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1. Aanleiding, doelstelling, vraagstelling

Aanleiding
Twee typen aanleidingen vormen de basis voor de drevenstudie.

1. Een beleidsmatige aanleiding:
• In de programmabegroting 2005 heeft het college van B&W Al-

mere aan de raad toegezegd voor het einde van dat jaar een studie 
naar het functioneren van het drevenstelsel te presenteren. 

• Hoewel op dit moment de capaciteit van de dreven nog voldoende 
is, zijn er doorstromingsknelpunten aan te wijzen. Een concreet 
uitvoeringsprogramma inclusief fasering en financiering voor 
de komende 10 jaar biedt de mogelijkheid de knelpunten op een 
doordachte manier aan te pakken. 

• In het Structuurplan Almere 2010 -vastgesteld op 25 september 
2003- is de interne bereikbaarheid gedefinieerd als opgave 4 van 
de lijst met negen extra opgaven om de kwaliteitsimpuls voor 
Almere vorm te geven. 

• Ten behoeve van de Almeerse opgave is inzicht nodig in de inves-
teringsopgave omtrent de interne bereikbaarheid.

2. Een gebiedsgerichte/projectmatige aanleiding:
In projecten zoals Poort, Hout Noord en de bestaande stad wordt 
tussen de disciplines verkeer en vervoer, stedenbouw en landschap 
en milieubeleid regelmatig gediscussieerd over het verkeerssysteem. 
Bij de disciplines stedenbouw en landschap en milieubeleid 
bestaat de indruk dat er te veel accent wordt gelegd op de aspecten 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het verkeerssysteem. Mede 
dankzij de stadsarchitect Francine Houben zijn de opvattingen 
hierover aan verandering onderhevig. De tussen de disciplines 
gedeelde opvatting is nu dat het verkeerssysteem ook een bijdrage 
kan leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Vraag is alleen hoe de 
opbouw en vormgeving van de verkeersstructuur er uit moet komen 
te zien, zodat enerzijds de oriëntatie en beleving verbetert, terwijl 
de verkeersveiligheid niet afneemt. Dit vraagstuk vormt mede 
aanleiding voor de drevenstudie.

Dubbeldoelstelling
Kortom, voor de korte termijn is een overzicht van de “verkeers-
kundige” knelpunten noodzakelijk en ten aanzien van de mogelijke 
doorgroei van Almere moet afgevraagd worden of de huidige 
verkeersstructuur robuust en toekomstvast is.

Vraagstelling studie
• Welke “verkeerskundige” maatregelen moeten op korte termijn 

worden uitgevoerd? Welke verbetervoorstellen horen hier bij voor 
de komende 10-15 jaar?

• Hoe robuust en toekomstvast is de verkeersstructuur, hierbij 
doelend op de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid, ruim-
telijke kwaliteit en milieu? Welke mogelijkheden zijn er om de 
robuustheid en toekomstvastheid te versterken? En welke moge-
lijkheden zijn er om de verkeersstructuur meer als drager van de 
ruimtelijke kwaliteit Almere te gebruiken?

2. Op korte termijn zijn voor 13 knelpunten maatregelen nodig

Voor de korte termijn zijn er 13 doorstromingsknelpunten 
geconstateerd. Deze zijn in een drietal categorieën in te delen. 
Maatregelen die met grote ingrepen gepaard gaan en relatief veel 
voorbereiding vergen staan bovenaan in de lijst. De eenvoudige en 
snel te realiseren maatregelen staan onderaan.
1. Ontsluiting van het stadscentrum
2. Ontsluiting van het centrum van Almere-Buiten
3. Afwikkeling gehele Stedendreef
4. Afwikkeling gehele Veluwedreef
5. Kruispuntafwikkeling Markerdreef – Hogering
6. Kruispuntafwikkeling Tussenring – Hagevoortdreef – Buiten-

houtsedreef
7. Kruispuntafwikkeling Waterlandseweg – Meentweg – 

Kemphaanweg
8. Kruispuntafwikkeling Landdrostdreef - Randstaddreef
9. Kruispuntafwikkeling Noorderdreef - Westerdreef 
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10. Kruispuntafwikkeling van de Cinemadreef met de  
Schrijversstraat en met de Hospitaalweg 

11. Kruispuntafwikkeling Havendreef –Dick Laanweg 
12. Kruispuntafwikkeling Waddendreef – Wisselweg
13. Kruispuntafwikkeling Parallelweg – Oorweg

Om de bereikbaarheid te garanderen zijn vòòr 2015 op deze punten 
maatregelen nodig, variërend van kleine maatregelen (afstelling 
verkeersregeling) tot grote maatregelen (kruispunt reconstructies 
of extra rijstroken). Een indicatie van de investeringskosten voor de 
aanpak van deze knelpunten voor de korte termijn bedraagt ca.  
€ 23 miljoen (excl. VAT) met een onzekerheidsmarge van 30%. 

Over de knelpunten rondom het stadscentrum (1 en 8) heeft 
al besluitvorming in het kader van de studie bereikbaarheid 
stadscentrum plaatsgevonden. De knelpunten 3 en 4 zijn 
knelpunten met aanzienlijke gevolgen voor de inpassing. Een 
haalbaarheidsstudie hierover moet voor 2010 afgerond zijn. 
Knelpunten 5 tot en met 7 vallen mede onder verantwoorde-
lijkheid van de Provincie Flevoland. Almere stemt hierover actief 
met de provincie af. Knelpunten 9 tot en met 13 zijn relatief klein 
(bijvoorbeeld afstelling verkeersregeling) en hiervoor wordt door 
DSO/Verkeer en Vervoer in 2006 een dekkingsvoorstel ingediend. 
In 2006 wordt tevens een ontwerpvoorstel inclusief financiering 
gedaan over het meest urgente knelpunt: de ontsluiting van het 
centrum van Almere Buiten. De Buitenhoutsedreef behoeft extra 
capaciteit (zowel in rijstroken als kruispunten). Deze reconstructie 
zal op z’n vroegst in 2007 voltooid zijn. Dit ontwerp wordt 
aangesloten op de voorstellen uit het Masterplan Centrumplan 
Almere Buiten (Koppeldreef).

De lijst met 13 knelpunten is dynamisch. Ten gevolge van 
verkeerskundige ontwikkelingen en beheer en onderhoud kunnen 
prioriteiten wijzigen. Daarom wordt aanbevolen om door middel 
van regelmatige monitoring de vinger aan de pols te houden 
De faserings- en financieringsvoorstellen voor het oplossen van 

de overige korte termijn knelpunten worden in het Meerjaren 
Infrastructuur Programma Almere (MIPA) opgenomen. Het MIPA 
komt tevens in 2006 beschikbaar. 

3. Integrale analyse toekomstige drevenstructuur

Oorspronkelijke ontwerpfilosofie
De huidige drevenstructuur vloeit voort uit een integrale visie 
op het  verkeerssysteem, waarbij doelstellingen op het gebied 
van veiligheid en milieu gecombineerd worden met een goede 
autobereikbaarheid. In de loop der jaren is deze visie op enkele 
onderdelen bijgesteld. De hoofdlijnen zijn al die jaren echter vrij 
consequent toegepast. Dreven zijn nog altijd verkeersaders die strikt 
gescheiden zijn van de woonwijken en kruisen veelal ongelijkvloers 
met infrastructuur voor andere modaliteiten (fiets, ov). Na ruim 25 
jaar is de constatering dat de sterk functionele benadering positieve 
gevolgen heeft gehad voor de bereikbaarheid, veiligheid en milieu. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een hoog ov- en fietsgebruik en weinig 
verkeersslachtoffers.

Knelpunten bereikbaarheid, milieu en ruimtelijk kwaliteit 
Door de uitbreiding van de stad en de toename van het autoverkeer 
ontstaan in de toekomst knelpunten. Deze knelpunten concen-
treren zich  rondom het stadscentrum, de ringen (SAW’s en A6) 
en het centrum van Almere Buiten. Doorstromingsknelpunten 
treden vooral op de ringen, op de A6 en nabij de stadscentra op. 
Bovenop de al genoemde korte termijn knelpunten worden op 
de lange termijn ook op enkele dreven nog knelpunten verwacht. 
Milieuproblemen komen in beperkte mate in de stad voor, maar op 
specifieke locaties kan de toename van de verkeersintensiteiten tot 
hardnekkige milieuproblemen leiden. Met name geluidsoverlast en 
de bijdrage aan de klimaatsverandering door het wegverkeer. Wat 
het laatste betreft blijkt het huidige drevensysteem daar beperkte 
invloed op te hebben. Met flankerend beleid en een toets op 
toekomstige aanpassingen kan de bijdrage aan klimaatsverandering 
via het drevensysteem zo beperkt mogelijk worden gehouden.  
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De knelpunten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit zijn relatief 
het grootst. De meeste dreven scoren slecht op de aspecten 
oriëntatie en beleving. Tevens voldoen ze niet volledig aan de 
behoeften van consumenten en producenten. Tot slot sluit het 
monotone karakter van de dreven in veel gevallen niet goed aan 
op de verscheidenheid aan  karakteristieken van de stad (te weinig 
differentiatie). Concreet zijn er drie problemen, te weten:
• een gebrek aan herkenbare entrees vanaf de ringen en de A6 naar 

het stadscentrum en de subcentra, en de continuering van deze 
herkenbare routes naar de centra;

• het ontbreken van interactie tussen de dreven en het stadscen-
trum door de als gesloten barrière ervaren dreven,  waardoor een 
centrumrandmilieu niet of nauwelijks kan ontstaan;

• het ontbreken van enkele schakels in het drevenstelsel, zodat om-
rijbewegingen noodzakelijk zijn, waardoor de dreven onvoldoende 
inspelen op de vraag van zowel consumenten als marktpartijen 
naar snelle directe verbindingen

Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er nauwelijks problemen 
te verwachten. 

Onvoldoende aansluiting drevenstelsel op de stedelijke dynamiek
De huidige drevenstructuur sluit op dit moment niet overal 
even goed aan op de gewenste stedelijke dynamiek. De zone met 
potentiële functies en voorzieningen in relatie tot de omvang van 
de verkeer- en vervoersstromen bepaalt de toekomstige stedelijke 
dynamiek. Geconstateerd is dat de dynamiek in de stad samen valt 
met het steeds dominanter wordende stadscentrum en de oost-west 
zone tussen Almere Stad en Almere Buiten enerzijds en, in mindere 
mate, tussen Almere Stad en Almere Haven anderzijds. Echter, 
hier ontbreken schakels in de drevenstructuur. Als Almere verder 
groeit, dan breiden deze dynamische zones uit, met name tussen 
het stadscentrum en de nieuwe stadsdelen Poort en Pampus.

4. Mogelijkheden voor een toekomstvaste en robuuste structuur

De analyse doet vermoeden dat de drevenstructuur totaal op de 
schop moet om de genoemde knelpunten op te lossen. Dat valt echter 
mee, op veel punten functioneert het drevenstelsel zoals zojuist 
geconstateerd goed. Behoud van deze punten is noodzakelijk. Aan 
de andere kant is de aanpak van de knelpunten en anticipatie op de 
toekomstige stedelijke dynamiek van belang. De uitdaging voor de 
toekomstige verandering aan het drevenstelsel is daarom: 

”de nadelen verkleinen en de voordelen behouden”

Oftewel met respect voor het functioneren van de huidige dreven-
structuur oplossingen aandragen zonder het kind met het badwater 
weg te gooien. Kijkend naar de doelstellingen betekent dit:
• de bereikbaarheid vergroten daar waar de knelpunten zich voor-

doen en minimaal het huidige niveau handhaven
• verkeersveiligheid garanderen
• versterking van de milieukwaliteit 
• versterking van de ruimtelijke kwaliteit 

Gebiedsgerichte aanpak
Het blijkt dat de doelstellingen bereikbaarheid, verkeersveilig-
heid, ruimtelijke kwaliteit en milieu kunnen conflicteren. Meer 
levendigheid creëren door het toelaten van meerdere verkeers-
deelnemers op en rondom dreven versterkt de ruimtelijke 
kwaliteit, maar kan ten koste gaan van de verkeersveiligheid 
en doorstroming. Daarom wordt voorgesteld bij toekomstige 
reconstructies, stedelijke herstructurering en in nieuwe gebieden 
vaker een gebiedsgerichte aanpak toe te passen. Deze bestaat er uit 
dat niet alleen de dreef zelf, maar ook de omgeving van de dreef 
integraal bij de aanpak wordt betrokken. Met andere woorden: in 
de gebiedsgerichte aanpak wordt de verkeerskundige functie van 
de dreef gecombineerd met de stedenbouwkundige functie ervan. 
Hierbij dient geaccepteerd te worden dat dit op een beperkt aantal 
locaties mogelijk consequenties kan hebben voor het huidige hoge 
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verkeersveiligheidsniveau en de doorstroming. Aanbevolen wordt 
de gebiedsgericht aanpak op een projectmatige manier van werken 
in te richten. Als voorbeeld kan de organisatie van de drevenstudie 
dienen. In een atelier-vorm met de disciplines verkeer en vervoer, 
stedenbouw en landschap en milieubeleid is de drevenstudie 
tot stand gekomen. Deze integrale werkvorm is zeer succesvol 
gebleken. De disciplines zijn in staat elkaars taal niet alleen beter te 
leren begrijpen, maar juist ook uit te spreken. 

Inzetten op koers
Met de uitdaging in het achterhoofd is gezocht naar de maximale 
“speelruimte” voor aanpassingen van de drevenstructuur, waarmee 
de wisselwerking tussen de aspecten bereikbaarheid, verkeers-
veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit verbetert. Drie 
stedenbouwkundige principes voor verkeerssystemen zijn losgelaten 
op het Almeerse drevenstelsel: Ringen, Raster en Radialen. 
Een keuze voor één van de drie oplossingsrichtingen is gezien 
de ruimtelijke vraagstukken die hiermee gemoeid gaan op dit 
moment onwenselijk. Wel is het mogelijk een meest waarschijnlijke 
compilatie van de principes te maken, die de in te zetten koers 
aangeeft voor een robuuste en toekomstvaste verkeersstructuur.

• Ring als intermediair tussen stad en regio en entree van de stad.
 De huidige ringen blijven de basis van het Almeerse verkeerssy-

steem. De ringen moeten de functie  behouden voor het facilite-
ren van de grootste veelal regionale verkeersstromen. Zonder de 
ringen is het niet mogelijk een toekomstvaste en robuuste ver-
keersstructuur te realiseren. 

• Radialen als directe lijnen tussen stadscentrum en subcentra.
 Vooral directe verbindingen naar het stadscentrum zijn belangrijk 

als voorwaarde voor de dominantere positie van het stadscentrum 
en de versterking van de stedelijke dynamiek. Bij het ontwikkelen 
van dergelijke verbindingen is de continuering en de eenduidig-
heid van de route van belang. Verder versterkt de keuze voor de 
inrichting en type verbinding (stedelijk, landelijk, strandweg etc.) 
het karakter van de stad. 

• Raster als flexibel conditionerend systeem voor centra en 
centrumrandmilieu’s. 

 In het centrum is er door de als gesloten/barrière ervaren dreven 
nauwelijks  interactie tussen de voorzieningen. Dit geldt tevens voor 
de overgang van buurt naar centrum, de zogenaamde centrum-
randmilieu’s. Almere heeft op dit moment nauwelijks  dergelijke  
gemengde zones, terwijl de vraag hiernaar groot is. Een raster  
systeem biedt in centra en centrumrandmilieus’s meer mogelijk- 
heden hiervoor. Een fijnmazige structuur met bijvoorbeeld stads-
straten brengt meer interactie tussen de voorzieningen teweeg, 
waardoor deze gebieden beter gaan functioneren. De ondernemer 
profiteert van de klanten die aan de overkant van de straat lopen.

Als eerste vervolgactie hierop is de aanbeveling integrale haalbaarheids-
studies naar de meest in het oog springende missing links te starten:
1. Een rechtstreekse verbinding tussen Stad en Buiten en in 

combinatie met het centrum van Buiten. Hierbij doelend op 
een doorkoppeling tussen het centrum van Buiten de Vrijheids-
dreef. In deze studie moet extra aandacht worden geschonken 
aan fasering, financiering, differentiatie, milieumaatregelen, 
inpassing, de aansluiting op de Tussenring en de mogelijkheden 
om deze verbinding door te trekken ‘achter’ het centrum van 
Buiten langs, zodat het centrum extra ontsloten kan worden. 
Verder moet de concurrentiepositie van het centrum van Buiten 
onderzocht worden. 

2. Extra verbindingen van Haven met Stad en Overgooi.  
Extra verbindingen voor Almere Haven dient meerdere doelen. 
Ten eerste is het vanuit bereikbaarheidsoogpunt wenselijk om 
regionaal verkeer van lokaal verkeer te scheiden, dus geen verbin-
ding met de overige stadsdelen uitsluitend via de A6. Daarnaast 
heeft een meerzijdige ontsluiting als voordeel dat in het geval 
van een calamiteit niet heel Almere Haven onbereikbaar wordt. 
Extra ontsluitingen biedt ook een antwoord op de veronderstelde 
stedelijke dynamiek. Ook moet in dit onderzoek de concurrentie-
positie van het centrum van Haven meegenomen worden. Vanuit 
milieu oogpunt dient rekening gehouden te worden met door-
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Figuur 2. Koers
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snijdingen van de ecologische hoofdstructuur. Tenslotte zullen 
uitspraken moeten worden gedaan over fasering en financiering.

In het MIPA wordt, naast een voorstel voor financiering en fasering 
van de 13 doorstromingsknelpunten, een investeringsstrategie 
met een doorkijk voor deze lange termijn koers opgenomen. Deze 
investeringsstrategie kan gebruikt worden in de onderhandelingen 
met het rijk en de Noordvleugelpartijen.

Vervullen van randvoorwaarden 
Om bovenstaande koers succesvol in te slaan is het vervullen 
van enkele randvoorwaarden noodzakelijk. De randvoorwaarden 
bepalen het functioneren van het drevenstelsel: 
• Capaciteitsuitbreiding Stadsautowegen (Hogering met  

ongelijkvloerse aansluitingen en 2x3 rijstroken)
• Capaciteitsuitbreiding A6 (hoofd- en parallelbanen) 
• Bereikbaarheid stadscentrum (doorkoppeling achter station  

Almere centrum, stadsstraten)
• Hoogwaardig openbaar vervoer (IJmeerlijn, Houtlijn)
• Flankerende maatregelen (o.a. parkeerbeleid, fietsbeleid,  

dynamisch verkeersmanagement)
• Stil asfalt
Door sterk in te zetten op lobby, samenwerking met andere 
partijen (overheden, marktpartijen, belangenorganisaties) en eigen 
prioriteitsstelling in de uit te voeren projecten kunnen de randvoor-
waarden worden vervuld.

Opgave: Differentiatie van de dreven
De huidige dreven hebben door het ontbreken van een 
tussenvorm tussen dreef en woonstraat bijna allemaal een 
dubbelfunctie (verbinding wijk én bereikbaarheid stedelijke 
functies) en eenzelfde uitstraling (ongelijkvloers, enkelvoudige 
verkeersgebruik, breed profiel). Ook zijn gebieden langs de 
dreven door de aanwezigheid van geluidswallen lang niet altijd 
zichtbaar vanaf de dreef zelf. Dit gaat ten koste van de beleving, 
herkenbaarheid en oriëntatie binnen de stad.

Het doorbreken van de eenvormigheid van dreven en het versterken 
van de stedelijke dynamiek kan door het aanbrengen van differen-
tiatie in dreven met behulp van een ontwerptoolbox. De nadruk ligt 
op het aanbrengen van onderscheid in de drie elementen van een 
dreef, tw. de entrees, de verbindingen en de verknopingen.

1. Entrees
 De poort van de stad, de kop van de route gezien vanaf de A6 en 

de Ringen, kan geaccentueerd worden door het aanbrengen van 
opvallende gebouwen, landmarks, reclamezuilen, grootschalig 
ongelijkvloers knooppunt etc.

2. Verbinding
 Het gedeelte tussen de entree en de verknoping. Hierbij worden 

centrumgebieden en niet-centrumgebieden onderscheiden. In 
centrumgebieden wordt, naast de stadsstraten, de bestemmings-
dreef ingezet. Deze kenmerkt zich door gevels aan de weg, trot-
toirs langs de weg en gelijkvloerse kruisingen met fiets en bus. 
Daarbij wordt geaccepteerd dat dit in zekere mate ten koste kan 
gaan van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Hetzelfde 
geldt voor de wijkontsluitingsdreef die kan worden toegepast in 
niet- centrumgebieden. 

 Typen verbindingen die verder aan de differentiatie bijdragen zijn: 
• Stadsstraten in centrumgebieden met vooral potenties voor 

typische centrumrand-functies, zoals speciaalzaken, horeca, 
kappers en uitzendbureaus

• Woonstraat
• Recreatieve autoverbinding

3. Verknoping 
 Het punt waar de dreef zich met andere wegen verknoopt, afhan-

kelijk van het type kruispunt (gelijkwaardig of ongelijkwaardig) 
kunnen kunstobjecten, waterpartijen, bomenrijen, etc. worden 
aangebracht. 
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Om op korte termijn al de oriëntatie en beleving aan te pakken, 
wordt voorgesteld om een prijsvraag uit schrijven. De prijsvraag 
is specifiek gericht op het met behulp van de toolbox voor 2010 al 
enige differentiatie op nader aan te wijzen locaties aan te brengen.
Op wegvakken (verbinding, tussen entree en de verknoping) kan 
differentiatie worden bereikt door twee nieuwe typen dreven toe 
te voegen aan de vernieuwde categoriseringstabel. De bestem-
mingsdreef voor in de centra en de wijkontsluitingsdreef voor in 
de bestaande en nieuwe gebieden met weinig verkeer (buiten de 
centra). 

5. Conclusie

De studie vertrok met de opgave om te bezien of het mogelijk is 
het drevenstelsel gereed te maken voor een toekomst met wellicht 
een schaalsprong en tegelijkertijd de inherente kwaliteiten van het 
drevenstelsel te behouden. Aan het eind van de studie kunnen we 
volmondig concluderen dat dit mogelijk is. Door het uitvoeren van 
de voorgestelde maatregelen wordt de robuustheid en toekomst-
vastheid van de drevenstructuur vergroot en worden de dreven 
meer een integraal onderdeel van het stedelijk weefsel, waarmee ze 
bijdragen aan de gewenste vergroting van de stedelijke dynamiek. 
In deze studie is aangetoond dat dit mogelijk is met behoud van 
het hoge niveau van bereikbaarheid en verkeersveiligheid en zonder 
milieunormen te overschrijden. 

Samenvatting
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Een drevenstudie; het hoe, het waarom, wat wel en wat niet is 
onderwerp van dit eerste hoofdstuk.

1.1 Aanleiding

Verschillende aanleidingen vormen de basis voor de drevenstudie:
• In de programmabegroting 2005 heeft het college van B&W  

Almere aan de raad toegezegd voor het einde van dat jaar een 
studie naar de drevenstructuur te presenteren. 

• Hoewel op dit moment de capaciteit van de dreven nog voldoende 
is, zijn er zeker al knelpunten met betrekking tot de doorstroming 
aan te wijzen. Een concreet uitvoeringsprogramma inclusief fase-
ring en financiering voor de komende 10 jaar biedt de mogelijk-
heid de knelpunten op een doordachte manier aan te pakken. 

• In het Structuurplan Almere 2010 -vastgesteld op 25 september 
2003- is de interne bereikbaarheid gedefinieerd als opgave 4 van 
de lijst met negen extra opgaven om de kwaliteitsimpuls voor 
Almere vorm te geven. Om in te kunnen spelen op een mogelijk 
verdere groei van de mobiliteit en op milieueisen dient tot 2010 
extra ruimte voor infrastructuur te worden gereserveerd. Een toe-
nemend vraagstuk voor Almere is de inpassing van infrastructuur 
en slechting van de barrièrewerking in stedelijk gebied. Na 2010 
zal er door verdere ontwikkeling echter behoefte zijn aan uitbrei-
ding/verbetering van de wegenstructuur. 

• Ten behoeve van de Almeerse opgave, onderdeel van het integrale 
afsprakenkader waarin het kabinet medio 2006 een besluit neemt 
over de groei van Almere, is inzicht nodig in de opgave omtrent 
de interne bereikbaarheid.

• Discussies geïnitieerd door o.a. de stadsarchitect Francine 
Houben, die plaats vinden tussen disciplines Verkeer & Vervoer, 
Stedenbouw & Landschap en Milieu Beleid met betrekking tot de 
nieuwbouwprojecten Poort en Hout-Noord alsmede de bestaande 
stad, over de opbouw en vormgeving van de verkeersstructuur op 
het gebied van oriëntatie en beleving. In (o.a.) de Studie Bereik-
baarheid Stadscentrum is geconstateerd dat in vergelijking tot 
andere steden de verkeersstructuur van Almere als dominant 

wordt ervaren in de ruimtelijke structuur. De van oorsprong 
sterke scheiding tussen verkeer en overige functies ligt hieraan 
ten grondslag. Gevolg is dat de beleving van de verkeersruimte en 
openbare ruimte als matig wordt ervaren. De wegen van en naar 
centra en deelcentra hebben als gemeenschappelijke eigenschap 
dat ze via omwegen gaan die meestal eerst van het centrum af 
lijken te leiden.

1.2 Dubbeldoelstelling 

De primaire doelstelling is de toets of de huidige verkeersstructuur 
robuust en toekomstvast is voor de mogelijke doorgroei van Almere. 
Daarnaast moet er een overzicht komen van de “verkeerskundige” 
maatregelen om de korte termijn knelpunten op te lossen.

Het aanwijzen van korte termijn doorstromingsknelpunten en het 
vinden van bijbehorende maatregelen omvat het eerste gedeelte 
van de studie en is veel specifieker gericht op het aanpakken van 
een lokaal verkeersknelpunt. De maatregelen hebben minder 
ingrijpende gevolgen voor de stad. Hiervoor is geen integrale 
aanpak  vereist, wel wordt bekeken of de gevonden maatregelen niet 
conflicteren met het primaire deel van de studie. Deze concrete 
oplossingen kunnen in een eventueel op te starten Meerjaren-
programma Lokale Infrastructuur worden opgenomen. 

Het primaire en het meest uitgebreide doel van de studie is de toets 
op de robuust- en toekomstvastheid van het drevenstelsel. Voor de 
studie is inzicht nodig in de mogelijke tekortkomingen op de dreven 
met betrekking tot de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Vervolgens is het de uitdaging 
op basis van deze aspecten integrale oplossingen te vinden voor 
het toekomstige drevenstelsel. Het gaat hierbij vooral om andere 
vraagstukken dan bereikbaarheid, zoals het op peil houden van de 
milieukwaliteit rondom de dreven terwijl er een verdere groei van 
de stad plaatsvindt. Ook speelt de vraag of er een drevenstructuur 
mogelijk is die niet alleen rekening houdt met bereikbaarheidsvraag-

1. Inleiding
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stukken, maar ook een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van 
de stad. Concreter: Zijn er condities te bedenken voor dreven waarbij 
gelijkvloerse oplossingen denkbaar zijn? Is menging van verschillende 
verkeersdeelnemers mogelijk? Zijn er nieuwe profielen mogelijk? 

1.3 Vraagstelling

Vraagstelling studie
• Welke “verkeerskundige” maatregelen moeten op korte termijn 

worden uitgevoerd? Welk uitvoeringsprogramma hoort hier bij 
voor de komende 10-15 jaar?

• Hoe robuust en toekomstvast is de verkeersstructuur, hierbij  
doelend op de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid,  
ruimtelijke kwaliteit en milieu? Welke mogelijkheden zijn er om 
de robuustheid en toekomstvastheid te versterken? En welke  
mogelijkheden zijn er om de verkeersstructuur meer als drager 
van de ruimtelijke kwaliteit van Almere te gebruiken?

1.4 Opzet

Na de behandeling van de korte termijn “verkeerkundige” 
maatregelen in hoofdstuk 2 gaat de rapportage over op het 
integrale gedeelte van de studie. Allereerst worden de aspecten 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en 
milieu gedefinieerd. Vaak zijn de begrippen op meerdere 
manieren te interpreteren. In hoofdstuk 3 worden ze daarom met 
definities afgebakend. Daarna volgt in hoofdstuk 4 een stukje 
geschiedschrijving over de achterliggende ontwerpfilosofie. De 
ontwerpfilosofie geeft inzicht in de totstandkoming, het hoe en 
waarom van het huidige drevenstelsel. Zonder dit vertrekpunt 
kan er geen objectieve analyse plaatsvinden op basis van de vier 
aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit 
en leefbaarheid. De analyse vormt de hoofdmoot van Hoofdstuk 5. 
Alle knelpunten en kansen worden overzichtelijk in kaartbeelden 
samengevat, zodat de weg naar oplossingen en maatregelen 
ingeslagen kan worden.

De oplossingen voor de lange termijn worden aan de hand van 
twee schaalniveaus gepresenteerd. In hoofdstuk 6 gaat het om het 
schaalniveau van de gehele stad, t.w. de drevenstructuur voor de 
bestaande stad en de nieuwe stadsdelen. De relaties en de structuren 
van de hoofdwegen komen hier aan de orde. Drie gangbare verkeer-
systemen (ringen, raster, radialen) worden losgelaten op de huidige 
drevenstructuur met als doel te kijken welke lessen voor de toekomst 
te leren zijn. En in het voorlaatste hoofdstuk 7 wordt het schaal-
niveau waarin de dreven zelf centraal staan behandeld, dit hoofdstuk 
biedt oplossingen voor de aankleding/ profielen om en nabij de 
dreven. De rapportage eindigt met conclusies en aanbevelingen voor 
vervolgstappen in hoofdstuk 8.

