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ministerie van verkeer en waterstaat r i jksdienst VOOT d e i j s s e l m e e r p o l d e r s 

njp-memo datum : 19-06-1985 

van : Feitsma aan : Stuurgroep R.O. d.t.v. 

afdeling afdeling : afdoening: 

kamernr. kamernr.: bijlagen 

onderwerp: Pampushout 

Hierbij treft u aan: 

Inrichingsplan Pampushout (158.105) + toelichting:ter goedkeuring. 

Het inrichtingsplan voorziet in 

1. aanvullende inplant overeenkomstig bosplan (gerealiseerd in seizoen 1984/ 

2. aanleg 1e fase sport 

3. aanleg 1e fase park 

4. aanvullende o n ^ de 

Schoenerweg; eindigend in een parkeervoorziening 

5. aanleggen van een asfaltplak ten behoeve van multifunctioneal gebruik 

zoals tennis, rolschaatsen, modelracing, basketbal e.d. 

Het voornemen bestaat om de inrichting 1e fase zoals hiervoor omschreven; 

voor de zomer van 1987 af te ronden. 

van : aan : antwoord/commentaar 

afdeling afdeling : datum 

kamernr. kamernr.: 

N.B. na afdoening dienen de voor het centraal archief van belang zijnde stukken gezonden te worden naar kamer 456 
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PAMPUSHOUT, toelichting op het plan. 

Het verloop van 7 jaar planvorming rond de Tampushout wijst steeds nadrukkelijker 
op de noodzaak te komen tot een plan-in-hoofdzaken, zowel in ruimtelijke a Is 
programmatische zin, dat evenwel als (voorlopig) eir.dplan dient. 

Ingegeven door het goedgekeurde struktuurplan Almere (3 kerr.en i.p.v. 5), dat de 
ontwikkeling van o.a. Almere-west meer open laat dan daarvoor, is er behoefte 
aan een plan dat flexibel is en weinig vastlegt. 
Van de andere kant is er behoefte aan een duidelijkere stellingname door de sterk 
groeiende druk op Al:nere-west (Waterwonderland) met inbegrip van de Pampushout 
(Floriade-ex.; Almere-stad 2 G, 1990 gereed). 
Het beeld wat hieruit naar voren komt, is een plan dat voorwaardescheppend en 
flexibel is maar met duidelijke grenzen in het terrein en, met in de laatste 
plaats, dat rnogelijkheden voor intensief rekreatief gebruik kent in 1990. 
Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat de hiervoor noodzakelijke beplantmg dit 
jaar de grond in moet. 

Het gedeeltelijk goedgekeurde plan (minus beslissing waterstruktuur) "aanvangs-
plan Pampushout" voorzag in een plan dat het tneest noodzakelijke vastlegt, maar 
diende getoetst te worden aan de in de loop van de tijd opgekomen wijzigingen, 
teneinde te komen tot een voorstel dat door alle belanghebbenden als "eindplan" 
herkend kan worden. 

De toetsing betrof: 
1. Het bosplan, als aanvulling op het besteramingsplan Pampushout. Dit resulteerde 

in een ca. 24 ha netto nieuw te planten bos binnen de bestemming rekreatie. 
Dit is in het plan verwerkt. 

2. De gemeentelijke visie t.a.v. Pampushout/Almere-west. Hierbij speelt met name 
de ligging van het water een belangrijke rol en de verwerking van de uitkomend 
grond. De gemeente gaat accoord met het plan als randvoorwaarde voor ontwikke
ling van Almere-west Pampushout. 

DaDrnaast is verwerkt de gevraagde invullingrle fase open rekreatiesportpark en 
parkgedeelte, jls voorzieningen voor de bezoekers van het -osgebied en voor de 
bewoners van Almere-stad. Ook de 2e fase van het sportgebes-ren is aangegeven. 

Het plan is in hoofdlijnen eerder gepresenteerd en dus bekend. 
Aanvullingen hierop zijn: 
- het bos in de strook langs de SAW 1 die het zuidelijke en noordelijke bos 

massief tot aan de weg brengen, waarbij een voorstel voor rekonstruktie van 
de padenstruktuur van het aangrenzende boscomplex .( bosplan); 

aanpassing waterstruktuur aan de le fase kleiberg waarvan het grondvlak kan 
worden opgeworpen en waarop vervolgens successievelijk de berg kan worden 
gebouwd (zettirg). 

De waterstruktuur heeft naast een strukturerende, een waterafvoerende t'unktie en 
een rekreatieve. In leze fase is de strukturerende (richtir.g gevend, verkavelend) 
en de waterafvoerende funktie de belangrijkste en de rekreatieve voorlopig nog 
alleen voorwaarde -soheppend t.a.v. mogelijkheden voor oeverrekreatie (voorziening 
en vaarverbindingen ( zuicJrTioord-oos t en noord-west). Dit betekent dat in deze fase 
met dam-men en duikers kan worden volstaan in de waterstruktuur. 

het gereedmaken van de le en 2e fase van het sportpark en het inrichten van U 
le fase en het gereedmaken en inrichten van de le fase van het parkgedeelte. 

Het sportpark en de parkaanleg ziin zo eenvoudig mogelijk .orm cegeven. In prin-
cipe gaat het om een goede ontwatering en een goede grasmat waarop velden, zoncdi 
kunnen worden uitgezet. Door geringe en maaibare hoogteverschillen worden plekk* 
in de verder doorlopende ruimte gemarkeerd, waarin een aantal velden bijeen ligg* 
De ruimte krijgt hierdoor ook in zichzelf struktuur en maar. De le fase van het 
parkgebied geeft een gelijk beeld te zien: intensiever maaien in de ruimten, ge-
vormd door bosvakken en boomgroepen. Deze liggen gekoppeld aan het doorgaar.de 
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fietspad en gaan over in het bos. 
De waterstruktuur en de strukturele beplanting spelen in de ruimtevorming en m 
het gebruik ervan een wezenlijke rol. 
Zowel de le fase van het sportpark als van het park zijn voor autoverkeer ont-
sloten door een halfverhard autopad dat vanaf de Schoenerweg eindigt op een 
parkeerplaatsje dat uitbreidbaar is. 
Voorzieningen zijn verder eenvoudig: een plak asfalt voor tennis, een zandsleuf 
voor touwtrekken (later eventueel onderdeel van een ruiterpad dat hier ^etraceerd 
is) en verder watbankenen picknick-sets. 

Ch.M. Zalra. 

Alsnog tot bos te bestemmen opp. 36 ha bruto = ca 29 ha netto. tfinnen het 
gekozen gebied (bestemming rekreatie) is reeds 5 ha bos aanwezig, d.w.z. er 
moet nog ca. 24 ha nieuw bos worden ingeplant. 

2) 
De le fase van de waterstruktuur (model 0) levert ca 150.000 m3 (waterdiepte 
2.00 m., berekening A). 

Almere-stad 14 September 1984. 

'F^UP-K.GPIE, 
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