijn nog vlot per fiets te bereiken. Zo is de afstand van station Almere-Stad-Oost
naar het hoofdcentrum circa 2 km (8 minuten fietsen).
Het centrum van Almere-Buiten is in 12 minuten te bereiken, terwijl men naar het centrum van Almere-Haven
25 minuten per fiets onderweg is.
Het voetgangers- en fietsverkeer is gebaat bij zo
kort, rechtstreeks, duidelijk en veilig mogelijke routes naar de belangrijkste bestemmingen, zoals centra,
scholen, stations en bushaltes. Het hoofdfietsnetwerk
heeft een maaswijdte van circa 300 meter. De hoofdroutes sluiten aan op de aanwezige c.q. geprojecteerde
tunnels en bruggen met de omringende wegen (Rijksweg
6, Tussenring, KHW2-3, Randstaddreef en oostelijke centrumgracht), de Flevolijn en de Hoge Vaart. De kruisingen met de nieuwe kemhoofdwegen in dit plan zullen
eveneens ongelijkvloers uitgevoerd worden. De fietspaden zijn zoveel mogelijk gebundeld met andere infrastructuur, zoals de Flevolijn, grachten en busbanen;
dit levert duidelijke en gestrekte fietsroutes op en
voorkomt mogelijke "overlast" (onder andere van bromfietsers) in krappe straatprofielen. Deze bundeling
heeft bovendien als voordeel dat de routes over het algemeen in een vroegtijdig stadium kunnen worden aangelegd.
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Op alle fietspaden worden bromfietsers toegelaten. Aan
de veiligheid van het langzaam verkeer worden de hoogste eisen gesteld.
Belangrijke routes in dit omvangrijke plangebied zijn
in oost-west richting:
- langs busbaan over Hoge- en Lage Vaart naar centrum
Almere-Buiten;
- langs de zuidzijde van de Flevolijn van centrum-Stad
naar centrum Buiten;
- evenwijdig aan de busbaan vanuit centrum-Stad naar
station Almere-Stad-Oost;
* onder de hoogspanningsleiding van Weerwater tot
SAW...
- parallel aan de zuidelijk gelegen busbaan over Hoge
Vaart heen, onder Tussenring door naar het Buitenhout ten zuiden van Almere-Buiten;
in noord-zuid richting:
- het bestaande fietspad langs het Weerwater van centrum-Stad naar Almere-Haven;
ML van Leeghwaterplas door ASO naar Hoge Weteringpark;
- parallel aan busbaan en gracht vanuit Waterwijk-Oost
via station Almere-Stad-Oost, onder RW6 door, naar
het Almeerderhout;
- de paden aan weerszijden van de Hoge Vaart.
Openbaar vervoer.
Trein (zie figuur

1_^

Station Almere-Stad-Oost is het knooppunt voor openbaar vervoer in dit gebied. De Flevolijn geeft aansluiting naar onder andere Lelystad, Amsterdam en de andere Almeerse stations. Dit station is goed ontsloten
door voet- en fietsroutes, een bushalte komt onder het
statlonsviaduct te liggen en voor de auto is een (P-t-R)
parkeerterrein van + 165 plaatsen in de nabijheid van
dit station geprojecteerd.
M e t plangebied ligt voor een groot deel binnen het invloedsgebied van stationCS. Deze zal daardoor de nodige reizigers uit dit gebied voor zijn rekening nemen. CS ligt immers in de
meest gangbare reisrichting; bovendien zullen in de
wat verdere toekomst wellicht intercity- of semi-sneltreinen wel op CS en niet op Almere-Stad-Oost stoppen.
Het "harde" invloedsgebied van de stations bestaat uit
een cirkel van 800 meter rond dat station. Dit gebied
moet zo goed mogelijk "gevuld" worden met woningen en
arbeidsplaatsen, waarbij bestemmingen die veel treinreizigers aantrekken zeer dicht bij het station gesitueerd moeten worden. Een cirkel van 1.500 meter tot het
station is nog goed befietsbaar; Waterwijk-Oost zal
dan bij voorbeeld ook van Almere-Stad-Oost gebruik
gaan maken.

MK/145SVB

Woningbouw kan uit oogpunt van spoorweglawaai waarschijnlijk zonder geluidwerende voorzieningen op circa
30 k 40 meter uit de as van de spoorlijn plaats vinden. Akoestisch onderzoek is vereist.
Bus (zie figuur

).