1.5 Organisatie

De drevenstudie is in een atelier-vorm met de disciplines Verkeer 
en Vervoer, Stedenbouw en Landschap en Milieubeleid uitgevoerd.  
De ateliergroep heeft een aparte ruimte toegewezen gekregen 
buiten de afdelingen. Hiermee is beoogd de integraliteit tussen 
verkeer en vervoer en ruimtelijke kwaliteit en milieu ook actief 
bijvoorbeeld in de vorm van workshops tot uiting te brengen. 
Achteraf kan gesteld worden dat deze werkvorm een succes is 
geweest, de disciplines werden “gedwongen” elkaars taal beter 
te leren begrijpen en te spreken. De aansturing van het atelier 
is als volgt georganiseerd; de tussenresultaten zijn regelmatig 
voorgelegd aan de ambtelijke stuurgroep (bestaande uit leden van 
de afdelingen verkeer en vervoer, stedenbouw en landschap, milieu-
beleid en programma bureau bestaande stad) en aan de wethouders 
verkeer, milieu en stedelijk beheer. Verder heeft afstemming 
plaatsgevonden met de disciplines Wonen, Economische Zaken 
en Planologie en de provincie Flevoland. Tevens zijn de tussen-
resultaten aan de planteams en Rijkswaterstaat gepresenteerd.
Deze studie is financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie 
van Senter/Novem in het kader van de subsidieregeling CO2-reductie 
Verkeer en Vervoer en het Programma Ruimtelijke Ordening en 
Vervoer. Deze subsidie heeft het ons mogelijk gemaakt om een 

Inleiding
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deel van de studie, namelijk het ontwerp van de varianten en het 
doorrekenen van de milieu -effecten, specifiek te richten op het 
terugdringen van het energiegebruik en daarmee van de CO2-uitstoot. 

1.6 Scope studie 

De drevenstudie gaat simpel gezegd over de dreven. Dreven vormen 
grofweg het hoofdwegennet binnen de bebouwde kom van Almere.  
De dreven zijn verkeersaders die strikt gescheiden zijn van de woon-
wijken en kruisen veelal ongelijkvloers met de infrastructuur van 
andere verkeersdeelnemers (fiets, ov). Hoofdstuk 4 gaat uitgebreid 
in op de kenmerken. Het drevenstelsel wordt in deze studie op twee 
schaalniveaus  bekeken. De gehele structuur en de dreef zelf, waarbij 
voor het laatste het zinvol bleek te zijn de dreef op te knippen in een 
drietal onderscheidende elementen: 

1. De entrees (poort). De ingang van een gebied, daarbij kunnen 
verschillende entrees worden onderscheiden, namelijk hoofd- 
entrees gericht op het stadscentrum, entrees gericht op centra 
van stadsdelen en entrees gericht op woonwijken.

2. De verbinding (wegvak). Dit betreft de dreef zelf, ofwel het  
 wegvak tussen de entree en de verknopingen.

3. De verknopingen (kruispunt) Het moment waar de dreef zich 
met andere wegen of dreven verknoopt.

Daarnaast is ook de hoofdwegenstructuur buiten de bebouwde kom 
meegenomen. Aangezien voor lokale verkeersbewegingen ook de 
ringen (stadsautowegen) en de rijkswegen worden gebruikt, zijn 
deze van belang voor de studie. De dreven staan echter centraal. 
Over de dreven worden expliciete besluiten aan het college 
voorgelegd, voor de stadsautowegen (SAW’s) en de rijkswegen 
zal worden volstaan met het aangeven van voorkeursvarianten, 
die input vormen voor de Almeerse reactie voor het Provinciaal 
Omgevingsplan of de planstudie Schiphol- Amsterdam- Almere. 

Het openbaar vervoer stelsel wordt als gegeven beschouwd en niet 

als te onderzoeken object. In de drevenstudie wordt daarom een 
aanname gedaan van het openbaar vervoer in de toekomst.

Ten opzichte van de huidige situatie is het OV-systeem in de 
toekomstvarianten aanmerkelijk verbeterd. Zo is verondersteld  
dat een aantal majeure OV-projecten zoals de IJmeerlijn, de 
Houtlijn en de Flevolijn in 2030 gerealiseerd zullen zijn. Ook is 
in dat jaar op alle stadspleinen de frequentie op 8 maal per uur 
gesteld. Dit OV-net is voor alle toekomstvarianten gelijk gehouden.   

Om de effecten op het energieverbruik te ramen is gebruik gewaakt 
van de zogenaamde VPL-methdodiek (CROW, publicatie 163). 
Deze methodiek en de CO2-effectraming is uitsluitend toegepast 
op de varianten voor de lange termijn. 

De ontwerpfilosofie van de dreven vormt een belangrijke basis voor 
de analyse en de oplossingen. Het is mogelijk dat er oplossingen 
worden bedacht die niet helemaal in de pas lopen met de bestaande 
ontwerpfilosofie, echter daar zal een expliciete afweging voor 
moeten worden gemaakt. Met deze studie wordt getracht over 
“grenzen” heen te kijken.

De studie richt zich, zoals aangegeven, vooral op de huidige dreven-
structuur in de bestaande stad. Deze dreven worden expliciet 
onder de loep genomen. Het ontwerpen van de drevenstructuur 
in de nieuwe gebieden wordt voorbehouden aan de bestaande 
projecten Poort, Hout en de visie op het IJmeer. Niettemin wordt 
er gekeken hoe de dreven van de bestaande stadsdelen zouden 
kunnen aansluiten op de dreven van de nieuwe gebieden. Vanzelf-
sprekend kunnen daarnaast bepaalde lessen uit de bestaande stad 
betekenisvol zijn voor de nieuwe gebieden, deze worden dan ook als 
zodanig benoemd.

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het drevenstelsel 
zijn aannames gemaakt voor de groei van de stad. Deze zijn als 
uitgangspunt voor de drevenstudie genomen. In feite zijn twee 
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toekomstscenario’s bekeken, Almere Stad en Regio, die getalmatig 
zijn weergegeven in onderstaande tabellen. 

Bestaande stad Stad Regio

Poort  �.000  �0.�00  �0.�00

Pampus  -  �.�00  �0.000

Hout  2.000  �2.000  20.000

Totaal  �.000  2�.000  �0.�00

Aantal 
woningen

Aantal 
inwoners

Aantal arbeids-
plaatsen

Bestaande 
stad 
referentie

��.000  ���.000  ��.000

Almere 
Stad   
lange termijn

 ���.000  2��.000  �22.000

Almere 
Regio  
lange termijn

 ���.000  �2�.000  ���.000

Inmiddels wordt steeds duidelijker uit het proces rondom het 
programma Noordvleugel dat de definitieve groeiopgave rond de 
45.000 woningen komt te liggen, oftewel ergens tussen de twee 
scenario’s in. Gedurende de drevenstudie bleek echter dat zowel 
Almere Stad als Regio ongeveer dezelfde resultaten (knelpunten) 
opleveren op de lange termijn. Dit heeft te maken met het feit dat de 
focus van de Drevenstudie op de bestaande stad ligt en de nieuwe 
gebieden slechts zijdelings worden meegenomen.
 

Tot slot zijn er natuurlijk veel meer aspecten te benoemen die van 
invloed zijn op de robuustheid en toekomstvastheid van de dreven-
structuur dan alleen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, milieu en 
ruimtelijke kwaliteit. Aspecten als Economie, Wonen, Planologie, 
Leefbaarheid etc. zijn bijvoorbeeld geen direct onderwerp van 
studie geweest. Belangrijkste reden hiervoor is dat de disciplines 
milieu, stedenbouw en verkeer met betrekking tot het ontwerp van 
de dreven vanuit de Almeerse ontwerphistorie, het meest nauw 
met elkaar betrokken zijn. Deze studie beoogt ook geen beleids- of 
ruimtelijk structuurplan te zijn, maar slechts een studie gericht op 
de dreven. Het resultaat van deze studie vormt dan ook één van 
de bouwstenen die de uiteindelijke ruimtelijke structuur bepalen. 
Vraagstukken en dilemma’s waar gedurende de studie tegen aan 
is gelopen en die voornamelijk andere disciplines betreffen of die 
sowieso een veel integrale aanpak vergen, worden aan het eind van 
de rapportage benoemd. 

Inleiding

Tabel 1.1 Ruimtelijke 
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Tabel 1.2 Ruimtelijke 
scenario’s – totaal
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1.7 Relatie met andere studies 

Uitgangspunt voor de drevenstudie zijn de bevindingen van diverse 
integrale en sectorale studies die zijdelings ieder op hun eigen manier 
iets over de dreven te melden hadden. Deze studie springt als het ware 
in de leemte die is ontstaan tussen alle studies. Door het toevoegen van 
de thema’s ruimtelijke kwaliteit en milieukwaliteit aan het vraagstuk 
wordt een puur sectorale verkeerskundige insteek voorkomen. Het gaat 
o.a. om de volgende studies:

• Structuurplan Almere 2010: opgave 4 interne bereikbaarheid
• Ontwikkelingsstrategie Poort en Hout: aansluiten op invulling 

ruimtelijk programma + ontwerpopgaven
• Visievorming Ijmeer-atelier (Amsterdam-Almere):  

idem + ijmeerverbinding 
• Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere (RWS):  

capaciteitsuitbreiding A6 2015-2020
• Gebiedsgerichte aanpak Almere-Zeewolde  

(RWS, provincie, Almere, Zeewolde); benuttingsmaatregelen A6, 
ringen inclusief aansluitpunten dreven periode tot 2015

• Studie bereikbaarheid stadscentrum (DSO-DSC); middellange 
en lange termijn inzet realiseren oost-west as ten noorden van 
station Almere Centrum.

• Kaderplan bestaande stad. Stadsdeelvisies Buiten, Stad Oost, 
stad West, Haven

• Stadsautowegen Almere (provincie Flevoland)
• programma Noordvleugel (V&W/ VROM/ NVL)
• Netwerkanalyse Noordvleugel (V&W)
• Parkennota, groenstructuurplan
• Relatie uitgangspunten studie Hoge Ring
• Integrale visie stadscentrum
• Condities centrumrandmilieu
• Kustzone visie Francine Houben
• Resultaten afstudeeratelier TU Delft, LU Wageningen 
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2.1 Inleiding

De afgelopen decennia is Almere sterk gegroeid tot bijna 
180.000 inwoners. Daarnaast is het aantal arbeidsplaatsen 
ook fors gegroeid. De komende jaren zal de groei van Almere 
door blijven gaan naar circa 200.000 inwoners in 2015. 
Uitgangspunt hierbij is het afronden van de Vinex-Vinac 
opgave. Deze opgave is medio 2010-2015 voltooid. Meer 
inwoners en meer werkgelegenheid leiden gelijkevenredig 
tot meer verkeersbewegingen. Met andere woorden; het 
autoverkeer blijft de komende jaren (naast de autonome 
groei) toenemen. Om deze reden zijn in deze studie naast de 
ideevorming van een drevensysteem voor de lange termijn 
ook de knelpunten op de dreven voor de korte termijn in 
beeld gebracht. Voor ieder knelpunt wordt een oplossing 
aangedragen met bijbehorende globale kostenraming van de 
realisatie en een fasering.

2.2 Aanpak 

Om de knelpuntenlijst voor de korte termijn inzichtelijk te maken 
zijn drie verschillende paden bewandeld, namelijk: 
• houden van enquêtes;
• houden van interviews;
• analyseren verkeersmodel Almere en verkeerstellingen 2004 en 

2005.
De uitkomsten van de enquêtes, de interviews, het verkeersmodel 
en de verkeerstellingen zijn geanalyseerd en samengevoegd tot de 
knelpuntenlijst voor de korte termijn. Korte termijn wil zeggen; de 
komende 5 tot 10 jaar. De lijst is opgesteld op basis van de huidige 
kennis en informatie. Het goed monitoren van het weggennet blijft 
van groot belang.

Enquêtes
De Almeerse huis-aan-huisbladen en Omroep Flevoland hebben 
de inwoners van Almere geattendeerd op de mogelijkheid om een 

vragenlijst in te vullen op de website van gemeente Almere (www.
almere.nl/opstoppingen). Op deze website konden gebruikers van 
de dreven op een vragenlijst invullen waarover opstoppingen plaats-
vinden. Hierop zijn verschillende reacties binnengekomen.

Interviews
Met medewerkers uit het vakgebied van de gemeente (DSO V&V, 
DSA en DSB) en provincie Flevoland zijn interviews gehouden. De 
geïnterviewden hebben  op een kaart van de stad de huidige en de 
te verwachte knelpunten op de korte termijn aangeven.

Analyse verkeersmodel en tellingen
Met behulp van het verkeersmodel en de verkeerstellingen van het 
jaar 2004 en 2005 is geanalyseerd of het verkeer nog verwerkt kan 
worden over de huidige infrastructuur. 
 

2.3 13 Doorstromingsknelpunten 

De uitkomsten van de enquêtes, de interviews, het verkeersmodel 
en de verkeerstellingen zijn na analyse samengevoegd in de 
onderstaande knelpuntenlijst. De lijst is gerangschikt op basis van 
de inspanning die noodzakelijk is om het knelpunt op te lossen (van 
veel naar minder inspanning).

In de analyse zijn ook knelpunten geconstateerd die binnenkort 
aangepakt zullen worden (zogenaamde ‘pijplijn’ projecten). Hierbij 
gaat het om de kruispunten Buitenring – Bosranddreef en de 
Vrijheidsdreef – Randstaddreef – Veluwedreef. Beide kruispunten 
zijn buiten de knelpuntenlijst gehouden omdat hiervoor de 
financiering al is geregeld en ze in het uitvoeringsprogramma van 
2006 zijn opgenomen.

De geconstateerde doorstromingsknelpunten zijn de volgende:
1. Ontsluiting van het stadscentrum
2. Ontsluiting van het gehele centrum van Almere-Buiten
3. Afwikkeling gehele Stedendreef

2. Korte termijn doorstromingsknelpunten

Korte termijn doorstromingsknelpunten
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Figuur 2.1 13 door-
stromingsknelpunten

Gemeentelijk dreven 
en �0km/h wegen

Overige hoofdwegen

Knelpunt�
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4. Afwikkeling gehele Veluwedreef
5. Kruispuntafwikkeling Markerdreef – Hogering
6. Kruispuntafwikkeling Tussenring – Hagevoortdreef –  

Buitenhoutsedreef
7. Kruispuntafwikkeling Waterlandseweg – Meentweg –  

Kemphaanweg
8. Kruispuntafwikkeling Landdrostdreef - Randstaddreef
9. Kruispuntafwikkeling Noorderdreef - Westerdreef 
10. Kruispuntafwikkeling van de Cinemadreef met de  

Schrijversstraat en met de Hospitaalweg 
11. Kruispuntafwikkeling Havendreef –Dick Laanweg 
12. Kruispuntafwikkeling Waddendreef – Wisselweg
13. Kruispuntafwikkeling Parallelweg – Oorweg

De genoemde doorstromingsknelpunten worden hieronder 
kort beschreven om inzicht te geven in de ernst en aard van de 
knelpunten. 

2.3.1 Doorstromingsknelpunten op stadsdeelniveau

Stadscentrum (1)
De knelpunten uit de ‘studie bereikbaarheid stadscentrum’ zijn 
ook in deze studie naar voren gekomen. Naar aanleiding van de 
studie bereikbaarheid stadcentrum lopen momenteel verschillende 
projecten om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren. In 
deze studie wordt daarom niet verder ingegaan op deze knelpunten.

Almere-Buiten Centrum(2)
De verkeersafwikkeling van Almere-Buiten Centrum is een groot 
knelpunt. De doorstroming via de Koppeldreef en de Buiten-
houtsedreef verloopt vooral op zaterdagmiddagen, maar ook in 
de avondspits slecht. De kruispunten op de Buitenhoutsedreef 
en de Koppeldreef kunnen het verkeer onvoldoende verwerken. 
Ook de wegvakken hebben onvoldoende capaciteit. Verder 
veroorzaakt de gelijkvloerse oversteek van het langzame verkeer 
op het Spoorbaanpad dat de Koppeldreef kruist problemen. De 

(brom)fietsers en voetgangers hebben geen voorrang maar krijgen 
dat wel vaak. Dit vermindert de beschikbare capaciteit voor de 
afwikkeling van het autoverkeer op de Koppeldreef.

2.3.2 Doorstromingsknelpunten op dreefniveau

Stedendreef (3)
De Stedendreef is een belangrijke 50 km/h-weg aan de westzijde 
van de stad. Op dit moment treedt geregeld vertraging op in de 
spitsperiode. Naast de autonome groei van het verkeer zal de 
Stedendreef door het nieuwe stadsdeel Poort intensiever gebruikt 
gaan worden. De bewoners van het noordelijke gedeelte van Poort 
rijden straks naar het stadcentrum via de route Hollandsedreef 
en Stedendreef. In de komende jaren zal de Stedendreef dan ook 
uitgroeien tot een groot knelpunt.

Veluwedreef (4)
De Veluwedreef heeft op basis van zijn huidige wegprofiel en 
–inrichting het maximum bereikt voor wat betreft de afwikkeling 
in het spitsuur. Door de verkeerslichten te koppelen volgens een 
groene golf is de laatste jaren de doorstroming op de Veluwedreef 
verbeterd. De hierdoor geboden ruimte is momenteel weer helemaal 
benut. 

Het bufferen van het autoverkeer voor de vaak lege zijwegen 
(met de David Nivenweg en Boomgaardweg) leidt tot onbegrip 
en frustraties bij de weggebruiker. Naast de lege zijwegen is 
immers het voorliggende wegvak helemaal leeg. Daarnaast loopt 
de groene golf niet optimaal omdat op alle kruispunten (m.u.v. 
de Hagevoortdreef) geen rechtsafvakken aanwezig zijn. Het 
rechtdoorgaande verkeer op de rechterrijstrook wordt door het 
rechtsafslaande verkeer gehinderd. De rijsnelheid gaat dan zodanig 
omlaag dat er een gat valt en de koppeling met het volgende 
kruispunt niet altijd meer voor het gehele cordon mogelijk is. 

Korte termijn doorstromingsknelpunten
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2.3.3 Doorstromingsknelpunten op kruispuntniveau

Kruispunt Markerdreef – Hogering (5)
De Markerdreef is vanuit het noorden de belangrijkste invalsweg 
naar het stadscentrum. De weg wordt veel gebruikt door verkeer op 
de relatie Stadcentrum en Almere-Buiten. Ondanks de capaciteits-
uitbreiding is de verkeersafwikkeling op het kruispunt Markerdreef 
– Hogering onvoldoende. Dit komt in eerste instantie door de hoge 
verkeersintensiteit. Verder is de toevoer vanaf de Markerdreef naar 
de Hogering niet optimaal. Dit komt doordat de Ijselmeerweg dicht 
op het kruispunt ligt, waardoor de opstelvakken niet adequaat 
gevuld kunnen worden. 

Kruispunt Tussenring – Hagevoortdreef – Buitenhoutsedreef (6)
Het eerste kruispunt op de Tussenring vanaf de A6 is de kruising 
Hagevoortdreef – Buitenhoutsedreef. Dit kruispunt is zwaar 
belast. Vooral het verkeer van de zijwegen dat de Tussenring op 
wil, kan niet altijd in een cyclus verwerkt worden. De Tussenring 
wordt gebruikt als alternatieve route naar het Stadscentrum door 
het verkeer vanuit Lelystad dat de file op de A6 wil vermijden. 
Als er in de ochtendspits een lange file op de A6 staat, neemt de 
verkeersdruk op de Tussenring zodanig toe dat de capaciteit van het 
huidige rechtsafvak van de Hagevoortdreef onvoldoende is. 

Kruispunt Waterlandseweg – Meentweg – Kemphaanweg (7)
Het verkeerslicht op het kruispunt Waterlandseweg – Meentweg 
– Kemphaanweg kan het verkeer in de spits niet verwerken. In de 
ochtendspits is de capaciteit te laag in de richting Almere en in 
de avondspits geldt dit in de richting Zeewolde. De kruising heeft 
op dit moment een beperkte omvang. Er is een rijstrook voor de 
rechtdoorgaande richting gecombineerd met het rechtsafslaande 
verkeer. Het capaciteitsgebrek op deze kruising is ontstaan door 
een toename van het verkeer op de Waterlandseweg en nieuwe 
woningen in Overgooi, dat via de Meentweg ontsluit.

Kruispunt Landdrostdreef – Randstaddreef (8)
De tweestrooksrotonde Landdrostdreef – Randstaddreef bereikt op 
korte termijn zijn maximale verwerkingscapaciteit. De uitbreiding 
van het zakencentrum heeft een grote invloed op de belasting van 
dit kruispunt. 

Kruispunt Noorderdreef – Westerdreef (9)
De Noorderdreef is de belangrijkste ontsluiting van Haven. 
Hierdoor moet veel verkeer over de rotonde op de Noorderdreef 
– Westerdreef afgewikkeld worden. De rotonde benadert zijn 
maximale verwerkingscapaciteit. Vooral in de ochtendspits kan het 
verkeer vanaf de Westerdreef niet gemakkelijk de rotonde oprijden. 

Enkele afstellingproblemen VRI’s (10-13)
Deze knelpunten zijn kruispunten met verkeerslichten. De 
problemen die bij deze verkeerslichten optreden hebben te maken 
met de afstelling en/of de koppeling met nabij gelegen verkeers-
lichten . Hierdoor werken de verkeerslichten niet optimaal en 
ontstaan er onnodig lange wachttijden en wachtrijen. 

2.4 Verbeteringsvoorstellen

Voor de geconstateerde doorstromingsknelpunten zijn in deze 
paragraaf verbeteringsvoorstellen beschreven. De hieronder 
beschreven verbeteringsvoorstellen conflicteren niet met de in 
het tweede gedeelte van deze studie voorgestelde oplossingsrich-
tingen (zie hoofdstuk 6). Bij ieder verbeteringsvoorstel is een 
globale kostenindicatie aangegeven. De kostenindicatie is exclusief 
VAT-kosten en is gebaseerd op het prijspeil 2005 (zie voor een 
uitgebreid overzicht bijlage 1). Naast een kostenindicatie is ook de 
prioriteit aangegeven. Bij de prioriteit is alleen gekeken naar de 
doorstroming van het verkeer. Het is mogelijk dat vanwege synergie 
met bijvoorbeeld reconstructies van wegen een andere volgorde 
wenselijk wordt. 

De verbetervoorstellen worden nader uitgewerkt en vastgelegd. 
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In het in 2006 op te stellen Meerjarenprogramma Infrastructuur 
Almere (MIPA). Voor iedere verbetervoorstel geldt dat het een 
project moet worden. In het project worden de onderstaande 
verbetervoorstellen nader uitwerkt. 

Almere-Buiten (2)
Om de doorstroming van het gehele centrum van Almere-Buiten te 
verbeteren wordt het volgende voorgesteld:
• De gehele Buitenhoutsedreef en Koppeldreef uitbreiden naar 

twee rijstroken per richting.
• Kruispunten op de Buitenhoutsedreef ombouwen naar turbo-

rotondes zoals het kruispunt Buitenhoutsedreef – Trekweg.
• Kruispunt Koppeldreef – Polderdreef van een rotonde ombouwen 

tot een VRI waarbij het langzame verkeer gelijkvloers oversteekt.
• De langzaam verkeersverbinding Spoorbaanpad ongelijkvloers 

laten kruisen met de Koppeldreef.
Door het toepassen van deze maatregelen zijn alle doorstromingsknel-
punten opgelost. De omvang van het knelpunt is groot en heeft daarmee 
de hoogste prioriteit. De globale kostenindicatie is circa € 11 miljoen 
(excl. VAT-kosten en gebaseerd op prijspeil 2005). In hoofdstuk 6 wordt 
voor de lange termijn als mogelijke oplossing een extra verbinding van 
het centrum Buiten naar de Vrijheidsdreef voorgesteld. Ook als deze 
extra verbinding wordt gerealiseerd, is de verdubbeling van de Buiten-
houtsedreef en de Koppeldreef noodzakelijk. De investeringkosten 
behouden dus ook voor de lange termijn zijn waarde.

Stedendreef (3)
Voor de Stedendreef wordt voorgesteld om de weg uit te breiden 
naar twee stoken per richting en de capaciteit van de kruispunten 
uit te breiden. In verband met de ontwikkeling van het stadsdeel 
Poort zal de komende jaren de verkeersdruk toenemen. De 
prioriteit is matig tot hoog. Bij de aanleg is in het verleden al 
rekening gehouden met een verbreding naar twee stroken per 
richting. De weg is daardoor relatief eenvoudig in te passen. De 
globale kostenindicatie voor dit project is circa € 5 miljoen (excl. 
VAT-kosten en gebaseerd op prijspeil 2005).

Veluwedreef (4)
Voor de Veluwedreef wordt voorgesteld de groene golf te 
verbeteren. Deze verbetering bestaat uit technische en infra-
structurele aanpassingen. Voor een betere coördinatie tussen 
de verkeerslichten onderling is het nodig om rechtsafvakken te 
realiseren. Voor de lange termijn zijn drie rijstroken per richting 
noodzakelijk. Voor het aanleggen van de rechtsafvakken moet eerst 
de vraag worden beantwoord of dit wenselijk is. Hiervoor dient 
extra onderzoek op microniveau (=specifiek modelonderzoek naar 
de kruising) plaats te vinden. Het kruispunt met de A6 moet daarin 
worden meegenomen. Dit kruispunt is namelijk gekoppeld aan de 
groene golf. De prioriteit voor de Veluwedreef is hoog. Momenteel 
is alleen gerekend aan kosten voor de aanleg van rechtsafvakken. 
De globale kostenindicatie van de aanleg is € 4 miljoen (excl. VAT-
kosten en gebaseerd op prijspeil 2005).

Kruispunt Markerdreef – Hogering (5)
Om voldoende capaciteit te bieden op het kruispunt Markerdreef 
– Hogering zijn vanaf de Markerdreef drie stroken rechtsaf nodig 
naar de Hogering. Drie stroken op een afslaande beweging is 
verkeerskundig niet wenselijk. Het is namelijk zeer onveilig, omdat 
de middelste weggebruiker letterlijk in het gedrang komt. Het enige 
alternatief is het ongelijkvloers maken van het kruispunt en daarbij 
de rechtdoorgaande rijstroken uitbreiden naar drie stroken per 
richting.

Uit deze analyse kan voorzichtig geconcludeerd worden dat niet 
alleen het kruispunt met de Markerdreef toe is aan een ongelijk-
vloerse oplossing. De verwachting is dat dit op korte termijn 
ook geldt voor onder andere de kruispunten met de Polderdreef, 
Hollandsedreef en de Audioweg. De prioriteit om de kruispunten 
van de Hogering ongelijkvloers te maken en uit te breiden naar 
drie rijstroken per richting is matig te noemen. In verband met 
de complexiteit van het project en de lange realisatietermijn is het 
wenselijk om op korte termijn te starten met een overleg met de 
Provincie.

Korte termijn doorstromingsknelpunten
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Kruispunt Tussenring – Hagevoortdreef – Buitenhoutsedreef (6)
Om het kruispunt Tussenring – Hagevoortdreef – Buitenhoutse-
dreef goed te laten doorstromen is uitbreiding van het kruispunt 
nodig. De volgende uitbreiding is noodzakelijk:
• Buitenhoutsedreef richting de Tussenring heeft twee volledige 

linksafvakken nodig. Momenteel is er een linksafvak en een ge-
combineerde linksaf rechtdoor. De gecombineerde strook wordt 
dan een specifieke strook voor de rechtdoorgaande richting.

• Hagevoortdreef richting Tussenring heeft drie opstelstroken 
nodig (een linksaf, een rechtdoor, een rechtsaf) in plaatst van de 
twee opstelstroken nu.

• Tussenring vanuit noordelijke richting moet een eigen rechtafvak 
krijgen naar Hagevoortdreef.

• Tussenring vanuit de zuidelijke richting moet het linksafvak naar 
de Hagevoortdreef verlengd worden. 

De prioriteit voor dit kruispunt is hoog. De globale kostenindicatie 
voor de realisatie is geraamd op circa € 900.000,- (excl. VAT-kosten 
en gebaseerd op prijspeil 2005).

Kruispunt Waterlandseweg – Meentweg – Kemphaanweg (7)
Voor het kruispunt op de Waterlandseweg met de Meentweg en de 
Kemphaan is extra infrastructuur noodzakelijk om de afwikkeling 
te verbeteren. Het kruispunt is dan nog niet aangepast aan de 
nieuwe ontwikkelingen van Overgooi. Om het verkeer de komende 
jaren goed door te laten stromen bij de huidige belastingen is voor 
de rechtdoorgaande richting uitbreiding nodig naar twee stroken 
met een apart links- en rechtsafvak. Voor de zijwegen zijn twee 
opstelvakken nodig (linksaf gecombineerd met rechtdoor en een 
apart rechtsafvak). De prioriteit voor dit kruispunt is hoog. De 
globale kostenindicatie voor de reconstructie is geraamd op circa  
€ 600.000,- (excl. VAT-kosten en gebaseerd op prijspeil 2005).

Kruispunt Landdrostdreef – Randstaddreef (8)
Uit de verkeerskundige analyse blijkt dat het kruispunt 
Landdrostdreef – Randstaddreef moet worden aangepast. De 
huidige tweestrooksrotonde moet een turborotonde worden om 

het verkeer is de nabije toekomst nog te kunnen verwerken. Er 
wordt door de Dienst Stadscentrum onderzoek verricht naar de 
haalbaarheid van een verbinding ten noorden van het station. Deze 
directe verbinding van de Waddendreef met de Landdrostdreef kent 
meerdere inpassingmogelijkheden. De aanleg van deze verbinding 
heeft een groot effect op dit kruispunt. Het voorstel is om op basis 
van de uitkomst van de haalbaarheidsstudie een besluit te nemen 
hoe om te gaan met het kruispunt Landdrostdreef – Randstaddreef. 
De prioriteit van dit kruispunt is laag – matig. De globale kosten-
indicatie voor de ombouw tot turborotonde wordt geraamd op circa  
€ 400.000,- (excl. VAT-kosten en gebaseerd op prijspeil 2005).

Kruispunt Noorderdreef – Westerdreef (9)
De bestaande rotonde moet omgebouwd worden naar een 
turborotonde. De prioriteit is matig. Het is mogelijk om op korte 
termijn mee te liften met de onderhoudswerkzaamheden, waardoor 
het ondanks de matige prioriteit aantrekkelijk kan zijn om snel tot 
realisatie over te gaan. De globale kostenindicatie voor de ombouw 
tot turborotonde wordt geraamd op circa € 400.000,- (excl. VAT-
kosten en gebaseerd op prijspeil 2005).

Enkele afstellingproblemen VRI’s (10-13)
Voor de vier kruispunten die onder 10 t/m 13 vallen, zijn geen 
infrastructurele aanpassingen noodzakelijk. Bij deze kruispunten 
moeten de verkeerslichten beter worden afgesteld en eventueel 
gekoppeld aan het voorliggende dan wel achterliggende kruispunt. 
Het gaat om de verkeerslichten op de volgende kruispunten:
• Havendreef –Dick Laanweg  

(circa € 30.000,- excl. VAT-kosten, prijspeil 2005)
• Waddendreef – Wisselweg  

(circa  € 15.000,- excl. VAT-kosten, prijspeil 2005)
• Parallelweg – Oorweg  

(circa € 5.000,- excl. VAT-kosten, prijspeil 2005)
• Cinemadreef – Schrijversstraat – Hospitaalweg  

(circa € 15.000,- excl. VAT-kosten, prijspeil 2005).
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Prioriteit voor de aanpassingen is laag omdat ten opzichte van de 
overige doorstromingsknelpunten deze kruispunten geen hele grote 
problemen veroorzaken. De kosten zijn relatief gering waardoor het 
toch aantrekkelijk kan zijn om op korte termijn tot uitvoering over 
te gaan.

2.5 Conclusie 

Om de bereikbaarheid te garanderen zijn vòòr 2015 op deze punten 
maatregelen nodig, variërend van kleine (afstelling verkeers-
regeling) tot grote (kruispunt reconstructies of extra rijstroken). 
Een indicatie van de totale investeringskosten voor de aanpak van 
deze knelpunten voor de korte termijn bedraagt ca.  € 23 miljoen 
(excl. VAT) met een onzekerheidsmarge van 30%. 

Over de knelpunten rondom het stadscentrum (1 en 8) heeft 
al besluitvorming in het kader van de studie bereikbaarheid 
stadscentrum plaatsgevonden. De knelpunten 3 en 4 zijn knelpunten 
met aanzienlijke gevolgen voor de inpassing, een haalbaarheidsstudie 
hierover moet voor 2010 afgerond zijn. Knelpunten 5 tot en 

met 7 vallen mede onder verantwoordelijkheid van de Provincie 
Flevoland. Almere stemt hierover actief met de provincie af. 
Knelpunten 9 tot en met 13 zijn relatief klein (bijvoorbeeld afstelling 
verkeersregeling) en hiervoor wordt door DSO/Verkeer en Vervoer 
in 2006 een dekkingsvoorstel ingediend. In 2006 wordt tevens een 
ontwerpvoorstel inclusief financiering gedaan over het meest urgente 
knelpunt: de ontsluiting van het centrum van Almere Buiten. De 
Buitenhoutsedreef behoeft extra capaciteit (zowel in rijstroken als 
kruispunten). Deze reconstructie zou alles goed op z’n vroegst in 
2007 voltooid zijn. Dit ontwerp wordt aangesloten op de voorstellen 
uit het Masterplan Centrumplan Almere Buiten (Koppeldreef).

De lijst met 13 knelpunten is dynamisch. Ten gevolge van 
verkeerskundige ontwikkelingen en beheer en onderhoud kunnen 
prioriteiten wijzigen. Daarom wordt aanbevolen om door middel 
van regelmatige monitoring de vinger aan de pols te houden 
De faserings- en financieringsvoorstellen voor het oplossen van 
de overige korte termijn knelpunten worden in het Meerjaren 
Infrastructuur Programma Almere (MIPA) opgenomen. Het MIPA 
komt tevens in 2006 beschikbaar.
 

Korte termijn doorstromingsknelpunten
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3.1 Inleiding

Om een oordeel te geven van een situatie is het noodzakelijk  
om duidelijk te stellen hoe dit oordeel wordt gevormd. 
Concreet moet er invulling worden geven aan de begrippen 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid, milieu en ruimtelijke 
kwaliteit. Per aspect wordt beschreven wat tijdens de studie 
onder dit aspect wordt verstaan. Vervolgens worden criteria 
benoemd en beschreven die het mogelijk maken om een 
oordeel te vormen.

3.2 Bereikbaarheid

Een oordeel over de bereikbaarheid is vaak gekleurd door 
persoonlijke opvattingen. Wanneer men het heeft over slechte 
bereikbaarheid wordt in veel gevallen een slechte doorstroming 
bedoeld. Om spraakverwarring te voorkomen wordt in deze 
studie de bereikbaarheid getoetst aan de hand van doorstroming. 
Er zal dan ook worden gesproken van doorstromingsknelpunten 
die invloed hebben op de bereikbaarheid. De doorstroming is 
tijdsafhankelijk, waarbij verschillen optreden tussen ochtend en 
avondspits, maar ook tussen een werkdag en weekenddag. Om een 
representatief beeld te krijgen is gekeken naar de doorstroming op 
een gemiddelde werkdag.  

1. Intensiteit versus capaciteit wegvakken
Als de weg voor 80% of meer gevuld is, dus als de intensiteit op een 
wegvak 80% of meer van de capaciteit van dat wegvak bedraagt, 
ontstaan er afwikkelingsproblemen en daarmee doorstromings-
knelpunten. Bij een Intensiteit/Capaciteit verhouding van 0,9 of 
hoger is sprake van ernstige verstoring en filevorming. De gewenste 
situatie is dus dat de I/C verhouding onder de 0,8 blijft.

2. Intensiteit versus capaciteit kruispunten
Voor de doorstroming in het stedelijk wegennet is de verwerkings-
capaciteit van kruisingen een bepalende factor. Verliestijden 

bij kruisingen met verkeerslichten zijn onvermijdelijk, gelet op 
het afremmen voor de kruising, eventueel voorrang verlenen of 
wachten voor een verkeerslicht en vervolgens weer optrekken. 
Voor kruisingen met verkeerslichten op dreven is sprake van een 
doorstromingsknelpunt als men twee keer of vaker voor hetzelfde 
verkeerslicht blijft staan. Voor rotondes en voorrangskruisingen 
wordt gekeken naar de verhouding tussen de theoretische capaciteit 
(acceptabele wachttijd) en de intensiteit. Dit levert vergelijkbare I/C 
verhoudingen op als bij de wegvakken.

3.3 Verkeersveiligheid

Aan elk menselijk handelen zijn veiligheidsrisico’s verbonden. 
Het deelnemen aan het verkeer is daarop geen uitzondering. 
Het Nederlandse beleid is er sinds jaar en dag op gericht om de 
verkeersonveiligheid terug te dringen. Met succes. Sinds het 
begin van de jaren zeventig uit de vorige eeuw laten de slachtof-
ferstatistieken een dalende trend zien, ondanks een forse groei 
van de mobiliteit. Ook voor de toekomst streven de verschillende 
overheden naar beperking van het aantal verkeersslachtoffers.  
Een acceptabel veiligheidsniveau is een harde randvoorwaarde  
voor wegen en kruispunten. Het is echter een utopie om verkeers-
onveiligheid geheel uit te bannen.

Bij verkeersveiligheid kan onderscheid gemaakt worden tussen 
objectieve verkeersonveiligheid en subjectieve verkeersonveiligheid. 
Bij de objectieve verkeersonveiligheid gaat het om het werkelijke 
aantal verkeersdeelnemers dat gewond raakt in het verkeer. Bij 
subjectieve verkeersonveiligheid draait het om de gevoelens van 
onveiligheid. Objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid vallen 
niet altijd samen. Op subjectief onveilige locaties gebeuren soms 
maar weinig letselongevallen omdat verkeersdeelnemers extra alert 
zijn vanwege het onveilige gevoel. En andersom. Soms gebeuren er 
juist meer ernstige ongevallen omdat men zich veilig voelt en meer 
risico’s neemt.

3. Begrippenkader: Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid, Milieu,  
Ruimtelijke kwaliteit
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In hoofdstuk 5 worden beknopte analyses gemaakt van zowel de 
objectieve als de subjectieve verkeersonveiligheid van Almere.  
Voor de analyse van de objectieve verkeersonveiligheid zijn 
verschillende risicomaten berekend: het aantal slachtoffers per 
inwoner, per afgelegde kilometer of per passerend voertuig. De 
subjectieve verkeersonveiligheid is geïnventariseerd door middel 
van een publieksenquête.   

3.4 Ruimtelijke kwaliteit

Het begrip ruimtelijke kwaliteit is een zeer breed begrip, dat 
eigenlijk nauwelijks te definiëren valt. Op internet circuleren 
meerdere definities, allemaal met een eigen insteek: 

‘Ruimtelijke kwaliteit is het geheel van ruimtelijke condities voor een 
breed en diep repertoire aan sociale, economische en culturele menselijke 
interacties. Menselijke interactie is de drager van stedelijk leven.”

“Een goede kwaliteit houdt in dat bewoners, ondernemers en 
gebruikers van de openbare ruimte hun omgeving als herkenbaar, 
prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, 
werken en verblijven.”

Het openslaan van een theorieboek levert ook geen eenduidige 
definitie op, zelfs tabellen moeten er aan te pas komen: 

doelstelling
Oriëntateringsnota

patroon structuur proces

basisbegrippen vorm  
(patroon)

functie 
(structuur) tijd(proces)

‘ontwerperstaal’ compositie intergratie ontwik-
keling

maatschappelijke
vertaling

belevengs-
waarde

gebruiks-
waarde

toekomst-
waarde

VINO-VINEX

 Als zelfs de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid  
(De kern van het ruimtelijk beleid. Een onderzoek naar het begrip 
ruimtelijke kwaliteit, 1998 WRR) er niet uit komt, is het zinloos 
zelf verder op zoek te gaan naar een definitie. Voor de drevenstudie 
is de vrijheid genomen om binnen de geschetste definities voor het 
functioneren van de dreven en de ruimtelijke inpassing relevante 
begrippen te selecteren:
1. Beleving 
2. Oriëntatie
3. Hindernissen 
4. Gebruik
5. Karakter /Ligging in het stedelijk netwerk

Beleving
Beleving is een begrip dat ingaat op de afwisseling wonen, 
bedrijven, voorzieningen, groen langs een dreef. De afwisseling van 
het omliggende (stedelijk) landschap moet leesbaar en herkenbaar 
zijn vanaf de dreven. 

Oriëntatie
Oriëntatie gaat over richtinggevoel en de mate van zichtcontact 
vanaf de dreef met de aangrenzende woon- en werkgebieden 
en groengebieden. Het is prettig voor de weggebruiker aan de 
omgeving te kunnen aflezen waar men zich bevindt en welke kant 
men nog op moet. Het ontbreken of het zien van richtinggevende 
oriëntatie punten, zoals markante/hoge gebouwen (landmarks) of 
de beleving van bijzondere landschappelijke elementen, tijdens een 
route dragen mede bij aan een slechte oriëntatie.  

Hindernissen
Bij hindernissen gaat het om het aantal stoplichten, drempels, 
rotondes, snelheid etc. in relatie tot de type dreef. Oftewel 
belangrijke stroomwegen zouden zo min mogelijk hindernissen 
moeten hebben en wegen met een adresfunctie (zoals in het 
centrum) juist meer hindernissen kunnen hebben.

Tabel 3.1 Overzicht 
basisbegrippen van het 
denkkader ruimtelijke 
kwaliteit
Bron: Dauvellier, ����

i i i

i i i

i i i

Begrippenkader:  Bereikbaarheid,  Verkeersveil igheid,  Mil ieu,  Ruimteli jke kwaliteit
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Gebruik
Dreven moeten goed aansluiten op het gebruik ervan en met name 
op die van de consument en de ondernemers in de stadscentra. 
Daartoe zijn 5 stereotype gebruikers benoemd, die representatief 
zijn voor het gebruik van de dreven in Almere in algemene zin en is 
bekeken in hoeverre de dreven hieraan voldoen;
1. De forens, wonen in Almere, werken daarbuiten
2. De consument, de gebruiker van de stedelijke voorzieningen 
3. De ondernemer op bedrijventerreinen
4. De ondernemer in de stadscentra
5. De niet gebruiker, de voetganger, fietser, OV-gebruiker, bewoner

Karakter
Almere kent een grote verscheidenheid van karakteristieken, een 
dreef kan dit karakter versterken. De leesbaarheid en herken-
baarheid binnen de stad wordt hiermee versterkt. Door de ligging 
van de dreef in het stedelijk netwerk te toetsen kan worden bepaald 
of de dreven hier goed op aansluiten. Hoe sterker de afstemming 
tussen de Almeerse dreven op de karakteristieken hoe beter. 

3.5 Milieu

Milieuknelpunten kunnen op vele wijzen optreden. In de Dreven-
studie is naar een breed scala aspecten gekeken en bleek een viertal 
relevant om nader te onderzoeken: Klimaatverandering, Lucht-
kwaliteit, Geluidsoverlast en Doorsnijding van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Een kort overzicht van overige milieu 
aspecten is te vinden in bijlage 2.

Klimaatverandering
In de Nota Mobiliteit is aangegeven dat de CO2-emissies door 
verkeer een probleem is dat in omvang groeit. Deze groei mag tot 
2010 niet meer dan 6% zijn (landelijk gemiddelde). In Almere zal 
deze groei, gezien de groei van de bevolking, echter hoger zijn. 
Volgens het Milieuplan van de gemeente Almere dienen de verkeer-
semissies minder hard te groeien dan de bevolkingsgroei.

Voor de Drevenstudie is met Omnitrans de verandering in 
mobiliteit onderzocht. De totale CO2-emissie van het verkeer in  
de verschillende varianten is onderzocht met de zogenaamde  
VPL-methodiek.
Deze methodiek houdt in dat er op basis van voertuigkilometers 
met behulp van vastgelegde parameters de VPL-scores, het energie-
verbruik en de resulterende CO2-uitstoot wordt bepaald. 
Naast rekeninstrument behelst de VPL ook een gestructureerde 
ontwerpmethodiek van de openbare ruimte. Deze methodiek 
die een vast aantal stappen volgt is in deze Drevenstudie echter 
niet gevolgd. Het ontwerpproces is in deze studie vormgegeven 
door in ateliervorm in nauwe interactie met de afdelingen 
verkeer, stedenbouw&landschap en milieubeleid een integrale 
probleemanalyse te verrichten en vervolgens ontwerpopgaven en 
oplossingsrichtingen te definiëren. Er is dus sprake van horizontale 
integratie van de disciplines. Door de inbreng van de afdeling 
milieubeleid bij het ontwerp- en beoordelingsproces is bewerk-
stelligd dat verkeerskundigen en stedenbouwkundigen voordurend 
met de milieu en energieaspecten van hun ontwerpideeën werden 
geconfronteerd.

Geluid
De voorkeursgrenswaarde van geluidsbelasting op woningen is 
50dB(A). In de toekomst zal bij praktisch alle woningen direct 
langs de dreven van Almere een overschrijding van deze 50dB(A) 
plaatsvinden. Voor sommige wijken en woningen is reeds een 
hogere waarde afgegeven. Ook is er beleid in de maak dat het 
toepassen van stilasfalt bij grootonderhoud aan het wegdek voor-
schrijft. Hiermee wordt de geluidbelasting ongeveer gehalveerd en 
worden veel overschrijdingen weggenomen. Op plekken waar de 
wegen worden gereconstrueerd worden ook maatregelen getroffen 
om overschrijdingen weg te nemen. Er zullen echter overschrij-
dingen blijven ontstaan die niet worden weggenomen en waarbij 
vanuit de Wet geluidhinder ook geen wettelijke plicht is deze weg te 
nemen (handhavingsgat).
Het bovenstaande in acht nemende is er in de Drevenstudie voor 
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gekozen alleen de woningen die een hogere geluidsbelasting kennen 
dan 55dB(A) te kenmerken als Milieuknelpunt. De geluidsbelasting 
is inzichtelijk gemaakt met behulp van promil spatial.

Luchtkwaliteit
Landelijk is vastgesteld dat het jaargemiddelde van de concentratie 
aan NOx en fijn stof in de lucht maximaal 40 ug/m3 mag bedragen. 
Tevens mag de gemiddelde concentratie fijn stof slechts 35 dagen 
per jaar de 50 ug/m3 overschrijden. Is het meer, dan mogen er geen 
nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op de desbetreffende locatie 
en wordt gesproken over een knelpunt met betrekking tot de lucht-
kwaliteit. Tevens dient er bij overschrijdingen van de grenswaarden 
een luchtkwaliteitsplan te worden opgesteld waarin maatregelen 

worden beschreven om de overschrijdingen weg te nemen. De 
luchtverontreiniging is voor deze studie bepaald aan de hand van 
berekeningen met promil spatial

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Delen van de omgeving van Almere maken deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur en ecologische verbindingszones. 
De belangrijkste verbindingen liggen ten zuiden van de 
rijksweg 6 en ten westen van de Hogering. Deze structuren 
dienen behouden te blijven. Dreven die door deze zones lopen 
vormen knelpunten. Om deze knelpunten op te lossen dienen 
mitigerende maatregelen te worden genomen om te zorgen dat 
de structuren in tact blijven.

Begrippenkader:  Bereikbaarheid,  Verkeersveil igheid,  Mil ieu,  Ruimteli jke kwaliteit
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4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de achtergronden geschetst van de 
Almeerse drevenstructuur. Almere is een geplande stad. 
Vanaf het begin is er veel en uitgebreid nagedacht over 
het gewenste verkeerssysteem. In deze drevenstudie wordt 
bekeken of het wenselijk is de drevenstructuur aan te passen. 
Het is dan goed om eerst stil te staan bij het hoe en waarom 
van de huidige drevenstructuur. 

In paragraaf 4.2 worden eerst in het algemeen de doelstel-
lingen van een verkeerssysteem beschreven. Paragraaf 4.3 
gaat in op de integrale visie die ten grondslag ligt aan het 
Almeerse verkeerssysteem. Dit resulteert in kenmerken voor 
de drevenstructuur, die in paragraaf 4.4 worden beschreven. 
In paragraaf 4.5 worden de verschillen tussen de stadsdelen 
geschetst, wat tegelijkertijd een beeld geeft van de accentver-
schuivingen in de loop van de tijd. In paragraaf 4.6 ten slotte 
worden enkele conclusies getrokken.

4.2 Doelstellingen van een verkeerssysteem

Het verkeerssysteem is geen doel op zichzelf maar in de eerste 
plaats een randvoorwaarde voor het functioneren van allerlei 
ruimtelijk gespreide activiteiten (wonen, werken, recreëren). 
Verkeer en verkeersvoorzieningen kunnen echter ook een 
verstorende, belemmerende of schadelijke invloed hebben op de 
omgeving. Al enige decennia gaat het in het verkeer- en vervoer-
beleid steeds weer om de vraag hoe een gewenste balans gevonden 
kan worden tussen (economische) bereikbaarheid enerzijds en 
veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en milieu anderzijds. 

Doelen van verkeerssysteem
Bereikbaarheid: acceptabele reistijd tussen de stadsdelen 
en naar andere steden; zoveel mogelijk potentiële klanten/
banen/werkennemers/woningen binnen reisafstand; goede 
bereikbaarheid voor vrachtverkeer(van economische centra). 
Veiligheid: minimaliseren aantal letselslachtoffers; 
vergroten van subjectieve veiligheid; speciale aandacht voor 
kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen, voetgangers, 
fietsers); externe veiligheid volgens normen; sociale 
veiligheid;
Ruimtelijke kwaliteit: vergroten van oriëntatie en beleving, 
minimalisering hindernissen, geschikt voor meerdere 
gebruikers, goede aansluiting op karakter van de stad.
Leefbaarheid/milieu: minimaliseren van hinder en 
overlast die mens en omgeving ondervinden van verkeer 
(geluid, lucht, barrières ecologie en waterwegen);voor de 
lange termijn is een randvoorwaarde het beperken van de 
CO2-emissie door verkeer.
Modal split: stimuleren van OV, lopen en fiets. Dit is 
vooral een afgeleide doelstelling, bedoeld om bij te dragen 
aan de doelen op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid/milieu

In de loop van de tijd zijn verschuivingen zichtbaar in het belang 
dat gehecht wordt aan de verschillende doelen. Ook het denken 
over de manier waarop deze balans het beste bereikt kan worden 
(ontwerpvisie en -principes) ontwikkelt zich in de tijd. Almere is 
ontworpen vanuit een samenhangende visie, waarin de dreven 
(vanzelfsprekend) een belangrijke rol spelen. En ook in Almere zijn 
in de afgelopen jaren accentverschuivingen zichtbaar. 

Een verkeerssysteem heeft dus in de eerste plaats een dienende 
functie: zorgen dat mensen en goederen op de plaats van 
bestemming komen, waarbij de nadelen voor anderen en de 

4. Historische opbouw dreven: de ontwerpfilosofie 
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omgeving zo veel mogelijk beperkt worden. De aanleg van verkeers-
infrastructuur kan echter ook een zelfstandige, structurerende 
functie hebben.  Stedenbouwers en landschappers gebruiken 
bijvoorbeeld wegen en lanen om structuur aan te brengen in 
hun ruimtelijke plannen. Planologen en economen gebruiken 
hoofdinfrastructuur als katalysator voor nieuwe economische 
ontwikkelingen. 

4.3 Het Almeerse verkeerssysteem: een integrale visie

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds gememoreerd is 
het verkeerssysteem van Almere van tevoren uitgedacht. Dit in 
tegenstelling tot het verkeerssysteem in de historisch gegroeide 
steden op het ‘vaste’ land, waar het verkeerssysteem de resultante 
is van stapsgewijze ontwikkelingen en maatregelen om ongewenste 
neveneffecten te compenseren. De verkeerskundigen en steden-
bouwers van het jonge Almere benutten deze kans om te 
voorkomen dat  zich hier dezelfde problemen zouden voordoen als 
in de oude steden: opstoppingen in stedelijk gebied, verkeersonvei-
ligheid, geluidhinder en luchtverontreiniging. Dit heeft geresulteerd 
in een samenhangende visie op het verkeerssysteem, waarin alle 
modaliteiten een rol spelen: auto’s, fietsers, openbaar vervoer en 
voetgangers. 

De bus- en fietsroutes vormen de dragers van dit systeem, 
gecombineerd met grote aaneengesloten verblijfsgebieden. Het 
autoverkeer wordt zoveel mogelijk geconcentreerd op de ‘dreven’ 
die zoveel mogelijk als een soort rondweg om de woonkernen 
zijn gesitueerd. Zo wordt verkomen dat de woonkwaliteit en 
verblijfsklimaat worden aangetast door het autoverkeer. Om de 
doorstromingen en de veiligheid op de dreven het waarborgen 
werden deze voorzien van ongelijkvloerse kruisingen voor het fiets- 
en busverkeer. Op deze manier wilden de planners tegemoet komen 
aan de doelstellingen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en 
milieu zonder dat dit ten koste gaat van de doorstroming van het 
autoverkeer.
 
Tijdgeest
De ontwikkeling van het Almeerse verkeerssysteem begin jaren 
‘70 valt samen met veel maatschappelijke aandacht voor de 
negatieve effecten van het autosysteem: hoge verkeersonveiligheid 
(jaarlijks 2000 doden!), luchtvervuiling, oliecrisis, de opkomst 
van milieuwetgeving (toen wet geluidhinder) en het besef dat het 
ongebreideld uitbreiden van asfalt nóg meer autoverkeer oproept. In 
dat tijdskader is het te begrijpen dat voor Almere als uitgangspunt 
werd genomen dat langzaam verkeer en openbaar vervoer duidelijk 
‘wervend’ moeten zijn ten opzichte van de auto. Eerst openbaar 
vervoer en langzaam verkeer, dan pas de auto. Dat was het 
uitgangspunt, dus is in die volgorde ontworpen. 
Verkeersveiligheid was zoals gezegd een hot item: verkeersonveilige 
plannen waren ‘not done’. Na het succes van de woonerven in 
Delft, begin jaren ‘70, als middel om de auto in de woonwijk 
te temmen, werd bezien of een autoluwe inrichting op grotere 
schaal toegepast kon worden. Het Rijk stimuleerde onder andere 
voorbeeldprojecten op grotere schaal in wijken in Eindhoven en 
Rijswijk. Duidelijk werd, dat in plaats van een van oorsprong 
hiërarchische opzet (rijkautoweg-stadsautoweg-wijkontsluitingsweg-
buurtweg-woonstraat-erf) een nieuwe tweedeling (verkeersaders 
en verblijfsgebieden) meer kansen bood om op grotere schaal een 
veilige woonomgeving te maken. Dat leidde in Almere tot het 

Figuur 4.1  
Geschematiseerd 
standaard wijkontwerp 
bij vrije busbanen

Historische opbouw dreven:  de ontwerpfilosofie 
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principe dat in verblijfsgebieden de auto-intensiteiten niet hoger 
mochten zijn dan  300 motorvoertuigen per uur (!). 
In diezelfde tijd ontstonden ideeën om nieuwe wijken niet te 
ordenen voor de auto, maar voor de fiets: fietsroutes als dragers 
voor het plan. De auto buitenom, de fiets krijgt directe routes naar 
het centrum. Voorbeelden uit die tijd: de wijk Angelslo in Emmen, 
stadsuitbreidingen Spijkenisse, Houten.
 
Het bussysteem
Voor het lokale OV was al snel duidelijk dat bus geëigend was (en geen 
tram), gegeven de ideeën over dichtheden in Almere. De vraag was 
vervolgens hoe een aantrekkelijk (snel, hoogfrequent, en betaalbaar) 
bussysteem gerealiseerd kan worden met concurrerende reistijden 
ten opzichte van de auto. In termen van nu: hoe kon de gewenste 
stroomfunctie voor de bus gerealiseerd worden? Een lastig dilemma 
was daarbij de inpassing van het OV-systeem in verblijfsgebieden. Dat 
betekende ófwel de bus op de snelle hoofdwegen langs de rand van de 
wijken (met als gevolg weinig wervende lange loopafstanden), óf de bus 
‘hobbelend’ door de verblijfsgebieden, maar dan is de snelheid eruit 
(Lelystad bijvoorbeeld kent deze dilemma’s). Midden door de wijken 
maar op een eigen, snelle baan is de oplossing waarvoor gekozen 
werd. De eerste voorbeelden daarvan –zij het op kleine schaal- zijn de 
busbanen in enkele new towns in Engeland. 
De top van de RIJP was enthousiast om dat principe structureel 
toe te passen. Mèt een ruimtelijke ordening die daarop was geënt: 
wijken als een breed lint rondom de busbaan, en langzaamverkeer-
routes gericht op de haltes.
De doelstelling ‘stimuleren OV’ werd vertaald in drie uitgangs-
punten: de bus krijgt een eigen baan, minstens 90% van de 
woningen moet binnen OV-bereik liggen en een - voor die tijd 
nieuwe - norm van max. 400m hemelsbrede loopafstand  tot een 
halte. Deze loopafstand hoort  bij een principe van halte-afstanden 
van 600 a 800m, om een snel bussysteem te kunnen maken ipv een 
‘boemeltje’ dat vaak stopt. Voor die tijd een principieel afwijkende 
keuze, maar met een beredeneerde en vooruitziende blik gemaakt.

4.4 Kenmerken van de drevenstructuur

In de voorgaande paragraaf is op verschillende manieren duidelijk 
geworden dat de autostructuur  (en dus de drevenstructuur) een 
afgeleide is van een integrale visie op het verkeerssysteem. In deze 
paragraaf worden de kenmerken op een rij gezet die specifiek van 
toepassing zijn op de autostructuur. Er wordt aangegeven welke 
doelen met deze kenmerken worden gediend. Overigens zijn 
niet alle kenmerken overal in Almere consequent  toegepast. In 
paragraaf 4.5 wordt hier nader op ingegaan.

• De dreven hebben alleen een verkeersfunctie en geen verblijfs-
functies. Dat wil zeggen geen erfaansluitingen, geen aanliggende 
parkeerparkeerplaatsen en geen fietsen en voetgangers langs de 
dreef. Vooral de verkeersveiligheid profiteert hiervan, maar ook 
de doorstroming van het autoverkeer is hiermee gediend. Het 
streven om de verblijfsfunctie op verkeersaders te beperken is 
(inmiddels) landelijk beleid (Duurzaam Veilig);

• Perifere ligging van de dreven ten opzichte van de wijkcentra 
(rondweggedachte). Dit voorkomt barrièrewerking in verblijfs-
gebieden en versterkt de concurrentiepositie van fiets en het OV. 
Het gaat daarbij dus primair om veiligheid en leefbaarheid. Het 
principe om (extern)  autoverkeer buitenom te leiden voorkomt 
echter ook opstoppingen voor het autoverkeer in wijk- of stads-
deelcentra, doordat het autoverkeer beter verdeeld wordt.

• Dreven tussen de stadsdelen en het stadscentrum zijn indirect. 
Dit heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats wordt daarmee de 
concurrentiepositie van de bus versterkt. Daarnaast wordt daar-
mee voorkomen dat extern autoverkeer ‘onnodig’ de wegen in het 
centrumgebied belast.  Het past in het streven om het (externe) 
autoverkeer zo veel mogelijk via de ringen te leiden. Het sluit overi-
gens ook aan bij de meerkernige ruimtelijke structuur van Almere.

• Concentratie van het autoverkeer op een grofmazige hoofd-
wegenstructuur. Geen (kortsluitende) autoverbindingen tussen 
dreven via verblijfsgebieden. Dit dient met name om de veiligheid 
en leefbaarheid in de verblijfsgebieden veilig te stellen. Daarnaast 
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kunnen maatregelen met betrekking tot doorstroming en geluid-
hinder doelgericht genomen worden op een overzichtelijk aantal 
wegen.