Voor de bus is een vrije baan, zoals elders in Almere,
voorzien. Deze baan en de bushaltes worden zo gesitueerd, dat zoveel mogelijk woningen en arbeidsplaatsen
binnen een afstand van 400 meter hemelsbreed tot de
halte liggen. In principe is de busbaan in het midden
van een woongebied met een bandbreedte van 700 k 300
meter getraceerd, waarbij de gemiddelde halteafstand
600 meter is. Uit oogpunt van exploitatie wordt de busbaanlengte zo kort mogelijk gehouden. In principe is
de busbaan elke 200 meter te kruisen. Kruisingen zijn
gelijkvloers en worden beveiligd door middel van verkeerslichten of waarschuwingssignalen.
Hoofdbusverbindingen zijn:
- de verbinding vanaf centrum Stad langs het ziekenhuis, station Almere-Stad-Oost, over Hoge en Lage
Vaart naar Almere-Buiten (3.D, 3.H, Bloemenbuurt,
centrum). Deze verbinding ontsluit de eerste fase
Stad-Oost;
- vanaf centrum-Stad via busbaan langs het Weerwater
6f naar Almere-Haven of via het trac6 van de Kraanvogelweg naar de N27 (streeklijnen, 't Gooi, Zeewolde)
respectievelijk richting Almere-Oost.
De busbanen parallel aan de Hoge Vaart (oost en west
hiervan) bieden de mogelijkheid voor interne lusverbindingen vanuit het centrum van Stad.
Autoverkeer (zie figuur

1^

De hoofdwegen rond het plangebied zijn of in gebruik
(RW6, Tussenring, Randstaddreef) of geprojecteerd
l(KHW2-3). De afslagen naar Stad-Oost zijn vastgelegd,
evenals de gerealiseerde autoviaducten in de Flevolijn. Om het autoverkeer intern goed te kunnen afwikkelen en het hoofdcentrum van Almere-Stad voor andere
kernen en de regio goed te ontsluiten zijn twee kemhoofdwegen in dit plangebied noodzakelijk. Kernhoofdweg 3 voorziet in een verbinding Randstaddreef-RW6/
Waterlandsweg (N27). Een tweede weg takt tegenover de
Buitenhoutsedreef op de Tussenring aan, gaat over de
Hoge Vaart en sluit op eerder genoemde KHW3 aan. Deze
kemhoofdwegen zijn zo getraceerd, dat deze de invloedsgebieden van de bushaltes en stations niet te
veel doorsnijden. De wegen volgen de hoofdrichtingen
van het plangebied, te weten evenwijdig aan de Hoge
Vaart en de hoogspanningsleiding. Een exacte bepaling
van de wegtrac6's zal geschieden in het kader van het
totale wegontwerp, waarbij trac6, wegbreedte, hoogteligging, tunnels en bruggen en kruispunten in onderlinge samenhang aan de orde komen.
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Medio 1988 zijn naar verwachting de resultaten van de
prognose voor het autoverkeer op het Almeerse wegenstelsel gereed. Op basis hiervan wordt het aantal benodigde rijstroken en de kruispuntsvormen bepaald. KHW3
zal waarschijnlijk 2 x 2 rijstroken krijgen, vanwege
de grootte van het te ontsluiten gebied en de ontsluitingsfunctie voor centrum-Stad.
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De weg naar Almere-Buiten wordt naar alle waarschijnlijkheid een 2-rijstroken weg. De ontsluitingsstructuur op buurtniveau vereist de nodige zorg, daar het
te ontsluiten woongebied tamelijk groot is (intensiteit, ontsluitingsdiepte). De geprojecteerde afslag
van de Tussenring ten zuiden van de Flevolijn wordt
dan ook benut. Het station wordt vanaf KHW3 via een
buurtweg ontsloten. In de uitwerking wordt aandacht geschonken aan de te verwachten hoge auto-intensiteiten,
verkeersveiligheid en geluidshinder.
In het plan is opgenomen de mogelijkheid van een rechtstreekse verbinding tussen KHW3 en het hoofdcentrum.
Bij het Stadhuis takt deze weg aan op de Landdrostdreef. Deze weg geeft, komend vanuit de zuldoostelijke
richting een korte en duidelijke verbinding met het
hoofdcentrum. Anderzijds zal deze verbinding extra verkeer in dit woongebied en in bepaalde delen van het
centrum oproepen, hetgeen consequenties voor de verkeersveiligheid (fietsers op deze weg, oversteekbaarheid, snelheidsreductie) en geluidshinder kan hebben.
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Een nadere studie van voor- en nadelen onder andere gebaseerd op de medio dit jaar af te ronden verkeersprognoses, zal uitsluitsel moeten geven over de wenselijkheld van deze verbinding. Voor wat betreft de Wet Geluidhinder zijn langs de Tussenring en KHW2-3 geen problemen te verwachten; geluidwerende voorzieningen (wallen) zijn reeds aanwezig of geprojecteerd. Deze voorzieningen zullen ook voor de twee interne kemhoofdwegen meegenomen worden, waarbij de voorkeurswaarde van
50 dB(A) in principe uitgangspunt is. RW6 heeft een
grote zone (400 meter breed), waarbinnen akoestisch onderzoek verplicht is. Mede door de Wet Geluidhinder
zijn in de geluidszone van RW6 bedrijventerreinen geprojecteerd. Aanvullende maatregelen zijn wellicht
noodzakelijk, afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek. Langs buurtwegen met meer dan 2.450 auto's
per dag (weg naar station, weg naar het hoofdcentrum)
geldt ook een geluidszone. Een combinatie van een ruim
profiel, geluidwerende voorzieningen, bouwkundige voorzieningen en een hogere grenswaarde kan hier voor een
oplossing zorgen.
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