• Langzaam verkeer kruist dreven ongelijkvloers. Vaak nood- 
zakelijk vanwege hoge intensiteiten door concentratie van het autover-
keer. Hierdoor is doorstroming en veiligheid voor  fietsers zeer goed, 
zonder dat dit ten koste gaat van de doorstroming voor de auto;

• Busbanen kruisen dreven ongelijkvloers. Goede doorstroming bus, 
zonder dat dit ten koste gaat van de doorstroming voor de auto. Ook 
de veiligheid van automobilisten en buspassagier is hiermee gediend;

• Voldoende aansluitingen vanuit verblijfsgebieden op de dreven, 
om te voorkomen dat de intensiteiten in verblijfsgebieden te hoog 
worden (1 per 1.000 woningen) of het snelheidsniveau in het verblijfs-
gebied te hoog wordt (daarom ook maximaal 800 meter de woonwijk 
in). De afstand tussen twee aansluitingen mag echter niet kleiner zijn 
dan 300 meter vanwege de doorstroming voor het autoverkeer op de 
dreef. In dit kenmerk is dus een balans gezocht tussen veiligheid en 
leefbaarheid in het verblijfsgebied en de doorstroming op de dreef.

• Dreven worden niet gebundeld met hoofdfietsroutes en busbanen. 
Het idee hierachter is dat de bus en de fiets meer kwaliteit geboden 
kan worden, als deze routes door de verblijfsgebieden lopen.

• Capaciteit van wegvakken en kruispunten van de dreven zijn 
afgestemd op het drukke spitsuur (over 15 jaar). Dit is geoperatio-
naliseerd in een IC-verhouding kleiner dan 0,8 en een maximale 
cyclustijd van 90 sec bij verkeerslichten.

4.5 Ontwikkelingen in de tijd

Almere Haven (het herbergzame dorp)
De doelstelling “prioriteit voor het langzaam verkeer” werd vertaald 
in een stelsel van radiaal op het (aan de haven gelegen) centrum 
gerichte langzaam verkeer-routes. Radiaal, want kortste, dus aantrek-
kelijke langzaam verkeer-routes. Die radiale structuur paste ook in 
de wens het stedelijk landschap te differentiëren, door de bebouwing 
langs die routes te verdichten (waarmee tegelijkertijd beschutting 
tegen weer en wind beoogd werd, om daarmee het fietsen extra te 
stimuleren). Verdichting langs routes was iets wat de plannenmakers 
ook gezien hadden in traditionele steden, langs van oorsprong veelal 
een radiale structuur. Dat referentiebeeld wilde men ook steden-
bouwkundig terugzien. Het autosysteem kon daarvan de drager niet 
zijn, gegeven de excentrische perifere ligging van het centrum aan 
het water in het zuiden , de zekerheid van maar één aansluiting op 
de A6 in het noorden, en de wetenschap dat die ene hoofdentrée van 
Haven een drukke weg zou vergen. Dus was het logisch dat niet de 
auto, maar het langzaam verkeer drager werd van de verkeerskundige 
en stedenbouwkundige gewenste radiale structuur.

De OV-baan werd vormgegeven door een lusvormig tracé met 
een verbinding naar het noorden richting de centrale kern 
(Almere-Stad). Aanvankelijk ook met twee uitlopers oostwaarts en 
westwaarts, later is de lus naar beide zijden vergroot, om ook  die 
wijken in één lus te kunnen ontsluiten, en om ‘onnodige’, extra 
buslijnen voor de uitlopers te voorkomen. 

Haven zou een kern worden van 25.000 inwoners, dus was van meet 
af aan duidelijk dat die kern maar één aansluiting zou krijgen op 
de A6, de Noorderdreef, uitgevoerd met ongelijkvloerse kruisingen 
met het langzaam verkeer. De boom-structuur van Haven is mede 
voortgekomen uit de toenmalige hang naar kleinschaligheid (als 
tegenhanger/reactie op de vele Bijlmerachtige hoogbouwwijken elders 
in het land). Ook speelde de wens mee om een zachte overgang van het 
centrum naar de aangrenzende woongebieden te bewerkstelligen, en 

Figuur 4.2 Dreven in 
Almere Haven

Historische opbouw dreven:  de ontwerpfilosofie 
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bijvoorbeeld geen randweg die het centrum zou áfgrendelen’.  
De autowegen moesten qua intensiteit zo spoedig mogelijk afbouwen, 
dus opsplitsen in de huidige Oosterdreef en Westerdreef, Het centrum 
kreeg daarmee haast als vanzelf een ontsluiting via de achterzijde, 
vormgegeven met een drietand met een centrale invalsweg en twee 
omarmende ontsluitingswegen. Zowel om het langzaam verkeer 
voor verplaatsingen naar het centrum concurrerend (sneller) te laten 
zijn ten opzichte van de auto (omrijden), als ter voorkoming van een 
zware stroom doorgaand verkeer door of langs het centrum. Ook was 
gewenst om in dat centrum een luw klimaat te bereiken waarin auto 
en langzaam verkeer gemengd konden worden (reactie op te strikte 
doorzetten van gescheiden stelsel tot in het centrum, zoals in de 
‘tijdgenoten’ de Bijlmer en Lelystad).

De uitwerking van de autostructuur in een grillig tracéverloop van 
de hoofdwegen paste in de organische stedenbouw  in het begin van 
de jaren ’70

De kruisingen van de (op die uiteinden al relatief stille) dreven in 
Haven met de busbanen werden destijds nog gelijkvloers gedacht, 
met verkeerslichten. Dat heeft in Haven tot veel ongevallen geleid. 

Almere Stad (de OpenbaarVervoer-stad)
Almere Stad, de centrale kern, van een heel andere schaal als 
Haven, want bedoeld voor 100.000 inwoners, èn als centrale kern 
in een meerkernig concept. Centraal door de wijken moesten OV-
banen komen, enerzijds gericht op het centrum, anderzijds gericht 
op de omliggende kernen. Zowel voor OV als voor LV waren snelle, 
dus korte en rechtstreekse verbindingen nodig tussen centrum en 
de rondom Almere-Stad gelegen kernen. Stad kreeg daarom twee 
assenstelsels: dat van de polder en een nieuwe richting diagonaal 
daarop. Zo ontstonden hele wijken diagonaal gericht op het 
centrum, als stedelijke banden van 800m breed (want maximaal 
400m lopen naar de halte) rondom de OV verbindingen. 

Ruimtelijk is het busconcept bepalend geweest voor de opzet 

van Almere-Stad. Al het andere is daar later aan toegevoegd: de 
autowegen, fietspaden, grachten,centra, werkgebieden. Zonder vrije 
busbaan en die maximale loopafstand had Almere Stad er totaal 
anders uitgezien.
De principes voor het autoverkeer zoals golden in Haven (onnodig 
– doorgaand – autoverkeer voorkomen door omrijbeweging voor 
auto en rechtstreeks voor LV), stonden ook voor de andere kernen 
overeind, maar zijn van een ander schaalniveau als Haven. De 
stedelijke band Stad+Buiten (rondom de Flevolijn) ‘vroeg’ om een 
ringweg buitenom (ingevuld via SAW’s en A6)
Voor Stad werd een systeem van lusvormige dreven met een beperkt 
aantal doorkoppelingen ontwikkeld, om daarmee doorgaand verkeer 
en onnodige belasting van het interne wegennet zoveel mogelijk te 
voorkomen. De lussen waren gericht op de periferie, om het verkeer 
zo vlot mogelijk naar de ring rondom de stad af te wikkelen.

De combinatie met de diagonale assen en het orthogonale 
assenstelsel van de polder leidde qua vormgeving tot hoofdwegen-
tracés die telkens 45 graden versprongen, met achteraf dezelfde 
kritiek als in Haven: een lastige oriëntatie.
De uitwerking van de wegenstructuur aan de westzijde liep 2e helft 70’er 
jaren gelijk op met het ontwerp van het Structuurschema Almere Stad 
en de eerste deelgebieden: Stedenwijk, Gooisekant, Markerkant en het 
centrum. Uitgaande van de toen geprojecteerde rechtstreekse aansluiting 
van de Havendreef op de A6 bood het wegennet aan de westzijde een 
redelijk rechtstreekse route naar het centrum. Terwijl  het besluitvor-
mingsproces, van het Structuurschema (1977) naar het vast te stellen 
Structuurplan, op basis van de oorspronkelijk gedachte wegenstructuur 
doorliep tot eind 1983 werd de oostzijde ‘informeel’ herzien. Hiervoor 
waren 2 redenen. Vanwege de aanwezige grootschalige infrastructuur – de 
Hogevaart, de hoogspanningsleiding, de geprojecteerde A6 en spoorlijn 
– lag een meer rechthoekige structuur voor de hand. Daarnaast leverde 
de luswegenstructuur voor automobilisten komende van de aansluiting 
A6/ Waterlandse-weg richting centrum wel een erg grote omweg op. De 
doorkoppeling naar de noordelijke lus (nu Vrijheidsdreef, Randstaddreef, 
Markerdreef) was namelijk als 2-strooksdreef getraceerd langs de Hoge 
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Vaart. Op basis van een verkeerskundige verkenning werd besloten deze 
doorkoppeling als volwaardige 4-strooks dreef westelijker te situeren en als 
randvoorwaarde in te brengen in het ruimtelijk ontwerp van de Flevolijn: 
de huidige kruising met de Veluwedreef. 
Begin 80’er jaren werd hieraan een rechtstreekse 2-strooks weg 
toegevoegd: de Cinemadreef.  Na opening van de Veluwedreef 
(1992) en het voor autoverkeer afsluiten van de dwarsverbindingen 
in het centrum (Koopmanstraat/Schrijverstraat, Schoutstraat/
Metropolestraat, van Houtenweg/Titostraat) werd op verzoek van 
o.a. projectontwikkelaars en winkeliers door het gemeentebestuur 
besloten de Cinemadreef als 2x2 strooksdreef aan te leggen. De 
hiervoor reeds aangelegde 2 strooks brug over de stadswetering 
moest hiervoor worden gereconstrueerd. 

Almere Buiten (de polderstad)
Het structuurplan van Almere Buiten kende een valse start. Er 
heerste geen verkeerskundig-gezinde stemming. Een deel van de 
plannenmakers vond dat verkeerskundigen, met name in Stad, (te) 
veel hun stempel op de structuur van de kern hadden gezet. Dat 
moest in Buiten hoe dan ook anders. Er werd een ontwerp gemaakt 
waarbij de busbanen niet meer nodig werden geacht, en de auto’s 
en bussen dus samen op hoofdwegen zouden rijden. Dit plan werd 
echter afgekeurd binnen de top van de RIJP. 

Dat bracht de plannenmakers in Almere-Buiten ertoe een plan te maken 
met eenvoudige, rechte lijnen, gebaseerd op de rechthoekige verkave-
lingsstructuur van de polder, met qua vorm eenvoudige groenstroken 
die vroegtijdig en grootschalig konden worden ingeplant. In dit strikt 
orthogonale plan werd een H-vormige drevenstructuur ontworpen

In de uitwerking werden verkeerskundige ‘weerstanden’ toegevoegd, 
door de vier inprikkende dreven richting centrum te laten afbuigen. 
Die dubbele bajonet-beweging moest teveel doorgaand Noord-
zuidverkeer, gericht op de A6, zoveel mogelijk voorkomen.
Uit berekeningen bleek dat de uiteinden van de H-structuur 
dubbelbaans zouden moeten zijn. Bij de eerste dreef (Polderdreef) 
lukte dat nog, maar de tweede dreef werd bewust enkelbaans 
gehouden, vanwege het geloof in terugdringen van autogebruik: in 
plaats van een trendmatige ontwikkeling werd van een, beperkter, 
‘taakstellend’ autoverkeer uitgegaan.
Het ‘inpakken’ van de dreven met geluidwallen moest voorkomen 
worden, want dat beperkte het visuele contact met de omgeving te 
veel. De oplossing werd gezocht in afstand houden. Daarom zijn de 
eerste twee dreven – uit de beginjaren van Buiten – zonder geluid-
wallen. Bij de Bosranddreef kon dat niet meer volgehouden worden: 
grondexploitatieve noodzaak tot maximale gronduitgifte maakte 
geluidwallen onontkoombaar. 

Historische opbouw dreven:  de ontwerpfilosofie 

Figuur 4.3 Busbanen 
in Almere Stad

Figuur 4.4 en 4.5 
Dreven in Almere Stad

Figuur 4.3 Figuur 4.4 Figuur 4.5
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De aanvankelijke H-structuur werd in de uitwerking een H met 
dubbele dwarsligger: niet één maar twee  wijkwegen (Evenaar en 
Kalenderweg), met als doel spreiding van het verkeer, waardoor geen 
ongelijkvloerse oversteken nodig zouden zijn. Ook in het centrum werd 
beoogd het verkeer te spreiden over de vier noordzuid-koppelingen 
tussen Evenaar en Koppeldreef. De Koppeldreef werd daarom bewust 
met 2 x 1 rijstrook vormgegeven, hoewel het viaduct in de spoorlijn 
uitbouw tot 2 x 2 rijstroken mogelijk maakt. De latere invulling van 
het centrum (rond  ROC) en de recente ideeën over de knip in de 
route Westeinde-Madridweg leiden toch weer tot een hiërarchische 
structuur met minder spreiding van het verkeer dan bedoeld. 
De Evenaar (een hoofdweg langs het centrum, met een zeer brede 
middenberm, als groen object vormgegeven) is een idee van steden-
bouwkundig bureau Hazewinkel, naar analogie van een soortgelijke 
structuur in Welwyn Garden City, een van de tuinsteden in Engeland.
Bij de beoordeling van het winnende plan voor Doemere (een 
themacentrum op gebied van wonen en VT) werd  door verkeers-
kundigen gewaarschuwd voor de verkeersaantrekkende werking en 
het tekort aan parkeerplaatsen. Dat  probleem werd simpelweg naar 
de toekomst verschoven: eerst zien, dan geloven; men was allang 
blij dat deze ontwikkeling van start kon gaan. En dat Doemere zo’n 
succes werd, dat het op elke zaterdag tot een verkeersinfact zou 
leiden op de toeleidende dreven, kon toen niemand bevroeden.

 4.6 Conclusie

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de drevenstructuur 
voorvloeit uit een integrale visie op een  verkeerssysteem, dat 
doelstellingen op het gebied van veiligheid en milieu combineert 
met een goede autobereikbaarheid. In de loop der jaren is deze visie 
op onderdelen bijgesteld, zoals blijkt uit de beschouwing over de 
verschillende stadsdelen.  De hoofdlijnen zijn al die jaren echter vrij 
consequent toegepast. Na ruim 25 jaar kan geconstateerd worden 
dat de sterk functionele benadering positieve gevolgen gehad voor de 
bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid/milieu.
• Bereikbaarheid: korte reistijden voor alle vervoerwijzen (zie 

benchmark stadcentrum) en weinig congestie voor de stad met 
175.000 inwoners;

• Veiligheid: weinig letselslachtoffers en een hoge subjectieve veilig-
heid. Almere is aanzienlijk veiliger dan andere grote steden (zie 
paragraaf 5.1.2); 

• Leefbaarheid/milieu: Het percentage woningen waaraan een hogere 
grenswaarde geluid moest worden toegekend is ongeveer de helft van 
het landelijk gemiddelde. Het percentage klachten over wegverkeer 
was in 2002 20% tegen 32% als landelijk gemiddelde, ondanks dat 
Almere toen al een stad van meer dan 150.000 inwoners was. De bele-
ving van geluidsoverlast ten gevolge van verkeer door Almeerders was 
de jaren ervoor nog lager (Wijkpeiling 2001). De groei in geluidsover-
last wordt deels geweten aan de hoge verwachting van nieuwkomers 
en de sterke groei van de verkeersdrukte na oplevering van nieuwe wij-
ken. Er zijn overigens geen grote luchtkwaliteitsproblemen in Almere. 

• Modal split: het busgebruik is hoger dan gemiddeld voor steden 
tussen de 100.000 en 200.000 inwoners en hoger dan het lande-
lijk gemiddelde. Het aantal verplaatsingen per auto per persoon 
per dag is daarentegen iets lager dan het landelijk gemiddelde, 
evenals het totaal aantal autoverplaatsingen. Dat de met alle 
vervoersmiddelen afgelegde afstand daarbij hoger is, komt door 
de sociale binding van Almeerders met het ‘oude land’. Het auto-
gebruik op de korte afstand was in 2002 namelijk 5% lager dan 
gemiddeld in 100.000+ steden. 

Figuur 4.6

Figuur 4.6 De 
H-structuur in 
Almere Buiten
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5.1 Inleiding

De ontwerpfilosofie van het drevenstelsel heeft, zoals uit 
hoofdstuk 4 is gebleken, in beginsel een positieve uitwerking 
gehad op zaken als bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Of dit 
in de toekomst zo zal blijven en of dit ook geldt voor aspecten 
als milieu en ruimtelijke kwaliteit is de vraag. In dit hoofdstuk 
zal deze vraag beantwoord worden. Dit is gedaan onder de 
condities van een mogelijke schaalsprong. Tijdens de analyse is 
gebleken dat met en zonder schaalsprong dezelfde problemen 
optreden maar dat de mate van de problemen verschillend is. 
Met schaalsprong worden de problemen groter. Dit betekent 
dat de geanalyseerde knelpunten zowel in een situatie met 
als zonder schaalsprong van kracht zijn. In dit hoofdstuk 
worden de vier aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit en milieu aan de hand van de in hoofdstuk 
3 opgestelde criteria eens goed onder loep genomen. 

5.2 Huidige en toekomstige knelpunten 

5.2.1 Bereikbaarheid 

Methode
Er zijn voor de drevenstudie drie knelpuntenoverzichten met 
betrekking tot doorstroming gemaakt. Voor de huidige situatie/
korte termijn, voor de lange termijn zonder schaalsprong en voor de 
lange termijn met schaalsprong. De huidige situatie/ korte termijn 
is in hoofdstuk 2 reeds aan de orde gekomen.

Voor het bepalen van de knelpunten is gebruik gemaakt van het 
verkeersmodel van Almere. De manier van toetsen en beoordelen is 
beschreven in paragraaf 3.2. De input van het verkeersmodel is in 
bijlage 3 opgenomen.

Knelpuntenoverzicht lange termijn
Door het ontbreken van een tussenvorm tussen dreef en woonstraat 

hebben de dreven bijna allemaal een dubbelfunctie. In de meeste 
gevallen leidt dat niet tot problemen, omdat de wijkontsluitings-
functie van de dreef overheerst, maar voor de bereikbaarheid 
van belangrijke stedelijke functies blijkt deze dubbelfunctie in de 
toekomst toch tot problemen te leiden. Figuur 5.1 toont de diverse 
functies van dreven. Hoe meer kleuren, des te meer functies een 
dreef vervult.
  
Op de volgende plaatsen zullen knelpunten optreden:

1. Centrum Almere- Buiten
Ten opzichte van de huidige situatie zullen de verkeersproblemen 
in het centrum van Almere-Buiten zonder maatregelen fors 
verergeren. De verdere ontwikkeling van het centrum van Almere-
Buiten (o.a. Doemere) ligt hieraan ten grondslag. Met name de 
kruisingen aan de uiteinden van de Koppeldreef komen capaciteit 
tekort en dit leidt tot opstoppingen op de Koppeldreef zelf, de 
Evenaar, de Polderdreef en de Buitenhoutsedreef.

2. Uitgangen Almere- Buiten
De doorstroming op de uitvalswegen van Almere-Buiten is 
onvoldoende. Dit zal leiden tot opstopping en (grote) vertragingen 
in de ochtend- en avondspits. Dit geldt met name voor de Buiten-
houtsedreef en de Polderdreef maar ook de Bosranddreef en de 
Spectrumdreef ondervinden hinder hiervan. Een aantal kruisingen 
op de uitvalswegen heeft onvoldoende capaciteit tijdens de 
avondspits. De capaciteit van de kruisingen met de SAW en op- en 
afritten is onvoldoende, met grote gevolgen voor de afwikkeling.  
Zie hiervoor ook punt 5.

3. Stadscentrum
Ten opzichte van de huidige situatie zullen de verkeersproblemen 
op de lange termijn in het stadscentrum zonder maatregelen fors 
verergeren. Met name de route Spoordreef-zuid – Hospitaalweg 
– Cinemadreef heeft onvoldoende capaciteit en zal daarom 
onvoldoende doorstromen. Op deze route liggen ook een aantal 

5. Analyse: Knelpunten en afwegingen

Analyse:  Knelpunten en afwegingen
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Figuur 5.1 Functies 
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kruisingen die de intensiteiten niet kunnen verwerken, waardoor de 
vertragingen verder toenemen.

4. Toegangswegen naar het stadscentrum
De Cinemadreef vormt een doorstromingsproblemen ten gevolge 
van een capaciteitstekort en de drukte op de Hospitaalweg.  
Hetzelfde geldt voor de route Stedendreef- Waddendreef. Ook 
de Vrijheidsdreef zal onvoldoende doorstromen ten gevolge van 
drukte bij de aansluiting op de Randstaddreef en de Veluwedreef. 
Een aantal kruisingen (Stedendreef – Waddendreef, Markerdreef 
– Randstaddreef – Spoordreef, Landdrostdreef – Randstaddreef) 
heeft onvoldoende capaciteit om de verkeersstromen in de ochtend- 
en avondspits af te wikkelen. Hierdoor zal de vertraging in dit 
gebied toenemen.

5. Rijkswegen, stadsautowegen en de Waterlandseweg
De ringwegen van Almere zullen compleet vastlopen. Ongeacht 
de vormgeving van de aansluiting op het onderliggende wegennet 
zullen de Hogering, Buitenring en Tussenring alsmede de 
Waterlandseweg en de Vogelweg zullen in hun totaliteit knelpunten 
vormen. Door de relatie tussen Almere-Buiten en Almere-Stad zal 

de Hogering tussen de Polderdreef en de Markerdreef onvoldoende 
capaciteit kunnen bieden. Bovendien geldt voor de SAW dat de 
kruisingen in huidige vorm onvoldoende capaciteit hebben om het 
verkeer af te wikkelen. Dit capaciteitsgebrek is zo groot dat dit zou 
leiden tot een volledig verkeersinfarct.

Tevens is er een forse stijging van verkeer op de A6 en A27 te 
verwachten zodat de problemen ook daar zullen verergeren. De 
meeste op- en afritten naar de A6, zullen ’s ochtends en/of ’s avonds 
onvoldoende capaciteit kunnen bieden in de huidige vorm. Ook hier 
geldt overigens dat de kruispuntafwikkeling bij de aansluiting van 
de op- en afritten op het onderliggend wegennet ruim onvoldoende 
is. In de praktijk zou dit leiden tot terugslag op snelweg en 
onderliggend weggennet met een verkeersinfarct tot gevolg.

5.2.2 Verkeersveiligheid

Om een beeld te krijgen van de veiligheid van het Almeerse 
verkeerssysteem in het algemeen en de dreven in het bijzonder zijn 
de volgende gegevens geanalyseerd:
• De veiligheidsrisico’s in Almere vergeleken met andere gemeenten 

(met meer dan 100.000 inwoners);
• De reacties uit de publieksenquête en interviews met deskundigen;
• De risico’s op kruispunten tussen dreven (hier knopen genoemd);
• De risico’s van dreven tussen twee knopen in (hier schakels ge-

noemd).

In deze paragraaf worden kort de belangrijkste conclusies 
gepresenteerd. 

De veiligheid van het verkeerssysteem in Almere
De verkeersveiligheidsrisico’s in Almere zijn aanzienlijk lager dan 
in andere gemeenten (met meer dan 100.000 inwoners). De kans op 
letsel  (per inwoner of per reizigerkilometer) is  ongeveer 20 procent 
lager  dan in andere grote steden. 

Slachtofferrisico per reizigerkilometer (alle vervoerwijzen)

Slachtofferrisico alle
vervoerswijzen

Almere – 20% = 90
slachtoffers per jaar

Almere – 43% = 48
slachtoffers per jaar

Ernstig slachtofferrisico
alle vervoerswijzen

100-plus

Almere

Figuur 5.3  
Slachtofferrisico per 
reizigerkilometer

Analyse:  Knelpunten en afwegingen
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De kans op ernstige letsel (ziekenhuisgewonden + doden), is zelfs 
ruim 40 procent lager.  Dat komt overeen met een ‘besparing’ van 
48 ernstige verkeersslachtoffers per jaar. 
Op basis van deze beknopte analyse kan niet met zekerheid gezegd 
worden wat de oorzaak is van het lage veiligheidsrisico in Almere, 
maar het is aannemelijk dat dit mede te danken is aan het Almeerse 
verkeerssysteem (zoals strikte scheiding verblijfs- en verkeersfunctie, 
ongelijkvloerse oplossingen voor langzaam verkeer, hoog busgebruik, 
inrichting verblijfsgebieden). Het zijn vooral fietsers en voetgangers die 
profiteren. Ook auto-inzittende profiteren, maar in mindere mate.

Publieksenquête en interviews deskundigen
Ongeveer zeven van de zeventig reacties in de publieksenquête 
hebben betrekking op de verkeersveiligheid. Vanwege dit beperkte 
aantal kunnen geen harde  conclusies getrokken worden. Het kan 
echter wel als een positief teken beschouwd worden dat er zo weinig 
klachten binnen gekomen zijn over de verkeersveiligheid. 
Vijf reacties hebben betrekking op situatie bij de Kalenderweg, 
Atlasdreef en Evenaar in Almere-Buiten. Het gaat om de veiligheid 
van schoolgaande kinderen en het ontbreken van voorrang voor 
fietsers op een rotonde. Opvallend is wel dat de Kalenderweg een 
van de rustigste dreven is. Er zijn hier echter geen ongelijkvloerse 
kruisingen toegepast. 
Een klacht betreft de opstaande randjes van turborotondes, die 
gevaarlijk zouden zijn voor motorrijders.
Punten die deskundigen verder noemen hebben vooral betrekking 
op invoegers uit woonwijken. Verschillende deskundigen noemen 
daarnaast de gelijkvloerse kruisingen op de Evenaar. De fietstunnels 
op de dreven brengen verder een onverwacht risico met zich mee. 
Incidenteel raakt een automobilist (mede vanwege een te hoge 
snelheid) de macht over het stuur kwijt en schiet van het talud af, de 
fietstunnel in.

Veiligheid kruispunten van dreven (knopen)
Een aparte analyse is uitgevoerd naar de kruispunten tussen 
dreven, die hier ‘knopen’ worden genoemd. Voor de periode 1998 

tot en 2003 zijn de ongevallengegevens verzameld. Vervolgens  
is het risico berekend per passerend voertuig. Daarbij is onder 
meer onderscheid gemaakt naar de kruispuntvorm (rotonde, 
verkeerslichten). De categorie ‘complex’ betreft ongelijkvloerse 
aansluitingen. In de onderstaande tabel worden de risicocijfers 
weergegeven voor de vijf onveiligste knopen en het gemiddelde 
risico per kruispuntvorm in respectievelijk Almere en Nederland. 
In bijlage 4 is het complete overzicht opgenomen. 
Ter toelichting op tabel 5.1: 
• In de vierde kolom is het aantal slachtoffers opgeteld bij het 

aantal ongevallen met uitsluitend materiele schade (ums), waarbij 
ums-ongevallen gelijkgesteld zijn aan een tiende slachtoffer;

• De vijfde kolom geeft de toe- of afname in de periode 2001-2003 
weer ten opzichte van de 1998-2000.

• Een complexe knoop bevat meestal twee kruispunten. Eén voor 
en één na een viaduct. Bij de berekening van het risico is daarom 
een factor 0,5 toegepast.

Uit de slachtoffercijfers kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden over de knopen:
• Voor de knopen geldt (net als voor het gehele Almeerse verkeers-

systeem) dat de risico’s in Almere aanzienlijk lager zijn dan 
gemiddeld in Nederland. Dat geldt zowel voor de verkeerslichten 
(-40%)  als  voor de rotondes (-50%). De ongelijkvloerse afwikke-
ling van het langzaam verkeer is een aannemelijke verklaring;

• Net als in de rest van Nederland zijn ook in Almere de rotondes 
gemiddeld veiliger dan de kruispunten met verkeerslichten (-40 %);

• Er zijn  geen duidelijke black-spots  aan te wijzen. Alleen het 
kruispunt Buitenring-Polderdreef met 13 slachtoffers in de  
periode 1998-2003 lijkt een black spot.

• De vijf onveiligste knopen liggen op de ring of betreffen aan-
sluitingen met de A6. Het is aannemelijk dat de hogere verkeers-
onveiligheid samenhangt met het hogere snelheidsniveau. De 
veiligheid kan op twee verschillende manier verbeterd worden. 
Enerzijds kan ervoor gekozen worden de snelheid op deze kruis-
punten te verlagen en te handhaven, vergelijkbaar met de aanpak 

Analyse:  Knelpunten en afwegingen
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die de Provincie Zuid Holland heeft gekozen op VRI-kruispun-
ten. Een tweede manier is de ombouw van verkeerslichtenkruis-
punten tot ongelijkvloerse kruispunten. 

Voor de duidelijkheid: in deze analyse zijn alleen kruispunten 
tussen dreven onderling en tussen dreven en (stads-)autowegen 
bekeken. Kruispunten van wijkaansluitingen op de dreven of Hoge 
ring worden meegenomen in de analyse van de schakels in de 
volgende paragraaf.  

Veiligheid van de dreven (schakels)
In deze paragraaf wordt de veiligheid van schakels nader bekeken. 
Met schakels worden de dreven en stadsautowegen bedoeld, 
inclusief de wijkaansluitingen, maar exclusief de kruispunten tussen 
dreven onderling (knopen). De aanpak is vergelijkbaar met die van 
de knopen in de vorige paragraaf. In de onderstaande tabel worden 
de risicocijfers weergegeven voor een aantal relatief onveilige 
schakels en het gemiddelde risico voor een aantal typen schakels in 
respectievelijk Almere en Nederland. In bijlage 5 is het complete 

overzicht opgenomen. Ter toelichting op de tabel. Met disco+ 
wordt bedoeld veel discontinuïteiten.

Uit de slachtoffercijfers kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden over de schakels: 
• Het risico van de gemiddelde schakel in Almere is vergelijkbaar 

met dat van een dubbelbaans weg in Nederland met een gesloten 
verklaring (dwz verboden voor langzaam verkeer). Dat risico is 
aanzienlijk lager (40 tot 60%) dan op de gemiddeld Nederlandse 
weg binnen de kom zonder gesloten verklaring. Dit bevestigt we-
derom dat het hoge veiligheidsniveau van het Almeerse verkeers-
systeem grotendeels verklaard kan worden door de ver doorge-
voerde scheiding tussen langzaam- en snelverkeer.  

• Op de schakels met een maximum snelheid van 50 km/uur is het 
risico gemiddeld twee keer zo hoog als op schakels met een maxi-
mum snelheid van 80 of 100 km/uur. Dit hangt waarschijnlijk samen 
met het feit dat de kruispuntdichtheid op 50 km/uur-schakels ruim 
zes keer zo hoog is. Op de schakels met een hoge maximum snelheid 
raakt echter wel een groter deel van de slachtoffers ernstig gewond.
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Opmerking

Buitenring/A� complex 2 � �00% 0,2� ��% lage intensiteit –> grote onzekerheidsmarge

Buitenring/Polderdreef/Gr. Vaartweg VRI �� �� ��% 0,22 ��% VRI recent aangepast + camera’s

Hogering/Markerdreef VRI �0 �2 2�% 0,2� 0% VRI recent aangepast

VRI gemiddeld NL VRI 7 9 0,20

Pampusweg/A� complex � � -��% 0,20 0% VRI recent aangepast

Tussenring/Veiligheidsdreef VRI � � -��% 0,�� 0%

Voorrangskruispunt gemiddeld NL � � 0,��

Rotonde gemiddeld NL � � 0,��

VRI gemiddeld Almere �0 � 0,�2 ��%

Complex gemiddeld Almere � � 0,�� ��%

Rotonde gemiddeld Almere � 2 0,0� 2�%
Tabel 5.1 Veiligheid 
van de knopen
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• Schakels met een relatief hoog veiligheidsrisico zijn vooral te vin-
den in Almere Buiten en in het stadscentrum. De Kalenderweg 
en de Evenaar hebben het hoogste risico. Dit komt overeen met 
de bevindingen in de stadsenquête over de subjectieve veiligheid 
en met de inschatting van een aantal deskundigen. Het relatief 
hoge risico kan verklaard worden door de gelijkvloerse oversteken 
voor fietsers en voetgangers en de hoge kruispuntdichtheid. Bij 
de Kalenderweg kan overigens wel de vraag gesteld worden of 
dit gezien moet worden als dreef, gezien de lage auto-intensiteit. 
Vanwege deze lage intensiteit moet ook een ruime betrouwbaar-
heidsmarge aangehouden worden bij de interpretatie van de 

cijfers voor de Kalenderweg. De veiligheid op de Evenaar lijkt 
aanzienlijk verbeterd na de aanleg van drempels in 1999. 

• Absoluut gezien vielen de meeste slachtoffers op de Stedendreef. 
Het betreft echter voornamelijk licht letsel. Ook het aantal UMS-
ongevallen is hoog. Nadere analyses zijn nodig om uitsluitsel 
te kunnen geven over de oorzaak van het grote aantal ‘lichte’ 
ongevallen op de Stedendreef. Mogelijk heeft dit te maken met de 
aanwezigheid van voorrangskruispunten en beperkt zicht van-
wege begroeiing en het gebogen verloop. 

• De meeste ernstige slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) 
vielen op de Hoge Ring en dan met name tussen de aansluitingen 
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Opmerking

Kalenderweg �x2 �0 �,� �,0� 2.��� �� �0% �,� �% Is dit een dreef?

Evenaar West �x2 �0 �,� �,�� �.��� 2� -��% �,2 ��% Diverse drempels in ����

Westerdreef 2x� �0 �,� �,�2 �.�2� 2� -��% �,2 2�% Reconst krspnt bus in 200�

NL enkelbaans, disco+ 1,2

NL enkelbaans, disco- 0,7

Stedendreef 2x� �0 2,� �,�� 2�.�02 �� 2�% 0,� �% VRI’s A’ en R’damwg in ����

Spoordreef Hospitaalweg 2x� �0 �,� �,� ��.��2 2� -��% 0,� 0%

Hollandsdreef 2x� �0 �,� �,� �.��0 �� ��% 0,� �%

Spoordreef Noord 2x2 �0 �,� �,2 ��.��� 2� �0% 0,� ��%

Landdrostdreef 2x2 �0 �,� 0,� �.��0 � -�0% 0,� 0%

Randstaddreef 2x2 �0 �,� 0,� ��.2�� �0 ��% 0,� ��% Turborotonde in 200�

Cinemadreef 2x2 �0 �,� 0,� ��.��2 �� �0% 0,� 0%

NL dubbelbaans, disco+, gesloten 0,5

Almere 50 km/uur gemiddeld 3,9 0,4 14%

Almere gemiddeld 2,8 0,4 17%

NL dubbelbaans, disco-, gesloten 0,4

Almere 80/100 km/uur gemiddeld 0,6 0,2 24%
Tabel 5.2 Veiligheid 
van de schakels

Analyse:  Knelpunten en afwegingen
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met de Tussenring en de Markerdreef. De relatief ernstige gevol-
gen hangen waarschijnlijk samen met de hoge snelheid. Punt van 
aandacht zijn de rechtstreekse aansluitingen van wijkonsluitings-
wegen (Karperweg, Grasweg etc) op deze stadsautoweg. Volgens 
de principes van Duurzaam Veilig moeten dergelijke aansluitin-
gen ongelijkvloers uitgevoerd worden.

Verkeersveiligheid in de toekomst
Het is niet eenvoudig om de veiligheid in de toekomst te voorspellen. 
Een blik in het verleden illustreert dit. In de afgelopen decennia 
daalde het aantal verkeersslachtoffers flink, terwijl tegelijkertijd 
de mobiliteit fors groeide. Voor Almere mag echter wel verwacht 
worden dat de mobiliteitgroei als gevolg van stedelijke uitbreidingen 
zal leiden tot een min of meer evenredige toename van het aantal 
ongevallen en slachtoffers. Door de toename van de verkeersdrukte 
op de bestaande dreven zal er mogelijk een verschuiving optreden in 
de letselernst. Meer licht letsel en minder ernstig letsel.
Door de robuuste verkeersstructuur zal de toename van de verkeers-
drukte op de dreven weinig invloed hebben op de verkeersveiligheid 
voor fietsers en voetgangers en op de subjectieve veiligheid. Alleen 
in Almere-Buiten (Evenaar, Kalenderweg, Koppeldreef) en nabij het 
stadcentrum is dit risico aanwezig. Een eventuele beleidswijziging in 
de toepassing van gelijkvloerse kruisingen voor het langzaam verkeer 
zal leiden tot meer verkeersonveiligheid. 

5.2.3 Ruimtelijke kwaliteit

Om een goed beeld te vormen van de dreven is een zorgvuldige 
registratie van de dreven in kaart gebracht. De registratie is tot 
stand gekomen met behulp van de bestaande verkeerskaarten en 
een videoregistratie per auto. 

Beleving
Er worden vier soorten omgevingsbegrenzing onderscheiden: 
wonen (rood), bedrijven (paars), voorzieningen (oranje) en groen 
(zie figuur 5.4). Contact tussen de dreven en de omgeving wordt 

echter grotendeels vermeden in verband met geluidsoverlast en 
omwille van de verkeersveiligheid. Hierdoor doet de begrenzing, en 
daarmee ook het drevennet, saai en eentonig aan. Ook de dreven in 
en rond het stadscentrum hebben weinig interactie met de stedelijke 
functie en blijven dus een gesloten systeem. Overgangsgebieden van 
buurt naar stad (centrumrandgebieden) zijn op dreefniveau niet 
of nauwelijks aanwezig. Alleen de Cinemadreef onderscheid zich 
op dit punt, door de aanwezigheid van ventwegen zijn hier kansen 
aanwezig voor een centrumrandmilieu.  

Oriëntatie
De lusvormige opbouw van het merendeel van de Almeerse 
dreven komt de oriëntatie meestentijds niet ten goede. Vaak is het 
onduidelijk op welke manier het einddoel (in veel gevallen één van 
de centra) bereikt kan worden. 
 
Hindernissen
Onder hindernissen worden zaken als de hoeveelheid drempels, 
rotondes en verkeerslichten verstaan. Opvallend is dat de meest 
directe routes naar het centrum de meeste hindernissen kennen. 
Dit wordt mede veroorzaakt door de dubbelfunctie van deze 
routes, zowel ontsluiting voor de wijk als doorgaande route naar het 
centrum. Op de overige dreven treden weliswaar ook hindernissen 
op, maar omdat het dan geen doorgaande route betreft wordt dit niet 
als probleem ervaren. In figuur 5.6 zijn alle hindernissen geïnventa-
riseerd.

Gebruikers
Onderzocht is in hoeverre het drevensysteem toereikend is voor 
het verplaatsingsgedrag van verschillende groepen gebruikers: 
forensen, consumenten, ondernemers, passanten en bewoners. 

Voor de forens functioneert het drevensysteem prima omdat het 
systeem er vooral op gericht is de automobilist naar de regionale 
routes (ringen, rijksweg A6) aan de rand van de stad te leiden. Ook 
voor de ondernemers op de grote bedrijventerreinen functioneert 
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Figuur 5.4 Beleving
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Figuur 5.5 Oriëntatie 
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Figuur 5.6 Hindernissen
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het drevennet goed vanwege de directe koppeling van deze, vooral 
regionaal georiënteerde, bedrijventerreinen aan het regionet. De 
non gebruikers, zoals fietsers en OV-gebruikers, en bewoners 
worden goed bediend door de alternatieve netwerken, die over het 
algemeen vlot, direct en fijnmazig zijn en hebben weinig last van 
de dreven. Wel valt er winst te behalen uit het verbeteren van de 
herkenbaarheid en beleving van deze routes, door bijvoorbeeld  
fiets- en wandelpaden meer te bundelen met de dreven. Dit is 
vooraal interessant in combinatie met stedelijke functies, zoals in de 
centra (voorbeeld Cinemadreef).

Voor de consument en de ondernemer (in de stedelijke centra) is 
het drevensysteem echter ontoereikend. De moderne consument 
is vooral gebaat bij een intensief stedelijk netwerk, met korte en 
comfortabele routes naar de belangrijkste stedelijke voorzieningen, 
zodat zoveel mogelijk bezoekjes op 1 route gecombineerd kunnen 
worden en de verplaatsingen zo min mogelijk tijd kosten. Daarnaast 
is het ondernemersklimaat van de centra als geheel sterk gebaat 
bij toegankelijkheid voor de auto, een goede verknoping met 
het stedelijk netwerk en een grote mate van interactie tussen de 
dreven en het centrum. Er is de behoefte om aan wegen te kunnen 
vestigen, zoals in de centrumrandgebieden, en de koppeling met 
parkeren en langzame verkeersroutes te kunnen maken. 
In Almere is deze interactie er niet of nauwelijks, waardoor de 
centra als eilanden in de stad functioneren en een naar binnen 
gekeerd karakter kennen. Spontane kleinschalige bottom-up 
vestigingen (zoals in centrumrandmilieus) kunnen hierdoor niet of 
nauwelijks ontstaan.

In de bijlage 6 zijn schema’s opgenomen waarin een uitgebreide 
beoordeling is gegeven op het gebruik van de dreven.

Karakter
De verschillende karakteristieken van Almere worden bepaald door 
de volgende vier hoofdthema’s:
• Landschap: parken, plassen en bossen

• Stedelijke functies: de hoofd- en subcentra
• De grote bedrijventerreinen langs de A6
• De infra-landschappen: A6, Hoge ring, spoorzone
Op stedelijk niveau blijkt de centrale oost-west georiënteerde zone 
binnen de Hoge ring en de A6 de meeste en belangrijkste stedelijke 
functies te bevatten. Zie ook figuur 5.7.
Hierdoor kan deze zone aangeduid worden als de zone met de 
grootste stedelijke dynamiek, waardoor Almere Stad en Almere 
Buiten als bandstad kan worden gezien. Een ‘snelle’ zone is te 
onderscheiden langs de rijksweg A6. De grote bedrijventerreinen 
geven deze zone een regionale functie. De noordelijke zone, met 
de Noorderplassen en de Lepelaarsplassen waarin groen, water 
en bebouwing met elkaar zijn verweven, kan worden gekenmerkt 
als een ‘natte’ zone. Kansen voor recreatie en extensieve woon- en 
werkgebieden zijn hier volop aanwezig. Almere Haven, Overgooi, 
Almere Hout en het bosgebied tussen Hout en Overgooi maken 
onderdeel van de zuidelijke recreatieve/landelijke zone. 

Figuur 5.7 Stedelijke 
voorzieningen
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De A6 werkt voor deze zone als een barrière waardoor deze 
gebieden geïsoleerd liggen ten opzichte van het stadscentrum. Het 
is nog wel de vraag wat het effect van de ontwikkeling van Almere 
Hout is op het groene beeld aan de zuidkant van de stad. 

Almere kent dus een grote verscheidenheid van karakteristieken, 
maar het stelsel van dreven is hierop nauwelijks afgestemd. 
Differentiatie van de dreven is achterwege gebleven. Dreven hebben 
door het ontbreken van een tussenvorm tussen dreef en woonstraat 
bijna allemaal een dubbelfunctie (wijkontsluiting én bereikbaarheid 
stedelijke functies) en dus eenzelfde uitstraling (ongelijkvloers, 
enkelvoudige verkeersgebruik, breed profiel). Ook blijkt dat deze 
karakteristieke gebieden lang niet altijd zichtbaar zijn vanaf de 
dreven (geluidswallen), wat de leesbaarheid en herkenbaarheid 
binnen de stad verzwakt.

Conclusie
In bijlage 7 is een tabel opgenomen met een overzicht van alle 
scores van de criteria per dreef en een tabel met waarin de criteria 
zijn afgezet tegen de ruimtelijke schaalniveaus regio, stad en 
centrum. Uit de tabellen blijkt dat de belangrijkste knelpunten zich 
bevinden rondom de centra van Almere Buiten en Almere Stad en 
op de aansluiting van Almere stad op de A6.

Met andere woorden:
• er is gebrek aan herkenbare entrees vanaf de ringen en de A6 naar 

het stadscentrum en de subcentra, en de continuering van deze 
herkenbare routes naar de centra;

• interactie tussen de dreven en het stadscentrum ontbreekt door 
de als gesloten/ barrière ervaren dreven, waardoor een centrum-
randmilieu niet of nauwelijks kan ontstaan;

• enkele schakels in het drevenstelsel ontbreken, zodat omrijbe-
wegingen noodzakelijk zijn, waardoor de dreven onvoldoende 
inspelen op de vraag van zowel consumenten als marktpartijen 
naar snelle directe verbindingen.

groen/blauwe zone: w
onen recreatie

z o n e  s t e d e l i j k e  d y n a m i e k

groene zone: wonen en recreatieb e d r i j f s z o n e  l an
g

s  A
6

Figuur 5.8 Snelle 
en langzame zones = 
stedelijke dynamiek
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Figuur 5.9 Knelpunten 
ruimtelijke kwaliteit
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5.2.4 Milieu

Huidige situatie

Er is een analyse gemaakt van de huidige en toekomstige 
knelpunten op de diverse milieuonderwerpen. Deze zijn 
onderverdeeld in:
• Klimaatverandering (CO2-emissies)
• Geluid
• Luchtkwaliteit
• Ecologie (doorsnijding Ecologische Hoofdstructuur en water)

Klimaatverandering
Verkeer draagt landelijk 20% bij aan de CO2-emissies. In Almere 
is de groei van de CO2-emissie echter hoger dan de groei van het 
aantal inwoners, hetgeen met een aantal atypische kenmerken in 
de mobiliteit van Almeerders te maken heeft (zie hoofdstuk 4). 
Uit tabel 5.4 valt af te lezen dat door de gemiddelde Almeerder 
meer autokilometers wordt gereden dan door inwoners van andere 
100.000+ steden. De keuze voor de auto als vervoersmiddel binnen 
de stad is echter niet aantoonbaar hoger. Voor woon-werk verkeer 
wordt de auto wel vaker gekozen en is bovendien de afgelegde 
afstand hoger. De totale CO2-emissie van het autoverkeer in 
Almere bedroeg in 1999 233.600 ton per jaar, waarvan voor woon-
werkverkeer 150.000 ton/jaar (in 2000). Dit is 32% van de totale 
CO2-uitstoot in Almere (nog exclusief vrachtverkeer). Dit relatief 
hoge percentage komt door de relatief lage CO2-uitstoot door de 
gebouwde omgeving. Per persoon is  dit 1,7 ton per persoon per 
jaar, hetgeen aan de hoge kant is. De dreven dragen echter minder 
dan 12% bij aan deze totale emissie en het interne autoverkeer is 
minder dan gemiddeld, zie tabel 1. De huidige drevenstructuur is 
dus geen knelpunt wat betreft de klimaatsverandering. De totale 
mobiliteit van Almeerders levert wel een onevenredig hoge bijdrage 
aan CO2-emissies door de stad. 
 

Tabel 5.3 Vergelijking mobiliteitsgegevens Almere
1  Voor grootste drie steden
2  De extra kilometers worden in Flevoland voor 46% verklaard door woon-

werkverkeer en voor 32% door recreatief verkeer (voor Almere geen specifieke 
gegevens van CBS)

3  De gemiddelde snelheid op afstanden van 1 tot 10 km is in Flevoland zo’n 
10-25% hoger dan gemiddeld in Nederland (voor Almere geen specifieke 
gegevens van CBS). Volgens de BREVER-wet (wet van behoud van reistijd en 
verplaatsingen) kan een hogere gemiddelde snelheid meer mobiliteit uitlokken. 
Het is echter ook mogelijk dat er in Almere meer omrijbewegingen zijn door de 
drevenstructuur.

Analyse:  Knelpunten en afwegingen
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Fietsmobiliteit [km pppd] 2,� �,�
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Geluid
Slechts 8% van de inwoners van Almere had in 2004 een hogere 
geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van 
wegverkeer. De dreven dragen wel voor ruim 90% bij aan deze 
belasting. In 2004 bleek uit de Stadsenquête overigens dat 20% van 
de bewoners aangaf geluidhinder van wegverkeer te ondervinden. 
Dit is nog altijd lager dan het landelijke gemiddelde (>30%), 
maar wel hoger dan de modelberekeningen aangeven. Mogelijke 
verklaring hiervoor is dat Almere een relatief stille stad is en dat 
verkeersgeluid, ook al is het minder dan de voorkeursgrenswaarde, 
opvalt.
Hoge geluidbelastingen komen met name voor langs drukke dreven 
met nabij gelegen woningen. Hierbij springt de Cinemadreef er in 
negatieve zin uit. Ook langs de Vrijheidsdreef en Stedendreef (in 
Stad) en de dreven in Haven treden ondanks de aanwezigheid van 
geluidswallen langs de dreven hoge geluidbelastingen op en wordt 
er door de bewoners actief geklaagd. De dreven van en naar Almere 
Buiten (Buitenhoutsedreef en de Spectrumdreef) zijn ook bronnen 
van hinder voor de omwonenden. 

Luchtkwaliteit
Knelpunten met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit doen zich 
voor op alle dreven waarbij de plafondwaarde voor de concentratie 
fijnstof wordt overschreden. Bij intensiteiten boven de 25.000 
mvt/etmaal komen overschrijdingen voor. De nabijheid van hoge 
bebouwing en het optreden van congestie kan de concentratie 
van fijnstof negatief beïnvloeden. Het treffen van maatregelen 
is moeizaam. Dreven waar problemen verwacht kunnen worden 
zijn Veluwedreef, Cinemadreef, Spoordreef, Waddendreef, 
Noorderdreef, Evenaar, Koppeldreef en Vrijheidsdreef. 

Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur wordt boven Almere Haven 
doorsneden door de Noorderdreef, zonder dat daar mitigerende 
maatregelen zijn getroffen. Dit knelpunt moet nog opgelost worden.

Figuur 5.10   Geluid-
belasting op bebouwing 
(schematische weergave)
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Water
Voor de waterkwaliteit in Almere is het belangrijk dat zo min 
mogelijk vervuild water via het regenwaterriool wordt afgevoerd. 
Run-off (afstromend water ) van de dreven kan namelijk door het 
gescheiden rioolstelsel ongezuiverd het oppervlaktewater vervuilen. 
Daar waar de dreven in banden zijn gelegd treedt dit knelpunt toch 
op. 

De milieu-knelpunten rond de dreven in de toekomst

Klimaatverandering
De verwachting is dat het aantal autoverplaatsingen via de dreven 
meestijgt met het aantal inwoners en hun mobiliteitsbehoefte. 
De automobiliteit stijgt al jaren gestaag met ruim 1% per jaar en 
wordt van rijkswege eerder gefaciliteerd dan ingeperkt. Via de 
zogenaamde VPL-methodiek is berekend dat de CO2-emissies 
door autoverkeer in Almere een factor 1,2 sneller zal stijgen dan 
de groei van de bevolking. Daar staat tegenover dat er vanaf 2007 
2% bijmenging van biodiesel voorgeschreven, hetgeen 1% minder 
CO2 per dieselauto oplevert. De CO2-emissie per persoon zal 
dan ook nog steeds eerder stijgen dan dalen. Dit is in strijd met de 
Kyoto-doelstellingen van het rijk, de doelstelling niet meer dan 9% 
groei van CO2-emissies door (vracht)verkeer tussen 2000 en 2010 
(Nota Mobiliteit), de ontkoppelingsdoelstellingen van de provincie 
(minder emissies bij meer activiteiten) en het Milieuplan van de 
gemeente (20% CO2-reductie ten opzichte van autonome groei 
in 2010). Met behulp van de VPL-methodiek zijn berekeningen 
uitgevoerd voor de toekomstvarianten met en zonder flankerend 
beleid in de vorm van aangepast openbaar vervoer. Het meest in het 
oog springt het resultaat voor de zogenaamde ‘Ringenvariant’. Dit 
is een toekomstvariant waarin de auto-infrastructuur aanzienlijk 
is verbeterd en wel in de vorm van het versterken (uitbreiden 
capaciteit) van het drevenstelsel (zie 6.3.1 voor een meer uitgebreide 
beschrijving van deze variant). De ringen blijken als een ideaal 
verdeelsysteem voor de auto te functioneren. Het aantal autoki-
lometers stijgt ten opzichte van de andere varianten fors, hetgeen 

met name samenhangt met een toename van het aantal kilometers 
per verplaatsing (meer omrijbewegingen). Overigens blijft de totale 
automobiliteit van Almeerders, bezien vanuit beperken energie-
verbruik- een knelpunt. Dit kan echter niet met een andere opzet 
van de interne wegenstructuur worden opgelost, want hangt samen 
met het mobiliteitspatroon dat historisch is bepaald (relatief  veel en 
lange woon-werkverplaatsingen). 

Geluid
Bij autonome ontwikkeling zal de geluidhinder door wegverkeer 
sterk toenemen door de groei van de stad en de mobiliteit per 
persoon. Het percentage van de huidige bewoners dat in 2015 een 
geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde krijgt zal met ruim 
35% stijgen. Dit is in strijd met het huidige gemeentelijk beleid, 
dat een stand-still voor geluidbelasting voorstaat ten opzichte van 
2004. Daarnaast is het geen gunstig vooruitzicht voor de bewoners 
die voor hun rust in Almere zijn (of zouden willen) komen wonen. 

Voor de toekomstige situatie wordt dus verwacht dat er langs de 
dreven in toenemende mate geluidshinder zal optreden indien 
er geen (afschermende) maatregelen getroffen worden. Om de 
geluidhinder niet te laten toenemen wordt er beleidsmatig ingezet 
op het toepassen van stilasfalt op de wegen waarbij het wegdek 
wegens groot onderhoud vervangen moet worden. Als er op alle 
dreven waarlangs woningen zijn gelegen in 2030 stilasfalt aanwezig 
is, scheelt dat grofweg de helft van de knelpunten. Resterende 
knelpunten zijn dan met name de Amsterdamdreef (Poort), de 
dreven rond het stadscentrum, de Cinemadreef, de Hagevoortdreef 
en Centrum Buiten rondom de Koppeldreef en de Atlasdreef. Met 
aanvullende maatregelen zoals wallen, schermen en maatregelen 
aan de gevel kunnen uiteindelijk alle knelpunten worden opgelost, 
als er maar voldoende geld voor uitgegeven wordt. 

Luchtkwaliteit
Voor de toekomstige situatie wat betreft luchtkwaliteit geldt dat 
de achtergrondconcentraties door (inter-)nationaal beleid iets 

Analyse:  Knelpunten en afwegingen
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afnemen. Dat geeft enige ruimte bij de knelpunten. Uitgaande 
van modelberekeningen met Omnitrans zouden bij een schaal-
sprong toch in ieder geval de volgende knelpunten voorkomen: de 
dreven rond het stadscentrum, de Cinemadreef, de Veluwedreef en 
rond de Koppeldreef. Daarnaast blijken er bij individuele aanpas-
singen in de drevenstructuur aanvullende knelpunten op te treden. 
Dergelijke resterende knelpunten moeten conform het huidige 
Besluit Luchtkwaliteit worden opgelost of gecompenseerd. Er is 
een beperkt aantal bronmaatregelen mogelijk, waaronder snelheids-
beperking of het weren van sterk vervuilend vrachtverkeer. Het 
alternatief is (bij de huidige wetgeving) dat er bij aanpassingen 
in de drevenstructuur ergens anders in de stad compenserende 
maatregelen moeten worden getroffen. Vergaande wijzigingen aan 
de verkeerstructuur zullen dan mogelijk noodzakelijk zijn.

Ecologie
Naast het bestaande knelpunt van de Noorderdreef wordt de 
(formeel vastgestelde) ecologische verbinding tussen Kromsloot-
park en Lepelaarsplassen belemmerd door nieuwe dreven vanuit 
Pampus en Poort. Deze belemmering dient wettelijk gemitigeerd te 
worden (door bijvoorbeeld tunnels), hetgeen extra kosten met zich 
meebrengt. Bij aanpassingen bij andere ecologische verbindingen 
geldt hetzelfde. Zo loopt er een zogenaamd ‘droge’ provinciale 
ecologische verbinding langs de A6 ten noorden van de knoop met de 
A27 en een natte verbinding ten zuiden daarvan in Almere Hout. 

Water
De Europese kaderrichtlijn water stelt dat de waterkwaliteit 
niet slechter mag worden dan in 2000. Met het aanpassen van 
de drevenstructuur kan deze kwaliteit achteruitgaan door meer 
run-off, met name als dreven in banden worden gelegd met 
rechtstreekse afvoer op het oppervlaktewater. Dit is met toepassing 
van lokale zuiveringen tegen te gaan. Waar grasbermen worden 
toegepast is de afspoeling van vervuiling al minder. Waar filter-
bermen worden toegepast zoals bij de Evenaar is dit knelpunt 
geheel ondervangen.

5.3 Integrale knelpuntenkaart en kaart stedelijke dynamiek

5.3.1 Integrale knelpuntenkaart

Basis voor de oplossingen voor de problemen op de dreven op 
het schaalniveau van de gehele stad (Hoofdstuk 6) en op het 
schaalniveau van de inrichting van de dreven (Hoofdstuk 7) is 
de voorgaande analyse naar het functioneren van de dreven in de 
toekomstige situatie. 

Resultaat van deze fase is de integrale knelpuntenkaart en een kaart 
waarin de verwachte stedelijke dynamiek is gecombineerd met de 
grootste verkeers- en vervoersbewegingen. De integrale knelpun-
tenkaart geeft inzicht in de (toekomstige) knelpunten op het gebied 
van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, de verschillende milieuas-
pecten, oriëntatie, beleving, ligging, de mate van hindernissen en 
het gebruik van de dreven. 
 
Op de kaart zijn zowel knelpunten op structuurniveau als op 
in-richtingsniveau terug te vinden. Structuurknelpunten zijn 
bijvoorbeeld capaciteitsproblemen op de ringen, oriëntatie op de 
dreven zelf en een te hoge uitstoot van fijnstof. Onder knelpunten 
op inrichtingsniveau wordt onder andere geluidsoverlast en 
ruimtelijke hindernissen verstaan. Ook het gebrek aan herkennings-
punten op en om de dreven, waardoor gebruikers ter plekke zich 
niet goed kunnen oriënteren, is een probleem dat op inrichtings-
niveau moeten worden aangepakt. 

De knelpunten zijn voornamelijk geconcentreerd rondom het 
stadscentrum, de ringen (SAW’s) en het centrum van Almere 
Buiten. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er nauwelijks 
problemen te verwachten, bovendien worden de meeste problemen 
al aangepakt in de reconstructies. Doorstromingsknelpunten 
gaan vooral optreden op de Ringen en de A6 en nabij de centra. 
Een aantal dreven moet een capaciteitsuitbreiding ondergaan. 
Milieuproblemen vallen mee, maar kunnen met de toename 
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Figuur 5.12  
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van de verkeersintensiteiten wel lokaal in de bestaande stad zeer 
hardnekkig worden. 
De knelpunten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit zijn ten 
opzichte van de andere aspecten relatief het grootst. De oriëntatie 
en beleving is niet altijd even duidelijk en het gebruik van de dreven 
en de karakterisering van de dreven zijn in veel gevallen niet goed 
afgestemd met de kenmerken van de stad (geen differentiatie). 

5.3.2 Stedelijke dynamiek

De belangrijkste toekomstige dynamiek (potentiële functies, 
karaktertypering en voorzieningen in relatie tot grote verkeers- en 
vervoersstromen) in de stad valt samen met het steeds dominanter 
wordende stadscentrum en de oost-west zone tussen Almere Stad 
en Almere Buiten enerzijds en, in mindere mate, tussen Almere 
Stad en Almere Haven anderzijds. Juist in deze zone bevinden zich 
(nu al) de belangrijkste knelpunten op stedelijk niveau.

Bovendien wordt met de schaalsprong een uitbreiding van 
dynamische zones verwacht, die met name zullen optreden tussen 
het stadscentrum en de verschillende nieuwe uitbreidingen, zoals 
Poort, Pampus en, in mindere mate, Hout. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de geplande woningprogramma’s van genoemde 
nieuwe ontwikkelingslocaties. Afwijkende programma’s hebben 
uiteraard zeker consequenties voor de mate van dynamiek tussen 
stad en de ontwikkelingslocaties.

De kaart met de stedelijke dynamiek toont aan op welke assen zich 
de meeste stedelijke ontwikkelingen en de grootste verkeers- en 
vervoersbewegingen zullen voordoen. Ook is te zien dat de huidige 
drevenstructuur op dit moment niet overal even goed aansluit op 
deze relaties. Met name tussen de bestaande centra van stadsdelen 
zijn enkele missing links te onderscheiden. Bijvoorbeeld tussen 
Almere Buiten en Almere Stad en tussen Almere Haven en Almere 
Stad. 

5.4 Uitdaging en opgave 

De integrale knelpuntenkaart doet op het eerste gezicht wellicht 
vermoeden dat de drevenstructuur totaal op de schop moet, het valt 
echter mee. Uit de achterliggende analyse is immers ook gebleken 
dat het drevennet op veel punten uitstekend functioneert. Zo is ook 
in de toekomst de doorstroming op het merendeel van de dreven 
goed en blijft het systeem op het gebied van verkeersveiligheid 
uitzonderlijk goed scoren. In de centra en op de SAW’s zijn wel de 
nodige aandachtspunten. Tenslotte kennen de dreven weliswaar 
problemen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit (geen differen-
tiatie), maar niettemin kan gesteld worden dat het merendeel 
van de dreven wel voldoet. Wel blijkt dat de drevenstructuur niet 
geoptimaliseerd is op het steeds dominantere stadscentrum en de 
aansluitende hoog-dynamische zone.

De positieve punten zullen zoveel mogelijk behouden moeten 
worden terwijl tegelijkertijd een antwoord wordt geboden op 
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de knelpunten en tegemoet wordt gekomen aan de toekomstige 
stedelijke dynamiek. Alle toekomstige veranderingen in het dreven-
stelsel moeten daarom getoetst worden aan de volgende uitdaging: 

“de nadelen verkleinen en de voordelen behouden”.

Oftewel met respect voor het functioneren van de huidige dreven-
structuur oplossingen aandragen zonder het kind met het badwater 
weg te gooien. Dit betekent dat de opgave voor de ontwikkeling van 
een robuuste en toekomstvaste drevenstructuur zal bestaan uit het 
verwezenlijken van de volgende doelstellingen:
• de bereikbaarheid moet vergroot worden daar waar de knel- 

punten zich voordoen en hierbij moet minimaal het huidige  
niveau gehandhaafd blijven 

• de verkeersveiligheid moet gegarandeerd blijven
• de milieukwaliteit moet worden versterkt
• de ruimtelijke kwaliteit moet worden versterkt, infrastructuur 

werkt immers als katalysator voor de stedelijke dynamiek.

Gebiedsgerichte aanpak
Helaas is het zo dat deze doelstellingen elkaar soms tegenspreken. 
Meer levendigheid creëren door het toelaten van meerdere 
verkeersdeelnemers op en rondom dreven zal ten koste gaan van 
de verkeersveiligheid en de doorstroming. Het creëren van extra 
voorzieningen en woningen nabij drukke dreven brengt geluids- en 
luchtproblemen met zich mee. In feite blokkeert het strikt nastreven 
van deze doelstellingen integrale oplossingen. Hier en daar zullen 
de grenzen moeten opgezocht van het acceptabele. In hoofdstuk 7 
zal aangetoond worden dat door gebiedsgericht iets soepeler om te 
gaan met het hoge verkeersveiligheidsniveau er ruimte kan worden 
geboden voor het toevoegen van meer  ruimtelijke kwaliteit om 
en nabij de dreven. Per gebied zal moeten worden bekeken of het 
mogelijk is. Gebiedsgerichte aanpak, of anders gezegd maatwerk is 
hierbij het sleutelwoord.
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6. Koers Almeerse dreven

6.1 Inleiding 

De structuur van het drevenstelsel is een hard gegeven en 
vormt een belangrijk element in de stedelijke omgeving. 
De stad ontwikkelt zich rondom deze structuren. Uit 
de analysefase is naar voren gekomen dat de structuur 
 geoptimaliseerd dient te worden om ook in de toekomst de 
stad goed te laten functioneren.

In het proces van de optimalisatie van de drevenstructuur 
is gezocht naar de maximale speelruimte voor aanpas-
singen, waarmee de wisselwerking tussen de aspecten 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en 
ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. Hiertoe is een drietal 
 stedenbouwkundige principes voor verkeerssystemen nader 
bekeken: Ringen, Raster en Radialen. Vanuit een theoretisch 
kader zijn de principes losgelaten op het Almeerse dreven-
stelsel in de geest van de uitdaging “de nadelen verkleinen 
en de voordelen behouden”. En met in het achterhoofd 
de stelling dat de stad nog niet toe is aan grootschalige 
ingrepen. Dit heeft geresulteerd in drie oplossings-
richtingen die het totale speelveld markeren, waarbinnen de 

toekomstige drevenstructuur zich hoogstwaarschijnlijk gaat 
ontwikkelen. Hiermee wordt het zogenaamde blauwdruk-
denken voorkomen. Sowieso is een keuze voor een van 
de drie oplossingsrichtingen gezien de vele ruimtelijke 
vraagstukken die hiermee gemoeid zijn onmogelijk. Een 
drevenstudie is immers geen structuurplan. Tenslotte wordt 
gekeken of een compilatie van de oplossingsrichtingen ons 
“wijze” lessen opleveren voor de in te zetten koers. 

6.2 Theoretisch kader: ringen, raster , radialen 

De drie gangbare stedenbouwkundige principes zijn zoals gezegd 
ringen, raster en radialen.
In bijlage 8 is een schema opgenomen waarin de stedenbouw-
kundige principes ringen, raster en radialen met hun kenmerken 
specifiek zijn toegeschreven naar de indeling van dreven (entree, 
verbinding, verknoping).Hier wordt volstaan met een omschrijving 
van de kenmerken.

Theorie Ringen
Ringen worden geacht grote verkeersstromen te faciliteren buiten 
de kernen om, dit principe werkt met name goed voor grotere 

Figuur 6.1   
Drie principes
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afstanden (meer dan 3 kilometer) binnen een stad. Omdat de 
grote verkeersstromen om de kernen heen lopen kan de verkeers-
veiligheid binnen de kernen gegarandeerd blijven. Ook wordt het 
overschrijden van de milieunormen binnen de kernen, met de 
ringenstructuur effectief voorkomen. De ringen zelf kunnen nog 
wel tot overlast leiden (zie bijvoorbeeld de ring Amsterdam). In 
Almere is dat in mindere mate het geval. De CO2-emissies in dit 
principe zijn relatief laag ondanks de omrijbewegingen, omdat het 
verkeer effectief wordt afgewikkeld. Door het doorbreken van de 
interactie tussen de kernen genereert het principe echter nauwelijks 
kansen voor ruimtelijke kwaliteit. Ringen combineren met een 
ander principe is echter goed mogelijk en zou tegemoet kunnen 
komen aan de ruimtelijke kwaliteit.
 
Theorie Raster
Het voordeel van het raster, ook wel grid genaamd, is dat het een 
heldere en overzichtelijke structuur kent. Het principe is relatief 
eenvoudig uit te breiden (flexibel), eigenlijk zijn de mogelijkheden 
tot verbinden eindeloos. Door de fijnmazige structuur ontstaan 
vele verschillende mogelijkheden voor de inrichting (differentiatie) 
en het biedt het tevens kansen voor bottum-up ontwikkelingen, te 
denken valt aan ontwikkelingsmogelijkheden voor kleine onderne-
mingen. Het raster is in staat grote aantallen kleine verkeersstromen 
te verwerken en werkt vooral zeer goed voor korte verplaatsingen.
Voor lange, snelle, verplaatsingen is het raster minder geschikt door 
de vele hindernissen (kruisingen). Daarnaast vergroten de vele 
kruisingen de kans op ongevallen en scoort raster minder op het 
gebied van verkeersveiligheid. Doordat het verkeer zich verspreidt 
over het netwerk, is de kans op overschrijding van de milieunormen 
klein. Indien er wel overschrijdingen optreden ontstaat het 
probleem dat verkeersmaatregelen op één plek tot afwenteling naar 
andere knooppunten kan leiden. 

Theorie Radialen
Veel, voornamelijk oude, steden hebben rechtstreekse routes 
naar het centrum; radialen. Een radiaal is een snelle, directe 

en herkenbare eenduidige route van A naar B. Groot voordeel 
is dat de automobilist in staat is zonder veel omrijbewegingen 
zijn bestemming te bereiken en zich dus goed kan oriënteren. 
Bijkomend voordeel is dat weinig omrijbewegingen minder CO2 
uitstoot tot gevolg heeft. Radialen functioneren op het gebied van 
verkeersafwikkeling het beste op middellange verplaatsingen  
(1-3 km). Wel bestaat het risico dat op deze afstanden concurrentie 
met andere vervoerswijzen (fiets, openbaar vervoer) ontstaat. De 
routes kunnen lokaal zeer veel verkeer te verwerken krijgen binnen 
de gebouwde omgeving, zodat hier en daar overschrijdingen van 
de milieunormen kunnen optreden. Hierdoor kunnen dergelijke 
verbindingen enorme ingrepen in het stedelijke weefsel vergen.

6.3 Toepassing principes op het Almeerse drevenstructuur:  
3 Oplossingsrichtingen

De in de vorige paragraaf beschreven principes zijn door middel 
van een workshop vertaald naar de Almeerse drevenstructuur. 
Aan deze workshop hebben onder andere planologen, milieu-, 
verkeers- en stedenbouwkundigen alsmede studenten van de TU 
Delft meegewerkt. Doel was de principes toe te passen door middel 
van relatief kleine aanpassingen en zodoende met respect voor de 
huidige drevenstructuur toch een optimaal resultaat te behalen. 

De drie oplossingsrichtingen zijn globaal beoordeeld op de aspecten 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit. Daarbij is gekeken of de knelpunten uit de analysefase 
voldoende worden aangepakt, de kansen worden benut en de 
voorspelde stedelijke dynamiek goed aansluit op de oplossings-
richting. Ook is gekeken of de oplossingsrichtingen conflicteren 
met de regionale ruimtelijke doelstelling van Almere: de westelijke 
oriëntatie. De oplossingsrichtingen worden kort toegelicht en 
per oplossingsrichting wordt een conclusie van de beoordeling 
gegeven. In bijlage 9 is de totale beoordeling opgenomen. Geen van 
de oplossingsrichtingen lijkt een westelijke oriëntatie in de weg te 
staan. 

Koers Almeerse dreven
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 6.3.1. Ringen 

Een versterking van de huidige ringenstructuur ligt ten grondslag 
aan deze oplossingsrichting. De bedoeling is het verkeer zo veel 
mogelijk om de verblijfsgebieden heen te leiden. De huidige 
opzet van het drevenstelsel wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. 
Wel worden op een aantal plaatsen ‘knips’ in dreven toegepast. 
De huidige drevenstructuur kent namelijk dreven die interlokale 
bewegingen met de auto tussen en binnen de stadsdelen mogelijk 
maken. Niet alleen rijdt het verkeer dan alsnog door de woonwijken, 
dit zou ook ten koste van de concurrentiepositie van het openbaar 
vervoer kunnen gaan. Er wordt gepoogd deze beweging tot stilstand 
te brengen door onder andere een aantal ‘knips’ in het dreven-
systeem toe te passen. Meest in het oog springend zijn de lussen van 
Almere Buiten en de knip van de Veluwedreef tussen de aanslui-
tingen met de Cinemadreef en de Randstaddreef. De knip in de 
Waterlandse weg is als variant meegenomen in het model.

Beoordeling ringen (zie ook bijlage) 
De bereikbaarheid verbetert fors ten opzichte van de referentie-
situatie. De ringen oefenen als ideaal verdeelsysteem een enorme 
aantrekkingskracht uit op de verplaatsingen tussen zowel de 
regio en de stadsdelen als de stadsdelen onderling, waardoor het 
in de wijken zelf relatief rustig blijft. De woonbuurten worden 
goed ontsloten en de doorstroming is over het algemeen goed. 
De score op de milieudoelen verbetert eveneens ten opzichte van 
de referentiesituatie. De ringen zijn gelegen op plaatsen waar 
geen woningen staan (i.t.t. bijvoorbeeld de ring van Amsterdam) 
waardoor in principe weinig geluidbelasting en luchtverontreiniging 
optreedt op plaatsen waar het tot hinder kan leiden. Het aantal 
voertuigbewegingen is -zeker in combinatie met HOV- relatief laag 
waardoor de CO2-emissies beperkt blijven. Ook worden relatief 
weinig nieuwe ingrepen in de bestaande (groen)structuur gedaan. 
De problemen omtrent ruimtelijke kwaliteit worden echter niet 
opgelost. Door de omrijbewegingen blijft het lastig je in de stad te 
oriënteren en ook de beleving laat te wensen over. Alleen daar waar 

de ringen elkaar kruisen liggen kansen voor herontwikkeling van 
knopen ten einde de route beter herkenbaarheid te maken. Zo zijn 
er mogelijkheden voor onderscheidende entrees naar de stad in de 
vorm van perifere ontwikkelingen en landmarks.
Oplossingsrichting Ringen vormt door de slechte score op 
ruimtelijke kwaliteit geen integrale oplossing voor Almere. Ook 
wordt niet voldoende ingespeeld op de stedelijke dynamiek die is 
beschreven in hoofdstuk 5, de missing links blijven bestaan.

6.3.2.Raster 

In de oplossingsrichting Raster vormt een tweetal Oost-West 
assen het dragende element van de stad. Deze assen geven het 
antwoord op de ontbrekende schakels om de stedelijke dynamiek 
goed tot ontwikkeling te kunnen brengen. Er wordt als het ware 
een gridstructuur in de Almeerse drevenstructuur geïntro-
duceerd. In de oplossingsrichting Raster zullen de assen met 

Figuur 6.2  
Ringen
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name een functie voor uitwisseling tussen de centra vervullen 
terwijl de ringen voornamelijk een regionale functie krijgen. 
Deze structuur maakt een gedifferentieerde ontwikkeling van 
Almere mogelijk zodat de dreven niet alleen voor de forens, maar 
ook voor consumenten en ondernemers goed functioneren. De 
assen verbinden (potentiële) vestigingslocaties voor bedrijven met 
mogelijkheden voor (beperkte) ruimtelijke ontwikkeling langs de 
as. Daarnaast biedt deze oplossingsrichting flexibiliteit. Enerzijds 
omdat de gebruiker van de dreven meer keuzemogelijkheden krijgt 
ten opzichte van het huidige netwerk. Anderzijds omdat het de 
mogelijkheid biedt mee te bewegen met de dynamiek van de stad. 
Concreet betekent dit, dat er een verbinding binnendoor ontstaat 
tussen het nieuwe stadsdeel Almere Poort en Almere Buiten 
zonder gebruik te maken van de ringen. Voor korte ritten hoeven 
op deze manier geen grote omrijbewegingen gemaakt worden. 
De ringen blijven echter de snelste routes voor het afleggen van 
afstanden van meer dan 3 kilometer. De as begint bij de Holland-
sedreef en de Louis Armstrongweg in de Muziekwijk en gaat via 
de nieuwe doorkoppeling achter het station Almere Centrum naar 

de Vrijheidsdreef en een nieuwe doorkoppeling tussen Buiten en 
Stad. De ontsluiting van het centrum van Almere Buiten kan hierin 
meegenomen worden door de as door te trekken naar de Evenaar 
(via Sportlaan, Torontolaan, Moskoulaan). Eventueel wordt het 
westelijke beginpunt van de as bij het aanleggen van Almere 
Pampus verplaatst naar de Muziekdreef. De tweede as loopt parallel 
langs de A6 en loopt langs (of mogelijk door) het Weerwater en zal 
voornamelijk recreatieve doeleinden dienen. Almere Haven krijgt 
meerdere ontsluitingen, hierdoor hoeft niet langer gebruik gemaakt 
te worden van de A6 om in het stadscentrum te komen. De nieuwe 
hoofdroute zal via de Havendreef en de Stedendreef lopen.

Beoordeling raster (zie ook bijlage)
Deze oplossingsrichting komt ten gunste aan de ruimtelijke 
kwaliteit van de stad, de automobilist kan zich beter oriënteren, 
omdat de structuur helder en overzichtelijk is. De weggebruiker 
is in staat om met minder omrijbewegingen verschillende 
 bestemmingen aan te doen. Ook wordt tegemoet gekomen aan 
de stedelijke dynamiek door het invullen van de missing links. 
Een raster werkt in principe goed voor in de Almeerse centrum-
gebieden. Juist hier is er de vraag  naar een meer fijnmaziger 
verkeerssysteem om de consument en producent beter te bedienen. 
Verder kan het Raster goed “meebewegen” met de dynamiek in de 
stad vooral richting de nieuwe uitleggebieden naar het westen.

Wat betreft bereikbaarheid kan gesteld worden dat het beter wordt 
ten opzichte van de referentiesituatie maar dat het iets minder goed 
scoort dan de oplossingsrichting Ringen. Het verkeer verspreidt 
zich enerzijds geleidelijker over het netwerk door de toevoeging 
van extra verbindingen, anderzijds zijn de routes binnendoor 
 aantrekkelijker dan via de ringen. De verkeersveiligheid neemt 
af ten opzichte van de oplossingsrichting Ringen, omdat er meer 
verknopingen in het netwerk worden aangebracht. 
Qua milieubelasting scoort deze oplossingsrichting minder 
goed dan oplossingsrichting Ringen. Niet alleen bij de nieuwe 
 verbindingen door de stad, maar ook op bestaande trajecten langs Figuur 6.3  

Raster
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bebouwing ontstaat extra milieudruk door de toename van het 
verkeer. De aantrekkelijkheid van de ringen is minder, omdat 
verbindingen ‘binnen door’ mogelijk worden. Dit betekent dat de 
geluidbelasting op de bestaande woningen zonder aanvullende 
maatregelen ook toeneemt. 
De CO2-emissies zijn niet minder ten opzichte van de referentie-
situatie, waar andere oplossingsrichtingen wel een verbetering  
laten zien. 

6.3.3. Radialen 

In deze oplossingsrichting worden directe verbindingen tussen 
de verschillende stadscentra gemaakt, echter het middelpunt 
wordt gevormd door het stadscentrum. Het stadscentrum zal 
zich hierdoor extra kunnen manifesteren als hoofdcentrum van 
Almere. Dit betekent dat er minder omrijbewegingen nodig zijn 
om in de centra te arriveren en er kortere ritten gemaakt worden 
van en naar de centra. Net als bij het raster krijgt Almere Haven 
twee extra ontsluitingen. Mogelijkerwijs kan er een directe korte 
route langs het Weerwater naar het stadscentrum ingericht worden. 
Voorwaarde voor een dergelijke verbinding is dat de route niet  
“volstroomt” met regionaal verkeer, dit kan alleen als de huidige 
aansluiting van Almere Haven op de A6 wordt afgesloten. Daarvoor 
in de plaats zou de openstelling van de aansluiting Havendreef 
moeten komen als 2e ontsluiting. Verder zal Almere Buiten een 
rechtstreekse verbinding krijgen met Almere Stad. Almere Pampus, 
Poort en Hout krijgen eveneens directere herkenbare route met het 
stadscentrum

Beoordeling radialen (zie ook bijlage)
Deze oplossingsrichting scoort goed op ruimtelijke kwaliteit, 
directe en herkenbare routes vergroten de beleving en oriëntatie 
in de stad. Wat betreft bereikbaarheid wordt goed gescoord 
ten opzichte van de referentiesituatie maar iets minder dan de 
oplossingsrichtingen Raster en Ringen, omdat de concurrentie 
met het ov en de fiets toeneemt (bedienen eveneens rechtstreekse 

routes). Ook de verkeersveiligheid neemt af ten opzichte van de 
referentiesituatie en de oplossingsrichting Ringen, omdat de 
gemiddelde snelheid wat hoger ligt en er in de centra gelijkvloers 
gekruist wordt. De kortere directe routes sluiten redelijk goed 
aan op de verwachte stedelijke dynamiek. De radialen kunnen 
net als het raster goed “meebewegen” met dynamiek van de stad 
door nieuwe centra direct te verbinden met het  stadscentrum. 
Verder genereren de radialen meer stromen naar het stadscentrum, 
wat goed is voor het ondernemersklimaat en het imago van het 
stadscentrum. Voor de geluid- en luchtbelasting is dit principe 
het minst gunstig omdat er relatief veel verbindingen door de stad 
bijkomen. De CO2-emissies zijn echter verrassend laag. Er worden 
met de directe verbindingen namelijk ook minder omrijbewegingen 
gemaakt. Zonder expliciete afwegingen binnen de milieu-
aspecten te kunnen maken heeft het radialenprincipe een neutrale 
beoordeling voor milieu. 

Figuur 6.4  
Radialen
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6.3.4. Effecten op klimaatverandering

Bovenstaand zijn de drie varianten/oplossingsrichtingen integraal 
beoordeeld. Toch willen we op deze plaats nog specifiek ingaan 
op de beoordeling van de varianten op het aspect energieverbruik/
CO2-uitstoot. Door de subsidie van Senter/Novem hebben we 
de mogelijkheid gekregen om extra aandacht aan dit aspect te 
schenken. We hebben de studie daarmee kunnen uitbreiden met 
VPL-berekeningen. Zoals reeds aangegeven vormen verkeers-
prognoses –afkomstig uit het verkeersmodel OmniTrans- de 
basis voor de CO2-berekningen. De output van OmniTrans is 
gebruikt als input voor het model VPL/Facts. Met dit model is 
per variant het energieverbruik berekend. In tabel 6.1 staan de 
resultaten hiervan samengevat. De berekeningen zijn uitgevoerd 
voor een etmaal en betreffen de situatie zonder het vrachtverkeer. 
Als definitie van mobiliteit is gehanteerd het aantal autokilometers 
gemaakt door Almeerders. Het betreft dus alle verplaatsingen met 
herkomst en/of  bestemming Almere in een etmaal in 2030 en bevat 
dus ook verplaatsingen van bijvoorbeeld Almere naar Maastricht. 
De varianten verschillen in de mate waarin het autonet is 
vormgegeven. De overige maatregelen (inclusief het OV-net) zijn 
voor alle varianten identiek verondersteld. Om het effect van een 
gewijzigd OV-net zichtbaar te maken is de rastervariant (de variant 
die het beste scoort) tevens doorgerekend met het OV-net van 2010. 

Wat we zien in de tabel is dat de maatregelen in het autonet die 
lokaal worden getroffen uiteraard ook hun grootste uitwerking 
hebben op het aantal lokale verplaatsingen. Het aantal lokale 
autokilometers in de rastervariant wordt bijvoorbeeld met 2,5% 
teruggedrongen, hetgeen een aanmerkelijke reductie van de lokale 
CO2-uitstoot betekent (zie tabel 6.2). Uiteraard verwaterd dit effect 
wanneer naar alle verplaatsingen van Almeerders wordt gekeken. 
Toch resulteert hier zowel in radiaal- als rastervariant nog een 
reductie van 1% autokilometers ten opzichte van de referentie. De 
ringenvariant leidt lokaal tot de hoogste automobiliteit vanwege het 
vele omrijden dat samenhangt met deze variant. 
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Tabel 6.1 Verkeersprestatie auto per etmaal (voertuigkilometers), toekomst1
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Referentie   2�,��0�0� 20�� ���,��  �00,0%

Ringen   2�,���0� 20�� ���,��   ��,�% -0,2%

Radialen   2�,����2� 20�� ���,��   ��,�% -0,�%

Raster   2�,��02�� 20�0 ���,��     ��,�% -0,�%

Raster OV 20�0   2�,���2�� 2��� ���,��   �02,��%    2,��%

Tabel 6.2   Klimaatseffect varianten, etmaal, excl. vrachtverkeer, toekomst

 1 NB. het aantal voertuigkilometers in 2005 ligt op circa de helft van die in 2030.  Met andere woorden in 25 jaar verdubbelt de automobiliteit
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Ook is het effect van een verbeterd OV-net in tabel 6.1 goed 
zichtbaar. Als in de rastervariant het OV-aanbod wordt bevroren op 
dat van 2010, dan zien we het aantal autokilometers toenemen met 
zo’n 2% ten opzichte van de referentie, hetgeen overeenkomt met 
3% toename ten opzichte van de rastervariant met goed OV. 

In tabel 6.2 zijn de klimaatseffecten van de varianten weergegeven.

Omdat –los van de automaatregelen- het overige maatregelpakket 
tussen de basisvarianten niet verschilt, is het niet verwonderlijk dat 
de varianten elkaar in energieverbruik en CO2-uitstoot nauwelijks 
ontlopen. Goed zichtbaar is echter het effect op de CO2-uitstoot 
van het niet investeren in goed OV. In de rastervariant met een 
niet-concurrerend OV-net, stijgt de CO2-uitstoot ten opzichte van 
de referentie met 2,67%

6.4 Koers 

De oplossingsrichtingen uit paragraaf 6.3 zijn geen blauwdrukken 
voor de toekomstige ontwikkeling van de drevenstructuur maar 
vormen slechts het speelveld waarbinnen de ontwikkeling van 
de dreven plaats zal vinden. Wel is het mogelijk “wijze” lessen te 
trekken uit de oplossingsrichtingen. Hiertoe is bekeken op welke 
manier de dreven zich hoogstwaarschijnlijk gaan ontwikkelen. Door 
vervolgens uit iedere oplossingsrichting de hierop aansluitende 
punten te halen kan een compilatie van de oplossingsrichtingen 
worden samengesteld die het beste is uit te leggen door drie schaal-
niveaus te onderscheiden bij de analyse; regio, stadsdelen, centra. 
Binnen elk van deze schaalniveaus blijkt één oplossingsrichting het 
best tegemoet te komen aan de gestelde problematiek.
Daarnaast zijn er autonome maatregelen te benoemen, die hoe dan 
ook noodzakelijk zijn om het drevenstelsel te laten functioneren 
in de toekomst. Deze maatregelen zijn allen uitgangspunt geweest 
voor de oplossingsrichtingen. 

6.4.1 Doorkijk in de tijd

Kijkend naar de dynamiek van Almere blijkt dat een statische koers 
voor de Almeerse dreven geen realistische optie is. Er zal moeten 
worden nagedacht over de flexibiliteit van het drevensysteem als 
geheel. Het gaat te ver om daar in deze drevenstudie diep op in 
te gaan. Maar het is goed te vermelden op welke wijze tot een 
compilatie van principes kan worden gekomen.
Bij de plannen voor de toekomstige uitleggebieden Hout en 
Pampus is het van belang dat deze goed worden aangesloten op 
de bestaande drevenstructuur. Ook een directe verbinding tussen 
deze stadsdelen en het stadscentrum is van belang vanwege het 
functioneren van de stad als geheel. Dit pleit voor het doorzetten 
van de radialen en het ontwikkelen van nieuwe radialen vanuit het 
centrum naar deze nieuwe uitleggebieden. 
Daarnaast blijkt dat de verkeersdruk op de ringen sterk toeneemt 
als gevolg van de ontwikkeling van de nieuwe gebieden Poort, 
Pampus en Hout. Er ontstaan kansen voor perifere ontwikke-
lingen aan en langs de ringen van de stad. In plaats van alleen een 
stedelijke rondweg, kunnen de ringen zodoende uitgroeien tot een 
nieuwe laag in de stad met een geheel eigen dynamiek en functie 
voor de stad.
Met de verdere groei van de stad ontstaat de kans dat de ringen en 
radialen en de overige dreven samen kunnen gaan functioneren als 
een soort supergrid, met een grote maaswijdte. 
Binnen dit grid functioneert het stelsel van wegen in en 
direct rondom het stadscentrum (en de subcentra) ook als een 
(fijnmaziger) grid. Het inzetten van het grid in de stadscentra is 
strategisch interessant vanwege de mogelijkheid tot doorgroei van 
het centrum en het ontstaan van een centrumrand.

Geconcludeerd kan worden dat de dynamiek van de stad iedere 
keer weer nieuwe kansen en knelpunten oplevert, waar het dreven-
stelsel in zou moeten meebewegen. De koers daarbij blijft echter 
overeind: verbinden van de centra, versterken van de entrees 
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vanaf de ringen en het scheppen van kansen voor de centrumrand 
rondom het stadscentrum (doorbreken isolement stadscentrum).
Dit is op dit moment de meest waarschijnlijke koers, waarmee op

 het structuurniveau van het drevenstelsel niet alleen antwoord 
wordt gegeven op bereikbaarheids- en milieuknelpunten, maar ook 
invulling gegeven aan kansen op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Figuur 6.5  Compilatie 
van de oplossings-
richtingen

Figuur 1 laat het  uitgangspunt van Almere zien uit de jaren 70, 
een meerkernige opzet met ringen als hoofdverkeersysteem voor de 
auto. De centra zijn autonoom functionerend, (Almere Stad, Almere 
Buiten en Almere Haven)

Figuur 2 geeft de huidige situatie weer waarin het nieuwe 
stadscentrum van Almere Stad een belangrijke functie gaat vervullen 
voor de andere stadsdelen. Het ringensyteem vraagt om meer directe 
verbindingen naar het stadscentrum. (de rode pijlen, radialen).

Figuur 3 laat hetzelfde zien als figuur 2 maar nu met het nieuwe 
stadsdeel Almere Poort, ook hier zien we een ontbrekende radiaal-
structuur als directe verbinding naar het centrum aangegeven in rood. 
Verder zien we dat het stadscentrum beter wordt bediend door de 
nieuwe doorbraken van oost naar west. Hierdoor ontstaat meer een 
gridstructuur in het  centrum. 

Figuur 4 bevestigd nog eens de toenemende dynamiek naar het 
stadscentrum in de vorm van de rode radialen bij een ontwikkeling 
van Almere Hout en Almere Pampus
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1. Ring als intermediair tussen stad en regio en 
entree van de stad
De ringen moeten de grootste veelal regionale verkeersstromen 
blijven verwerken. De ringen zijn onvoorwaardelijk van belang voor 
het functioneren van de dreven (zowel in verkeerskundig, als in 
ruimtelijk opzicht). Wel moeten de entrees naar het centrum betere 
en herkenbaarder worden vormgegeven. De huidige ringen blijven 
de basis van het Almeerse verkeerssysteem.

2. Radialen als directe lijnen tussen stadscentrum 
en subcentra. 
Vooral directere verbindingen naar het stadscentrum zijn belangrijk 
als voorwaarde voor de dominantere positie van het stadscentrum 
en de versterking van de stedelijke dynamiek. Bij het ontwikkelen 
van dergelijke verbindingen is de continuering en de eenduidigheid 
van de route van belang. Verder zal de uiteindelijk keuze voor de 
inrichting en type verbinding (stedelijk, landelijk, strandweg etc.) 
het karakter van de stad kunnen versterken. De eerste verbindingen 
die hiervoor in aanmerking komen zijn een verbinding tussen 
Almere Stad en Almere Buiten en tussen Almere Stad en Almere 
Haven. Daarnaast moet ingezet worden op verbindingen tussen 
nieuwe stadsdelen met het stadscentrum en een verbinding tussen 
Almere Haven en Overgooi.

3. Raster als flexibel conditionerend systeem voor 
centra en centrumrandmilieus 
In het centrum is er door de als gesloten/barrière ervaren dreven 
nauwelijks  interactie tussen de voorzieningen in het centrum. 
Dit geldt tevens voor de overgang van buurt naar centrum, de 
zogenaamde centrumrandmilieu’s. Almere bezit op dit moment 
nauwelijks  over deze zone’s, terwijl de vraag hiernaar hoog is. Voor 
vele kleine ondernemers zijn de prijzen in het centrum te hoog en 
zijn ze nu aangewezen op de ver van het centrum gelegen bedrijven-
terreinen. In hoofdstuk 7 worden oplossingen aangedragen voor het 
verminderen van de barrièrewerking van de dreven in centrumge-
bieden. Voor de rest bestaat Almere hoofdzakelijk uit woonwijken 

waar de vraag minder hoog is naar een doorbraak binnen het 
ringensysteem ook omdat de veiligheid en het gescheiden karakter 
van de dreven daar op hun plaats zijn. 

Een aanleiding van de drevenstudie is ten behoeve van de Almeerse 
opgave inzicht te verschaffen in de investeringsopgave van de 
interne bereikbaarheid.
Het verkeersbureau Holland Railconsult is gevraagd om globale 
kostenramingen te maken voor het meest ingrijpende onderdeel van 
de in te zetten koers, het maken van korte en directe verbindingen 
in de bestaande stad en tussen de nieuwe stadsdelen Poort, Pampus 
en Hout. Daarbij is rekening gehouden met capaciteitsuitbreiding 
van verschillende dreven en verschillende milieu maatregelen, 
zoals het aanbrengen stil asfalt, het aanbrengen van ecoducten op 
plaatsen waar de Ecologische hoofdstructuur wordt doorsneden, 

Figuur 6.6  
Synthesemodel



��

het ophogen van de geluidswallen en geluidisolatie van woningen. 
De kostenraming bedraagt ongeveer € 165 miljoen en is exclusief 
subsidie en financiële bijdragen van andere partijen. Bij de raming 
van de investeringskosten moet als gevolg van onzekerheid over 
de economische ontwikkeling een onzekerheidsmarge van 30% 
worden gehanteerd. Indien ook de Hogering, die in eigendom van 
de provincie is, wordt meegenomen, komt de investeringsopgave 
bijna €120 miljoen hoger te liggen. In bijlage 10 is een uitgebreide 
raming opgenomen.

6.4.3 Autonome Maatregelen

Capaciteitsuitbreiding Stadsautowegen (SAW)
De groei van de stad, de komst van stadsuitbreidingen in het westen 
van Almere (Poort en Pampus) genereren een aanzienlijk toename 
van de mobiliteit. Onafhankelijk van de toekomstige dreven-
structuur is een capaciteitsuitbreiding van de Hogering in alle 
gevallen hoogstnoodzakelijk. Het opwaarderen van de Hogering is 
een essentiële voorwaarde om een verkeersinfarct te voorkomen en 
mogelijkheden te scheppen die de gewenste ruimtelijke kwaliteit 
aan de stad toevoegen. Daarnaast worden de milieuproblemen 
buiten de stad gehouden. Bij een maximale schaalsprong moet de 
gehele Hogering uit 2x3 rijstroken bestaan. Sowieso moeten alle 
kruisingen met het onderliggende wegennet ongelijkvloers moeten 
worden gemaakt, iets wat weer ten gunste komt aan de verkeers-
veiligheid.

Capaciteitsuitbreiding A6
Dagelijks staan er ’s ochtends lange files  in de richting A1, 
waardoor capaciteitsuitbreiding geen overbodige luxe is. Daarnaast 
heeft de A6 naast een regionale functie ook een sterke lokale 
functie. Dit is al vaker aangetoond en wordt met deze studie 
nogmaals bevestigd. Een capaciteitsuitbreiding van de A6, is 
noodzakelijk om Almere in de toekomst bereikbaar te houden. Een 
hoofd- en parallelrijbanen structuur geeft de beste garantie voor 
de doorstroming van zowel het lokale en het regionale verkeer, 

zodat de dreven rustig blijven. Net als bij de Hogering geldt ook 
hier de koppeling met het toevoegen van de gewenste ruimtelijke 
kwaliteit en het buiten de verblijfsgebieden houden van de grootste 
milieuproblemen. Rijkswaterstaat heeft de noodzaak tot capaciteits-
uitbreiding inmiddels ook onderkend en heeft de A6 opgenomen als 
uit te breiden onderdeel van de planstudie Schiphol- Amsterdam- 
Almere. 

Bereikbaarheid stadscentrum
De bereikbaarheid van het stadscentrum is als randvoorwaarde 
van de drevenstudie meegenomen. Afgelopen zomer (’05) heeft het 
college van B&W de studie bereikbaarheid stadscentrum en met 
bijbehorende koers vastgesteld. De koers voor de middellange en 
lange termijn is het creëren van stedelijkheid door het realiseren 
van een doorkoppeling achter het station Almere Centrum, 
het downgraden van de Cinemadreef en Landdrostdreef, het 
toevoegen van meer stadsstraten en het aanleggen van de  
verlengde Amsterdamweg. 

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
Uit de jonge geschiedenis van het Almeerse verkeerssysteem 
blijkt dat het autoverkeer binnen acceptabele grenzen kan worden 
gehouden, indien er kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer kan 
worden aangeboden. De Flevolijn en de  vrijliggende busbanen, 
met openbaar vervoer met hoge frequenties, geven hier op dit 
moment invulling aan. De afstanden in de stad zullen de komende 
decennia alleen maar toenemen met de ontwikkeling van de nieuwe 
gebieden, waardoor het aandeel o.v. gebruik onder druk kan komen 
te staan. Een IJmeerlijn en een Houtlijn moeten ingezet worden om 
deze druk te weerstaan. In de analyses is van al deze mogelijkheden 
gebruik gemaakt. Er is niet gekwantificeerd wat er in het verkeers-
systeem zou gebeuren zonder dergelijke aanvullende maatregelen, 
maar de verwachting is dat het verkeerssysteem in de spits alsnog 
vast zou lopen.

Koers Almeerse dreven
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Flankerende maatregelen
Flankerende maatregelen bepalen eveneens het functioneren 
van het drevenstelsel. Zonder ze uitputtend en uitgebreid te 
behandelen, gaat het om parkeerbeleid, fietsbeleid, dynamisch 
verkeersmanagement etc.

Stil asfalt
De sterke groei die in het autoverkeer is te verwachten (naar 9 
miljoen autokilometers per dag binnen een Almere van 325.000 
inwoners), leidt tot een veel hogere geluidbelasting. Met het 
toepassen van stil asfalt kan die extra druk gehalveerd worden, 
hetgeen de bewoners een optimale compensatie geeft voor deze 
negatieve gevolgen van de groei van de stad. Een echte no regret 
maatregel dus.
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7.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn oplossingen gepresenteerd die 
gevolgen hebben voor de structuur van het drevenstelsel. 
Op de integrale knelpuntenkaart zijn ook knelpunten met 
betrekking tot de inrichting van de dreven zelf in kaart 
gebracht. Het betreffen voornamelijk knelpunten op het 
gebied van ruimtelijke kwaliteit. Er is geconstateerd dat, 
ondanks de grote verscheidenheid van karakteristieken in 
Almere, de dreven zich nauwelijks van elkaar onderscheiden. 
Dreven hebben door het ontbreken van een tussenvorm 
tussen dreef en woonstraat bijna allemaal een dubbelfunctie 
(wijkontsluiting én bereikbaarheid stedelijke functies) en dus 
eenzelfde uitstraling (ongelijkvloers, enkelvoudige verkeers-
gebruik, breed profiel). Ook blijkt dat de karakteristieke 
gebieden lang niet altijd zichtbaar zijn vanaf de dreven (door 
bijvoorbeeld geluidswallen), wat de leesbaarheid (beleving) 
en herkenbaarheid (oriëntatie) binnen de stad verzwakt. 
Differentiatie van de dreven is dus de opgave.

Dit hoofdstuk schetst de mogelijkheden voor gedifferen-
tieerde oplossingen aan de hand van een gereedschapskist 
voor de inrichting (profiel) van dreven. Een gereed-
schapskist (toolbox) is de meest voor de hand liggende 
methode voor het typeren en structuren van de maatregelen 
op dit niveau. De toolbox bestaat uit een aantal typen 
samenhangende (boven-sectorale, integrale) maatregelen, 
die als een soort gereedschap worden aangereikt voor het 
ontwerpen en inrichten van bestaande en nieuwe dreven. 
Doel van de toolbox is dus een integrale aanpak aan te 
bieden voor de inrichting van dreven bij concrete Almeerse 
projecten.

De toolbox is opgebouwd volgens de indeling van een dreef 
zoals beschreven in hoofdstuk 1, t.w. de entrees (poort), de 
verbinding (wegvak) en de verknoping (kruispunt). 

7.2 Entrees

De poort van de stad, de kop van de route gezien vanaf de A6 en 
de SAW (de ringen). Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de 
hoofdentrees gericht op het hoofdcentrum (stadscentrum), de 
centra van de andere stadsdelen en de entree naar de woonwijken. 
Doel is het versterken van de oriëntatie en het creëren van 
meer ruimtelijke differentiatie. De entrees hebben een aantal 
onderscheidende kenmerken. Ze vormen de overgang van binnen- 
naar buitengebied en vice versa, zijn zichtbaar en herkenbaar 
(uniek, markant) vanaf de A6 en de SAW’s en hebben een eigen 
identiteit en onderscheiden zich hiermee van de andere toegangen. 
In bijlage 11 is een lijst opgenomen met maatregelen voor inrichting 
van entrees. Een greep uit de mogelijkheden; het aanbrengen 
van opvallende gebouwen, andere landmarks, reclamezuilen, 
grootschalig ongelijkvloers knooppunt.

7.3 Verbinding

Differentiatie kan ook worden bereikt op het wegvak, het gedeelte 
tussen de entree en de verknoping. Het wegvak kan verder 
bijdragen aan de gebiedspotentie, het vergroten van de beleving, 
het faciliteren van de doorstroming en het beperken van de geluids-
overlast.

In bijlage 11 is een tabel opgenomen met een typering van 
de dreven, wegen en straten in Almere voorgesteld, een soort 
categorisering als aanvulling op de huidige ontwerpprincipes. 
Het vernieuwende van deze tabel is dat naast verkeerskundige 
kenmerken ook (potenties voor) aanliggende  functies,  het 
karakter de omgeving en type geluidwerende maatregelen van de 
dreven, in kaart is gebracht. Belangrijk is het onderscheid tussen 
centrumgebieden en niet-centrumgebieden in combinatie met de 
introductie van twee nieuwe typen dreven: de bestemmingsdreef en 
de wijkontsluitingsdreef.

7 Naar een gedifferentieerde inrichting van de dreven

Naar een gedifferentieerde inrichting van de dreven
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7.3.1 Centrumgebieden

Essentieel voor de voorgestelde typering is het onderscheid tussen 
centrumgebieden en niet-centrumgebieden. In de centrum-
gebieden wordt gekozen voor verkeerskundige principes die sterk 
afwijken van de ‘traditionele’ principes op de Almeerse dreven. 
De bebouwing staat dicht langs de weg en er is altijd een trottoir 
aanwezig. Fietsers, voetgangers en bussen kruisen gelijkvloers, 
eventueel met behulp van verkeerslichten. In de centrumgebieden 
wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen bestemmings-
dreven en stadsstraten. De stadsstraten bieden vooral potenties 
voor typische centrumrand-functies, zoals speciaalzaken, horeca, 
kappers en uitzendbureaus. Door de redelijk goede oversteek-
baarheid is uitwisseling tussen beide zijden van de straat mogelijk. 
Langs de rijbaan is parkeergelegenheid aanwezig. Voorwaarde voor 
het goed functioneren van de stadsstraat is dat de auto-intensiteit 
niet te hoog is. 
Als de afwikkeling van het autoverkeer dominanter wordt, kan de 
‘bestemmingsdreef’ toegepast worden. Voetgangers kunnen op 
een beperkter aantal plekken oversteken met behulp van verkeers-
lichten. De auto-ontsluiting van aanliggende functies is via de 
achterzijde geregeld, omdat parkeren langs de rijbaan niet meer 
mogelijk is. De bestemmingsdreef biedt vooral mogelijkheden voor 
grootschalige kantoren en eventueel stedelijk wonen
Keerzijde van deze stedelijke oplossingen is dat het in zekere mate 
ten koste gaat van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Het is 
een keuze waarbij geaccepteerd wordt dat vrijwel alle verkeersdeel-
nemers enig extra oponthoud ondervinden. De veiligheidsgevolgen 
van extra (gelijkvloerse) conflicten worden beperkt door een hoger 
attentieniveau van de weggebruikers en lager snelheidsniveau van 
het autoverkeer.

Figuur 7.1 
Differentiatie dreven 
in het centrum
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7.3.2 Niet- centrumgebieden

In de niet-centrumgebieden worden zoveel mogelijk de huidige 
verkeerskundige uitgangspunten toegepast. Voetgangers, fietsers 
en bussen kruisen de dreven ongelijkvloers en het is niet toegestaan 
om langs een dreef te parkeren. Eventueel kunnen aanvullend bij 
enkelstrooks rotondes gelijkvloerse oversteekmogelijkheden voor 
fietsers en voetgangers gerealiseerd worden. 
Binnen deze uitgangspunten zijn echter nog veel mogelijkheden 
om differentiatie aan te brengen in het karakter van de dreven. 
Als voorbeeld is de ‘Avenue’ uitgewerkt: een dreef met relatief 
hoge bebouwing aan weerzijden, die ruimte biedt aan kantoren en 
(in mindere mate) stedelijk wonen en centrumrandfuncties. De 
ontsluiting van deze functies is echter geheel losgekoppeld van de 
dreef. De Avenue is met name geschikt als hoofdinvalsweg voor het 
stadscentrum of stadsdeelcentra.
Voor de volledigheid zijn in het overzicht ook wegen opgenomen 
die een minder zware functie hebben voor het autoverkeer dan 
de dreven. Het gaat dan om de wijkontsluitingsdreef (wijkont-
sluitingsweg), de woonstraat en de recreatieve autoverbinding. 
Met name de wijkontsluitingsdreef biedt mogelijkheden om enige 
differentiatie en structuur aan te brengen in woongebieden. De 
woonfunctie is ook bij de wijkontsluitingsweg dominant, maar dit 
type weg biedt tevens mogelijkheden voor wijkverzorgende detail-
handel en voorzieningen. Fietsers, voetgangers en de bus kruisen 
de wijkontsluitingsdreef gelijkvloers. Vanwege de conflicten met 
kwetsbare verkeersdeelnemers en de ligging in woonwijken is een 
zorgvuldige toepassing van wijkontsluitingsdreven van belang. Zo 
moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat fiets- en looproutes naar 
basisscholen doorsneden worden.
Nieuw is tenslotte de recreatieve autoverbinding, bijvoorbeeld 
door het Waterlandse Bos. Kenmerkend voor de recreatieve 
autoroute zijn (natuurlijk) de aantrekkelijke omgeving, de lage auto-
intensiteit, de gematigde snelheid en de aanwezigheid van enkele 
recreatieve bestemmingen (strand, kasteel).

Figuur 7.2 
Differentiatie dreven 
buiten het centrum

Naar een gedifferentieerde inrichting van de dreven
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7.4 Verknopingen

Het moment waar de dreef zich met andere wegen verknoopt biedt 
eveneens mogelijkheden om de leesbaarheid en de herkenbaarheid 
van het gebied te vergroten en dus differentiatie aan te brengen. 
Wel dient rekening te worden gehouden met andere doelstellingen 
zoals verkeersveiligheid, doorstroming en het beperken van geluids-
overlast. Er worden twee typen kruispunten onderscheiden: 
gelijkwaardige kruisingen en ongelijkwaardige kruisingen. Bij 
ongelijkwaardige kruisingen wordt de route niet onderbroken, 
maar wordt een hoofdrichting voortgezet na de kruising. Bij een 
gelijkwaardige kruisingen komen meerdere hoofdroutes bij elkaar 
en ontstaat er een keuzemoment in de routering. De verknoping 
biedt zoals gezegd een keuzemoment in het netwerk. Deze 
mogelijkheid tot verandering van richting kan op verschillende 
manieren worden vormgegeven, afhankelijk van het type kruispunt 
kunnen er bijvoorbeeld kunstobjecten, waterpartijen en bomenrijen 
worden aangebracht. Daarnaast zijn er ook maatregelen die bij de 
reconstructie van de kruising kunnen worden meegenomen zoals 
het vergroten van uitzichthoeken en het strekken van kruisingen 
teneinde de hoofdrijrichting beter te accentueren  
(zie verder bijlage 11).

Figuur 7.3 
Voorbeeldprofielen 
bestemmingsdreef en 
wijkontsluitingsdreef

Figuur 7.5 
Continuering hoofdroute 
(ongelijkwaardige 
kruising)

Figuur 7.4 
Knooppunten
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8. Conclusies en aanbevelingen

8.1 Inleiding

In de drevenstudie staan de volgende vragen centraal:
1.  Welke “verkeerskundige” maatregelen moeten op korte 

termijn worden uitgevoerd? Welke verbetervoorstellen 
horen hier bij voor de komende 10-15 jaar?

2.  Hoe robuust en toekomstvast is de verkeersstructuur, 
hierbij doelend op de aspecten bereikbaarheid, verkeers-
veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en milieu? Welke 
mogelijkheden zijn er om de robuustheid en toekomst-
vastheid te versterken? En welke mogelijkheden zijn er om 
de verkeersstructuur meer als drager van de ruimtelijke 
kwaliteit van Almere te gebruiken?

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeks-
vragen en aanbevelingen geformuleerd.

8.2 Op korte termijn zijn voor 13 knelpunten maatregelen nodig

Voor de korte termijn zijn er 13 doorstromingsknelpunten 
geconstateerd. Deze zijn in een drietal categorieën in te delen. 
Maatregelen die met grote ingrepen gepaard gaan en relatief veel 
voorbereiding vergen staan bovenaan in de lijst. De eenvoudige en 
snel te realiseren maatregelen staan onderaan.
1. Ontsluiting van het stadscentrum
2. Ontsluiting van het centrum van Almere-Buiten
3. Afwikkeling gehele Stedendreef
4. Afwikkeling gehele Veluwedreef
5. Kruispuntafwikkeling Markerdreef – Hogering
6.  Kruispuntafwikkeling Tussenring – Hagevoortdreef –  

Buitenhoutsedreef
7.  Kruispuntafwikkeling Waterlandseweg – Meentweg – 

Kemphaanweg
8.  Kruispuntafwikkeling Landdrostdreef – Randstaddreef
9.  Kruispuntafwikkeling Noorderdreef – Westerdreef 

10.  Kruispuntafwikkeling van de Cinemadreef met de  
Schrijversstraat en met de Hospitaalweg 

11.  Kruispuntafwikkeling Havendreef – Dick Laanweg 
12.  Kruispuntafwikkeling Waddendreef – Wisselweg
13.  Kruispuntafwikkeling Parallelweg – Oorweg

Om de bereikbaarheid te garanderen zijn vòòr 2015 op deze punten 
maatregelen nodig, variërend van kleine (afstelling verkeersre-
geling) tot grote (kruispunt reconstructies of extra rijstroken). Een 
indicatie van de totale investeringskosten voor de aanpak van deze 
knelpunten voor de korte termijn bedraagt ca. € 23 miljoen (excl. 
VAT, subsidie en financiële bijdragen van andere partijen) met een 
onzekerheidsmarge van 30% (prijspeil 2005). 

8.3 Op de lange termijn is het drevenstelsel zonder aanpassingen 
niet toekomstvast en robuust

Uit de analyse blijkt dat:

1.  het huidige drevenstelsel goed functioneert op de aspecten 
milieu, bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De huidige drevenstructuur vloeit voort uit een integrale visie 
op het verkeerssysteem, waarbij doelstellingen op het gebied van 
veiligheid en milieu gecombineerd zijn met een goede autobereik-
baarheid. Mede dankzij de sterk functionele benadering heeft dit 
een positieve uitwerking gehad op de bereikbaarheid, de verkeers-
veiligheid en het milieu. Dit moet ook in de toekomst behouden 
blijven.

2.  op lange termijn niettemin bereikbaarheids-, milieu- en 
vooral ruimtelijk kwaliteits knelpunten ontstaan.

Door de uitbreiding van de stad en de toename van het autoverkeer 
ontstaan in de toekomst knelpunten. Deze knelpunten concentreren 
zich  rondom het stadscentrum, de ringen (SAW’s en A6) en het 
centrum van Almere Buiten. Doorstromingsknelpunten treden 
vooral op de ringen, op de A6 en nabij de stadscentra op. Boven op al 

Conclusies en aanbevelingen
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genoemde de korte termijn knelpunten worden op de lange termijn 
ook op enkele dreven nog knelpunten verwacht. Milieuproblemen 
komen in beperkte mate in de stad voor, maar op specifieke locaties 
kan de toename van de verkeersintensiteiten tot hardnekkige milieu-
problemen leiden. Met name geluidsoverlast en de bijdrage aan de 
klimaatsverandering door het wegverkeer. Wat het laatste betreft 
blijkt het huidige drevensysteem daar beperkte invloed op te hebben. 
Met flankerend beleid en een toets op toekomstige aanpassingen 
kan de bijdrage aan klimaatsverandering via het drevensysteem zo 
beperkt mogelijk worden gehouden. De knelpunten op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit zijn relatief het grootst. De meeste dreven scoren 
slecht op de aspecten oriëntatie en beleving. Tevens voldoen ze niet 
volledig aan de behoeften van consumenten en producenten. Tot 
slot sluit het monotone karakter van de dreven in veel gevallen niet 
goed aan op de verscheidenheid aan  karakteristieken van de stad (te 
weinig differentiatie). Concreet zijn er drie problemen, te weten:
• een gebrek aan herkenbare entrees vanaf de ringen en de A6 naar 

het stadscentrum en de subcentra, en de continuering van deze 
herkenbare routes naar de centra;

• het ontbreken van interactie tussen de dreven en het stadscentrum 
door de als gesloten barrière ervaren dreven, waardoor een 
centrumrandmilieu niet of nauwelijks kan ontstaan;

• het ontbreken van enkele schakels in het drevenstelsel, zodat 
omrijbewegingen noodzakelijk zijn, waardoor de dreven 
onvoldoende inspelen op de vraag van zowel consumenten als 
marktpartijen naar snelle directe verbindingen

Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er nauwelijks problemen 
te verwachten. 

3.  het drevenstelsel onvoldoende aansluit op de stedelijke 
dynamiek.

De huidige drevenstructuur sluit op dit moment niet overal 
even goed aan op de gewenste stedelijke dynamiek. De zone met 
potentiële functies en voorzieningen in relatie tot de omvang van 
de verkeer- en vervoersstromen bepaalt de toekomstige stedelijke 

dynamiek. Geconstateerd is dat de dynamiek in de stad samen valt 
met het steeds dominanter wordende stadscentrum en de oost-west 
zone tussen Almere Stad en Almere Buiten enerzijds en, in mindere 
mate, tussen Almere Stad en Almere Haven anderzijds. Echter, 
hier ontbreken schakels in de drevenstructuur. Als Almere verder 
groeit, dan breiden deze dynamische zones uit, met name tussen 
het stadscentrum en de nieuwe stadsdelen Poort en Pampus.

8.4 Maatregelen nodig om de robuustheid en toekomstvastheid te 
versterken

De volgende 4 maatregelpakketten versterken de potenties van de 
verkeersstructuur als drager van  ruimtelijke kwaliteit en maken die 
daarmee robuust en toekomstvast.

1. Op inrichtingsniveau een integrale gebiedsgerichte aanpak
Het blijkt dat de doelstellingen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit en milieu kunnen conflicteren. Meer 
levendigheid creëren door het toelaten van meerdere verkeersdeel-
nemers op en rondom dreven versterkt de ruimtelijke kwaliteit, 
maar kan ten koste gaan van de verkeersveiligheid en doorstroming. 
Daarom wordt voorgesteld bij toekomstige reconstructies, 
stedelijke herstructurering en in nieuwe gebieden vaker een gebieds-
gerichte aanpak toe te passen. Deze bestaat er uit dat niet alleen 
de dreef zelf, maar ook de omgeving van de dreef integraal bij 
de aanpak wordt betrokken. Met andere woorden: in de gebieds-
gerichte aanpak wordt de verkeerskundige functie van de dreef 
gecombineerd met de stedenbouwkundige functie ervan. Hierbij 
dient geaccepteerd te worden dat dit op een beperkt aantal locaties 
mogelijk consequenties kan hebben voor het huidige hoge verkeers-
veiligheidsniveau en de doorstroming. 

2. Ringen, radialen en rasters vormen de toekomstige  
verkeeersstructuur

Een compilatie van de drie verkeersprincipes bepaalt de koers voor 
een robuuste en toekomstvaster drevenstructuur.
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• Ringen (stadsautowegen en A6) als intermediair tussen stad en 
regio en entree van de stad: De huidige ringen blijven de basis 
van het Almeerse verkeerssysteem. De ringen moeten ook in de 
toekomst de functie voor het faciliteren van de grootste veelal 
regionale verkeersstromen behouden. Zonder de ringen is het 
niet mogelijk een toekomstvaste en robuuste verkeersstructuur te 
realiseren. 

• Radialen als directe lijnen tussen stadscentrum en subcentra: 
Directe verbindingen naar het stadscentrum zijn belangrijke 
voorwaarden voor de steeds dominanter wordende positie van het 
stadscentrum en de versterking van de stedelijke dynamiek. 

• Raster als flexibel conditionerend systeem voor centra en 
centrumrandmilieus: Een raster systeem biedt in centra en 
centrumrandmilieus’s meer mogelijkheden voor economische 
bedrijvigheid. Bedrijvigheid is een belangrijke peiler onder 
stedelijke dynamiek. Een fijnmazige structuur met bijvoorbeeld 
stadsstraten brengt meer interactie tussen de voorzieningen 
teweeg, waardoor deze gebieden beter gaan functioneren. 
Ondernemers profiteren van de klanten die letterlijk aan hun 
bedrijven ‘voorbijlopen’. 

Het meest ingrijpende onderdeel voor de gemeente Almere is het 
maken van korte en directe verbindingen in de bestaande stad en 
tussen de nieuwe stadsdelen Poort, Pampus en Hout. Rekening 
houdende met capaciteitsuitbreiding van verschillende dreven 
en milieu maatregelen bedraagt dit ongeveer € 165 miljoen en is 
exclusief subsidie en financiële bijdragen van andere partijen. Bij de 
raming van de investeringskosten moet als gevolg van onzekerheid 
over de economische ontwikkeling een onzekerheidsmarge van 30% 
worden gehanteerd. Indien ook de Hogering, die in eigendom van 
de provincie is, wordt meegenomen, komt de investeringsopgave 
bijna € 120 miljoen hoger te liggen.

In het MIPA wordt, naast een voorstel voor financiering en fasering 
van de 13 doorstromingsknelpunten, een investeringsstrategie 
met een doorkijk voor deze lange termijn koers opgenomen. Deze 
investeringsstrategie kan gebruikt worden in de onderhandelingen 
met het rijk en de Noordvleugelpartijen.

3.  Aanbrengen van differentiatie in de dreven voorkomt  
eenvormigheid

Het doorbreken van de eenvormigheid van dreven en het versterken 
van de stedelijke dynamiek kan door het aanbrengen van differen-
tiatie in dreven met behulp van een ontwerptoolbox. De nadruk ligt 
op het aanbrengen van onderscheid in de drie elementen van een 
dreef, te weten de entrees, de verbindingen en de verknopingen.

4.  Projecten die in elk geval nodig zijn
Voor het goed functioneren van het drevenstelsel moet aan de 
volgende randvoorwaarden zijn voldaan: 
• Capaciteitsuitbreiding Stadsautowegen (Hogering met ongelijk-

vloerse aansluitingen en 2x3 rijstroken)
• Capaciteitsuitbreiding A6 (hoofd- en parallelbanen) 
• Bereikbaarheid stadscentrum (doorkoppeling achter station 

Almere centrum, stadsstraten)
• Hoogwaardig openbaar vervoer (IJmeerlijn, Houtlijn)
• Flankerende maatregelen (o.a. parkeerbeleid, fietsbeleid, 

dynamisch verkeersmanagement)
• Stil asfalt
Bovengenoemde projecten zijn als uitgangspunt voor de studie 
genomen omdat is gebleken dat ze absoluut noodzakelijk te zijn. 
Uiteraard dient op de exact vormgeving en uitvoering nader 
gestudeerd te worden.

Conclusies en aanbevelingen
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8.5  Eindconclusie: opgave is haalbaar

De studie vertrok met de opgave om te bezien of het mogelijk is 
het drevenstelsel gereed te maken voor een toekomst met wellicht 
een schaalsprong en tegelijkertijd de inherente kwaliteiten van het 
drevenstelsel te behouden. Aan het eind van de studie kunnen we 
volmondig concluderen dat dit mogelijk is. Door het uitvoeren van 
de voorgestelde maatregelen wordt de robuustheid en toekomst-
vastheid van de drevenstructuur vergroot en worden de dreven 
meer een integraal onderdeel van het stedelijk weefsel, waarmee ze 
bijdragen aan de gewenste vergroting van de stedelijke dynamiek. 
In deze studie is aangetoond dat dit mogelijk is met behoud van 
het hoge niveau van bereikbaarheid en verkeersveiligheid en zonder 
milieunormen te overschrijden. 

8.6 Aanbevelingen, vervolgacties

1.  Aanbevelingen voor de aanpak van dertien korte termijn  
doorstromingsknelpunten

Over de knelpunten rondom het stadscentrum (1 en 8) heeft 
al besluitvorming in het kader van de studie bereikbaarheid 
stadscentrum plaatsgevonden. Vervolgacties zijn hiervoor al 
reeds in gang gezet. Voor de knelpunten op Stedendreef en de 
Veluwedreef zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk, daarvoor is 
een vervolgstudie nodig. De vervolgstudie moet voor 2010 worden 
afgerond, zodat deaanleg daarna kan starten. De knelpunten op 
de stadsautowegen (5 tot en met 7) vallen mede onder verantwoor-
delijkheid van de Provincie Flevoland. Actieve afstemming met 
de provincie hierover in het kader van Provinciale Nota Mobiliteit 
is vereist. Daarnaast zijn er nog verspreid kleine kruispuntmaat-
regelen noodzakelijk hiervoor wordt in 2006 een dekkingsvoorstel 
ingediend. 

In 2006 wordt tevens een ontwerpvoorstel inclusief financiering 
gedaan over het meest urgente knelpunt: de ontsluiting van het 
centrum van Almere Buiten. De Buitenhoutsedreef behoeft extra 

capaciteit (zowel in rijstroken als kruispunten). Deze reconstructie 
kan op z’n vroegst eind 2007 voltooid zijn. Dit ontwerp wordt 
aangesloten op de voorstellen uit het Masterplan Centrumplan 
Buiten (Koppeldreef).

De lijst met 13 knelpunten is dynamisch. Ten gevolge van 
verkeerskundige ontwikkelingen en beheer en onderhoud kunnen 
prioriteiten wijzigen. Daarom wordt aanbevolen om door middel 
van regelmatige monitoring de vinger aan de pols te houden. 

De faserings- en financieringsvoorstellen voor het oplossen van 
de overige korte termijn knelpunten worden in het Meerjaren 
Infrastructuur Programma Almere (MIPA) opgenomen. Het MIPA 
komt tevens in 2006 beschikbaar.

2.  Aanbevelingen voor een gebiedsgerichte aanpak:  
projectmatig werken!

Aanbevolen wordt de gebiedsgericht aanpak op een projectmatige 
manier van werken in te richten. Als voorbeeld kan de organisatie 
van de drevenstudie dienen. In een atelier-vorm met de disciplines 
verkeer en vervoer, stedenbouw en landschap en milieubeleid is 
de studie tot stand gekomen. Deze integrale werkvorm is zeer 
succesvol gebleken. De disciplines zijn in staat elkaars taal niet 
alleen beter te leren begrijpen, maar juist ook uit te spreken. 

3.  Aanbevelingen voor de toekomstige drevenstructuur:  
studies naar extra ontsluitingen Buiten en Haven 

Voor de toekomstige drevenstructuur moet als koers voor de 
middellange en lange termijn prioriteit worden gegeven aan 
directere en kortere verbindingen van de bestaande stadsdelen 
(Haven en Buiten) en nieuwe stadsdelen (Poort, Hout en Pampus) 
naar het stadscentrum. Op korte termijn moeten integrale haalbaar-
heidsstudies worden gestart naar de meest in het oog springende 
missing links: 
• een rechtstreekse verbinding tussen Stad en Buiten en in 

combinatie met het centrum van Buiten. Hierbij doelend op 



��

een doorkoppeling tussen het centrum van Buiten de Vrijheids-
dreef. In deze studie moet extra aandacht worden geschonken 
aan fasering, financiering, differentiatie, milieumaatregelen, 
inpassing, de aansluiting op de Tussenring en de mogelijkheden 
om deze verbinding door te trekken ‘achter’ het centrum van Bui-
ten langs, zodat het centrum extra ontsloten kan worden. Verder 
moet de concurrentiepositie van het centrum van Buiten onder-
zocht worden. 

•  extra verbindingen van Haven met Stad en Overgooi. Extra 
verbindingen voor Almere Haven dient meerdere doelen. Ten 
eerste is het vanuit bereikbaarheidsoogpunt wenselijk om regio-
naal verkeer van lokaal verkeer te scheiden, dus geen verbinding 
met de overige stadsdelen uitsluitend via de A6. Daarnaast heeft 
een meerzijdige ontsluiting als voordeel dat in het geval van een 
calamiteit niet heel Almere Haven onbereikbaar wordt. Extra 
ontsluitingen biedt ook een antwoord op de veronderstelde stede-
lijke dynamiek. Ook moet in dit onderzoek de concurrentiepositie 
van het centrum van Haven meegenomen worden. Vanuit milieu 
oogpunt dient rekening gehouden te worden met doorsnijdingen 
van de ecologische hoofdstructuur. Tenslotte zullen uitspraken 
moeten worden gedaan over fasering en financiering.

4.  Aanbevelingen voor differentiatie in de dreven: prijsvraag 
en introductie twee typen dreven

Om op korte termijn al de oriëntatie en beleving te bevorderen, 
wordt voorgesteld om een prijsvraag uit schrijven. De prijsvraag is 
er op gericht om met behulp van instrumenten uit een zogenaamde 
‘toolbox’ reeds voor 2010 al enige differentiatie aan te brengen.
Op wegvakken kan differentiatie worden bereikt door twee nieuwe 
typen dreven toe te voegen aan vernieuwde categoriseringstabel. 
De bestemmingsdreef voor in de centra en de wijkontsluitingsdreef 
voor in de bestaande en nieuwe gebieden met weinig verkeer 
(buiten de centra). 

5.  Aanbevelingen voor de randvoorwaardelijke projecten: 
inzet op lobby, samenwerking en interne prioritering

Door sterk in te zetten op lobby, samenwerking met andere 
partijen (overheden, marktpartijen, belangenorganisaties) en eigen 
prioriteitsstelling in de uit te voeren projecten dienen de projecten 
die als randvoorwaarde zijn geformuleerd te worden gerealiseerd.

6.  Aanbevelingen differentiatie: prijsvraag en introductie 
twee typen dreven

Om op korte termijn al de oriëntatie en beleving aan te pakken, 
wordt voorgesteld om een prijsvraag uit schrijven. De prijsvraag 
is specifiek gericht op het met behulp van de toolbox voor 2010 al 
enige differentiatie op nader aan te wijzen locaties aan te brengen.
Op wegvakken kan differentiatie worden bereikt door twee nieuwe 
typen dreven toe te voegen aan vernieuwde categoriseringstabel. 
De bestemmingsdreef voor in de centra en de wijkontsluitingsdreef 
voor in de bestaande en nieuwe gebieden met weinig verkeer 
(buiten de centra). 

Conclusies en aanbevelingen
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8.7 Welke vraagstukken blijven over? 

In deze studie is een aantal onderwerpen niet of niet voldoende 
aan de orde geweest. Deze onderwerpen –die wel een samenhang 
kennen met de drevenstructuur-  verdienen in andere studies of 
overlegverbanden nadere aandacht. Het gaat hierbij om:

Regionale context 
De discussies die in de Noordvleugel worden gevoerd over de rol 
en de positie van Almere in het stedelijk netwerk maken duidelijk 
hoe belangrijk de regionale context is. De scope van de studie liet 
niet toe om de toekomstige koers van de drevenstructuur te toetsen 
aan deze regionale context. Deze toets moet nog wel plaatsvinden, 
bijvoorbeeld in het kader van een herziening op het structuurplan 
Almere 2010. Bij deze toets ook het vraagstuk met betrekking tot 
de ruimtelijke structuur van Almere, blijft Almere een meerkernige 
stad of krijgt het stadscentrum zo’n dominante positie dat Almere 
eenkernig wordt? 

Concurrentiepositie centra
Het creëren van extra verbindingen tussen de centra, waardoor 
de centra beter bereikbaar worden kan gevolgen hebben voor de 
concurrentiepositie van de centra. De economische consequenties 
van de voorgestelde maatregelen zijn onvoldoende aan de orde 
gekomen, ook dit aspect viel buiten de scope van de studie. 
Voorgesteld wordt dit mee te nemen in de haalbaarheidsstudies 
naar de ontsluitingen van Buiten en Haven.

Recreatieve autoverbindingen
Almere profileert zich steeds meer en meer als een stad met 
volop recreatie mogelijkheden, dit betekent dat dit type ook in 
belang toeneemt. In de vernieuwde categoriseringstabel zijn naast 
de bestemmingsdreef en wijkontsluitingsdreef ook recreatieve 
autoverbindingen opgenomen. Recreatieve autoverbindingen zijn 
relatief smalle wegen die in vergelijking tot dreven nauwelijks 
grote verkeersstromen verwerken. De wegen ontsluiten recreatieve 
doeleinden, maar zijn ook een doel op zich bijvoorbeeld voor 
een “zondags” ritje op de motor. In de oplossingsrichtingen 
ringen, raster en radialen zijn  de mogelijkheden al zijdelings 
 geïnventariseerd, zoals een zuidelijke oost- west as, een 
 weerwaterweg en de oude Waterlandseweg (bijvoorbeeld als extra 
ontsluiting van Haven of het Waterlandse Bos in geval van een knip 
op de Waterlandseweg). Echter, nadere studie naar deze wegen als 
aanvulling op het drevenstelsel is in de toekomst noodzakelijk. 
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Bijlage 1. Kostenraming top 13

uitgevoerd door Dienst Stadswerk Almere

Quick Scan 

1.  Buitenhoutsedreef aanpassen  met turbo rotondes tot rotonde Evenaar te 

Almere Buiten (optie 1)

Buitenhoutsedreef omvorming naar 2 x 2 rijstroken (optie 2) tot rotonde Evenaar te 

Almere Buiten

Optie 1 
Afsluiten kruising Dwergkonijn/Cyclaamstraat pm € 20.000,00

Aanleg turbo rotonde gladioolweg met luipaardweg pm € �00.000,00

Rotonde omvormen naar turbo rotonde pm € �00.000,00

Passiebloemweg/zebrapad en het 

verlengen van aanwezige fietstunnel

Verkeersmaatregel gedurende 

uitvoering/omleidingen pm € �00.000,00

 KOSTEN exclusief. B.T.W. € 920.000,00

 Omzetbelasting (��,0 %) € ���.�00,00

 KOSTEN inclusief. B.T.W. € 1.094.800,00

Optie 2

Grondlichaam / wegcunet aanleggen (�.�00m�) pm € �.000.000,00 

Fietsbrug over Lage Vaart (l=�0 m�) pm € �00.000,00

Kruispunten voorzien van VRI,s � st € ��0.000,00

Asfalt,fundering, verlichting/aanpassingen -�dB /       2��00 m2 € �.�2�.000,00

Dreef plaatselijk voorzien van geluidsscherm /          200 m� € �00.000,00

Aanpassen fietstunnels 2 st € �00.000,00 

Aanleg nieuw kunstwerk over bb en ridderspoorpad € �.�00.000,00

Gestuurde boring UPC en verlengen mantelbuizen € ��0.000,00

Verkeersmaatregel gedurende uitvoering/omleidingen € �00.000,00

 KOSTEN exclusief. B.T.W. € 6.725.000,00

 Omzetbelasting (��,0 %) € �.2��.��0,00

 KOSTEN inclusief. B.T.W. € 8.002.750,00

Uitgangspunten/Opmerkingen:

• Bedragen op exploitatieniveau

• Bedragen zijn exclusief kosten voor Voorbereiding en Toezicht

• Geen aankoop kosten gerekend voor benodigd zand

• Geen maatregelen gerekend t.b.v. versnelde zettingen ondergrond

Quick Scan

2.  Koppeldreef verdubbelen (van rotonde evenaar tot  rotonde 

westeinde) naar 2x 2 rijstroken te Almere Buiten

Huidige situatie verwijderen pm € 20.000,00

Nieuw aanleg 2x2 stroken

Ongelijk vloerse kruising met fietspad pm € �00.000,00

brug met op-afritten

Aanleg 2x2 rijstroken nieuw (stil asfalt -�dB) pm € �00.000,00

Verleggen leidingen/verlengen mantelbuizen pm € �0.000,00

Verkeersomleidingen pm € �0.000,00

Aanpassing aansluitend werk pm € �0.000,00

 KOSTEN exclusief. B.T.W. € 1.220.000,00

 Omzetbelasting (��,0 %) € 2��.�00,00

 KOSTEN inclusief. B.T.W. € 1.451.800,00

Uitgangspunten/Opmerkingen:  

• Bedragen op exploitatieniveau

• Bedragen zijn exclusief kosten voor Voorbereiding en Toezicht 

• Geen aanpassingen aan kunstwerk NS 

• Geen aankoop kosten gerekend voor benodigd zand 

• Geen maatregelen gerekend t.b.v. versnelde zettingen ondergrond 

• Vrijkomend asfalt is niet teerhoudend 

Bijlage 1.  Kostenraming top 13
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Quick Scan

3.  Rotonde Polderdreef / Westeinde wijzigen in kruispunt met  

verkeerregelinstallatie te Almere Buiten

Huidige situatie verwijderen pm € ��0.000,00 

Aanleg nieuw kruispunt pm € �00.000,00

Kosten VRI’s pm € ��0.000,00

Verleggen leidingen/verlengen mantelbuizen pm € �0.000,00

Verlichting pm € �0.000,00

Verkeersmaatregelen pm € �0.000,00

 KOSTEN exclusief. B.T.W. € 1.130.000,00

 Omzetbelasting (��,0 %) € 2��.�00,00

 KOSTEN inclusief. B.T.W. € 1.344.700,00

Uitgangspunten/Opmerkingen:

• Bedragen op exploitatieniveau

• Bedragen zijn exclusief kosten voor Voorbereiding en Toezicht

• Geen aankoop kosten gerekend voor benodigd zand

• Vrijkomend asfalt is niet teerhoudend

Quick Scan

4.  Uitbreiding kruispunt Buitenhoutsedreef met de Tussenring te Almere

Opruimwerk, diversen pm € �0.000,00 

Aanleg nieuw kruispunt (extra afslagen) pm € �00.000,00

Aanleg extra lange afslag vanaf tunnel pm € �00.000,00 

Kosten VRI’s pm € �0.000,00

Verleggen leidingen/verlengen mantelbuizen pm € �0.000,00

Verkeersmaatregelen pm € �0.000,00

 KOSTEN exclusief. B.T.W. € 700.000,00

 Omzetbelasting (��,0 %) € ���.000,00

 KOSTEN inclusief. B.T.W. € 833.000,00

 

Uitgangspunten/Opmerkingen:

• Bedragen op exploitatieniveau

• Bedragen zijn exclusief kosten voor Voorbereiding en Toezicht

• Geen aankoop kosten gerekend voor benodigd zand

• Vrijkomend asfalt is niet teerhoudend

Quick Scan

5.  Stedendreef te Almere Stad uitbreiding naar 2 x 2 rijstroken 

Opruimen bestaande verhardingen pm € �00.000,00

Aanleg asfalt rijweg 2x2 stroken 2�00m� pm € �.�00.000,00

Aanpassen � kruisingen pm € �.000.000,00

Aanleg VRI’s pm € �20.000,00

Geluidscherm (gerekend over ��0m� � kant) pm € ��0.000,00

Verkeersmaatregel gedurende uitvoering/omleidingen pm € �00.000,00

 KOSTEN exclusief. B.T.W. € 3.770.000,00

 Omzetbelasting (��,0 %) € ���.�00,00

 KOSTEN inclusief. B.T.W. € 4.486.300,00

Uitgangspunten/Opmerkingen:

• Bedragen op exploitatieniveau

• Bedragen zijn exclusief kosten voor Voorbereiding en Toezicht

• Geen aankoop kosten gerekend voor benodigd zand

•  Niet gerekend met het aanbreien van een strook asfalt  maar met nieuwe opbouw 

asfalt
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Quick Scan

6.  Groene Golf Veluwedreef te Almere Stad 

Kruispunten met rechtsaffer 

Davidnivenweg 2 st € 200.000,00

Pereboomweg 2 st € 200.000,00

Bunuellaan, incl aanpassen fietstunnel � st € 220.000,00

Jaques Tatilaan 2 st € 200.000,00

Hitchcocklaan 2 st € 200.000,00

Davidnivenweg VRI pm € ��0.000,00

Pereboomweg VRI pm € ��0.000,00

Bunuellaan VRI pm € ��0.000,00

Jaques Tatilaan VRI pm € ��0.000,00

Hitchcocklaan VRI pm € ��0.000,00

Groene Golf Veluwedreef aanpassen pm € �0.000,00

Geluidscherm Hitchcocklaan pm € �00.000,00

Verkeersmaatregel gedurende uitvoering/omleidingen pm € 200.000,00

 KOSTEN exclusief. B.T.W. € 3.150.000,00

 Omzetbelasting (��,0 %) € ���.�00,00

 KOSTEN inclusief. B.T.W. € 3.748.500,00

Uitgangspunten/Opmerkingen: 

• Bedragen op exploitatieniveau

• Bedragen zijn exclusief kosten voor Voorbereiding en Toezicht

• Geen aankoop kosten gerekend voor benodigd zand

• Gerekend met het aanbreien van een strook asfalt.

• Kruising met Hagevoortdreef niet gerekend

Quick Scan 

7.  Optimaliseren verkeersregelinstallaties op diverse locatieste Almere.

Locatie

Havendreef / Dick Laanweg 

onderzoek pm € �0.000,00

optimaliseren pm € ��.000,00

Oorweg

 onderzoek pm € 2.�00,00

optimaliseren pm € �0.000,00

Havendreef / Dick Laanweg 

onderzoek pm € �0.000,00

Waddendreef       

aanvullend onderzoek pm € �0.000,00

optimaliseren pm € ��.000,00 

Landdrostdreef 

aanvullend onderzoek pm € �0.000,00 

optimaliseren pm € ��.000,00

 KOSTEN exclusief. B.T.W. € 87.500,00

 Omzetbelasting (��,0 %) € ��.�2�,00 

 KOSTEN inclusief. B.T.W. € 104.125,00

  

Uitgangspunten/Opmerkingen:  

• Bedragen op exploitatieniveau

• Bedragen zijn exclusief kosten voor Voorbereiding en Toezicht

2 Turborotonde’s 

Randstaddreef/ Landdrostdreef € �00.000

Noorderdreef/ Westerdreef/ Oosterdreef € �00.000

Bijlage 1.  Kostenraming top 13
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Doelstellingen MB Argumentatie

Algemeen: ontkoppeling

(minder milieudruk bij groei)

Algemeen beleidsuitgangspunt VROM en provincie; technische oplossingen en lange termijn transities moeten dit mogelijk maken.  

In Milieuplan Almere (MP, raadsbesluit mei 200�) vertaald naar doelstellingen per thema.

Algemeen: win-win kansen 

verzilveren

Het accent op nieuwe gebieden maakt het anticiperen op de toekomst mogelijk. Hiervoor is meedenken vanuit en tussen alle 

sectoren nodig.

CO2-reductie 20%  

t.o.v. autonoom in 20�0;  

��-�0% in 20�0.  

Voor verkeer zie modal split

MP 200� voor 20�0 op basis van Kyoto-afspraken over terugdringen broeikaseffect, rekening houdend met groeiopgave Almere. 

Voor 20�0 o.b.v. stedelijke energievisie, doortrekken Kyoto-afspraken, analyses over noodzakelijke reducties voor Europa (�0-�0%), 

inzet provincie (�0% reductie in POP II) en de wetenschap dat als het ergens kan, het in Almere is (gebruik maken van schaal van de 

groei). Bijdrage verkeer aan broeikaseffect is landelijk 20% en is sterkst groeiende sector; in Almere in 2000 al ��% zonder bijdrage 

 vrachtverkeer.

Modal split ongeveer gelijk  

t.o.v. 2000 

MP 200�: CO2-bijdrage verkeer stijgt procentueel niet, Nota Mobiliteit: ambitie niet meer groei in CO2 dan �% in 20�0 tov 2000; 

in 20�0-20�0: schadelijke effecten mobiliteit vrijwel nul door innovatie. Aanvullend: blijvend bevorderen van mobiliteit voor niet-

 autobezitters ten bate van sociale cohesie en beperking overige milieudruk door verkeer (zie hieronder).

Geluidbelasting stand-still t.o.v. 

200� 

Milieuprogramma 200�-200� (raadsbesluit mei 200�), om mede het rustig image van Almere te borgen en wettelijke normen niet 

verder te overschrijden. Ambitie uit MP 200� om hinderbeleving met 2�% te reduceren in 20�0 tov 2000 losgelaten (niet haalbaar).

Luchtkwaliteit Binnen de EU normen blijven; lijkt ook op lange termijn mogelijk doordat zeezout niet meegeteld hoeft te worden (Besluit 

 Luchtkwaliteit).

Externe veiligheid MP 200�: “(zeer) goed”; niet verder uitgewerkt, maar wel gelijk aan situatie 2000. PR-normen voor inrichtingen zijn hard; voor 

transport gevaarlijke stoffen interim-beleid. Groepsrisico-contour vergt verantwoordingsplicht en toepassing ontwerpprincipes.

Water MP 200�: Watersysteem in 20�0 verbeterd t.o.v. 2000. Waterkwaliteit niet verslechterd t.o.v. 2000 (EU Kaderrichtlijn Water, deze 

zomer vastgesteld).

Ecologie Visie Ecologisch Masterplan (raadsbesluit juni 200�): Het groen-blauwe casco wordt in het op te stellen kaderplan veilig gesteld. 

Aanleg van de PEHS verbinding Lepelaarsplassen – Kromslootpark (opgenomen in het POP) is als maatregel vastgesteld in de Visie; 

de knelpunten in de PEHS verbindingen Vroege Vogelbos – Boswachterij Almeerderhout en Boswachterij A. – Buitenhout moeten 

worden opgelost.

Bijlage 2 Doelstellingen milieu
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Ontwerpprincipes hard doel MB Argumentatie

Algemeen: V&V-principes handhaven 

(o.a. scheiden verblijfsgebieden 

en verkeersaders, ongelijkvloers 

kruisen en gescheiden infra OV/

fiets, indirecte verbindingen tussen 

wijken/centrum)

Bedacht om OV- en fietsgebruik maximaal te ondersteunen, mede vanwege hoge olieprijs. Daarnaast autogebruik rationaliseren 

(effectieve ontsluiting) en beschermen rustige/veilige woonomgeving door beperken autoverkeer tussen wijken. Win-win situatie!  

Hard doel: niet meer dan 9% groei CO2-emissies in 2010 door verkeer t.o.v. 2000 (Nota Mobiliteit).

Bevorderen gebruik van OV- en 

fietssysteem

Ontkoppeling, modal split gelijk houden, CO2-reductie, geluidbelasting en externe veiligheid stand-still. Gebruik van bussysteem is 

nog onder de capaciteit; bevorderen gebruik onderdeel afspraak met Connexxion. Bevordert sociale cohesie en fysieke leefbaarheid. 

Hard doel: beperking CO2-emissies + stand-still geluid (MPr 2005).

Fijnmazig fietsnet met 

doorstroomassen handhaven en 

uitbreiden naar nieuwe wijken

Modal split handhaven (20% fietsgebruik). Bevorderen openluchtrecreatie (Toeristisch recreatief beleidsplan Almere Waterstad!, 

����) en gekoppelde gezondheids- en locale horeca-voordelen. Hard doel: beperking CO2-emissies + stand-still geluid.  

Streven: fietsgebruik stimuleren, o.m. met een veilig fietsnetwerk (Nota Mobiliteit).

Toepassen van korte routes en 

doorstroming voor de auto als CO2

Waar korte routes en doorstroommaatregelen netto de CO2-druk verminderen is dit een win-win situatie voor bereikbaarheid en 

milieu. Hard doel: beperking CO2-emissies

Bundelen van infra Rond bundels van gemotoriseerde infra zal de milieubelasting toenemen, maar netto lager zijn dan bij verdeling over een groter 

gebied. Hard doel: stand-still geluid t.o.v. 2004 en voldoen aan normen luchtkwaliteit. Streven: voldoen aan randvoorwaarden 

natuur/landschap (Nota Mobiliteit).

Bij aanpassing of nieuwe infra: 

doorsnijdingen van gebieden met 

belangrijke natuurfunctie vermijden 

of desnoods ontsnipperingsmaat-

regelen nemen

Zo veel mogelijk in stand houden van bestaande natuurkwaliteit en zorgdragen voor realisatie van de ecologische verbindingszones 

uit de Visie Ecologisch Masterplan. Hard doel: 3 verbindingen realiseren dan wel knelpunten oplossen. De Noorderdreef is knelpunt 

voor de verbinding Vroege Vogelbos – Boswachterij Almeerderhout.

Aansluiting verblijfsgebieden op 

dreven: �0km-zone of �0 km-zone

De verkeerintensiteit binnen �0km-zone zou de 2�00 mvt/etm niet mogen overschrijden (aannemelijk dat de wettelijke voorkeurs-

grenswaarden dan worden overschreden door cumulatie-effecten bij aansluiting op dreven). Bij grotere intensiteiten overwegen over 

te gaan naar een �0km/uur regiem. �0km/uur wegen (wettelijke zone; er dienen dan akoestische maatregelen getroffen te worden 

om overlast te voorkomen).

Ruimtelijke reservering voor locale 

zuiveringen

Volgens de EU KaderRichtlijnWater mag de waterkwaliteit niet achteruitgaan t.o.v. de situatie in 2000 (hard doel). Nieuwe wegen/

uitbreidingen kunnen dit wel teweegbrengen (run-off) hetgeen met lokale zuiveringen teniet gedaan kan worden.

Bermen en geluidschermen/wallen 

multifunctioneel inrichten;  

wegdek stil asfalt

Win-win situaties oppakken op inrichtingsniveau.

Invulling mogelijke GR-contour 

volgens vuistregels

Naar schatting is er geen persoonsgebonden risico voor dreven;  Streven: vermindering groepsrisico in een zone (tot max. 200m ) op 

dreven met LPG-station conform verantwoordingsplicht.

Bijlage 2 Doelstell ingen mil ieu

Bij een worst-case benadering is 

er een kleine kans op overschrij-

ding van de oriëntatiewaarde 

GR. Waar dit het geval zou 

kunnen zijn (m.n. bij LPG-

stations in woongebieden) 

moeten – ook toekomstige – ge-

vaarlijk vervoerstromen worden 

bepaald voor een verantwoorde 

uitspraak over het groepsrisico. 

Zie memo GJ vd Bovenkamp 

d.d. 240805.
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Bijlage 3. Input verkeersmodel

De situatie ‘bestaande stad’ is een korte termijn scenario met ontwikkelingen 

die rond 20�0 – 20�� voltooid zullen zijn. Hierbij vindt beperkte groei plaats in 

Almere-Poort en Almere-Hout. In beide lange termijn scenario’s is verondersteld 

dat er daarnaast ook woningen in Almere-Pampus worden ontwikkeld. Het aantal 

woningen per locatie per scenario is in onderstaande tabel weergegeven. Overige 

woningbouw wordt gerealiseerd op inbreidingslocaties.

Om de knelpunten in de verschillende scenario’s in beeld te krijgen, is op 

het gebied van infrastructuur uitgegaan van het huidige netwerk inclusief 

 pijplijnprojecten. Wel wordt in het model uitgegaan van zowel nieuwe 

 weginfrastructuur als nieuwe ov-infrastructuur voor de nieuwe ontwikkellocaties. 

De nieuwe wijken zullen namelijk sowieso ontsloten moeten worden.

In het model zijn geen infrastructurele aanpassingen verwerkt op provinciale 

en rijkswegen. Concreet betekent dit dat de Hogering, Buitenring en Tussenring 

 gelijkvloers kruisen, de Waterlandseweg met 2x� rijstrook in het model is 

 opgenomen en dat er geen aanpassingen zijn gedaan aan de A� (dus ook niet 

aan de Hollandse Brug). De enige uitzondering hierop is de IJmeerverbinding 

in het scenario lange termijn met schaalsprong. Omdat de ontwikkeling van het 

buitendijkse deel van Pampus nauw samenhangt met de realisatie van een nieuwe 

verbinding met Amsterdam, is in dit scenario de IJmeerverbinding wel in het  

model opgenomen. Deze verbinding bestaat uit een metrolijn en een weg van  

2x2 rijstroken.
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Bestaande stad (referentie) ��.000 ���.000 ��.000

Almere Stad  (l.t.) ���.000 2��.000 �22.000

Almere Regio (l.t.) ���.000 �2�.000 ���.000
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Poort �.000 �0.�00 �0.�00

Pampus - �.�00 �0.000

Hout 2.000 �2.000 20.000

Totaal 6.000 21.000 60.500
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Bijlage 4. Veiligheid kruispunten van dreven (knopen)
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Buitenring/A� complex Prov/Gem/RWS 2 � � 2 � �00% 0,2� ��%

Buitenring/Polderdreef/Gr.Vaartweg VRI Prov/Gem �� �2 �0 � �� ��% 0,22 ��%

Hogering/Markerdreef VRI Prov/Gem �0 �� � 0 �2 2�% 0,2� 0%

VRI gemiddeld Nederland VRI 7 9 0,20

Pampusweg/A� complex Prov/Gem/RWS � �0 � 0 � -��% 0,20 0%

Tussenring/Vrijheidsdreef VRI Prov/Gem � 20 � 0 � -��% 0,�� 0%

Voorrangskruispunt gemiddeld NL 3 0 0 0 3 -100% 0,17

Tussenring/A� complex Prov/Gem/RWS � 2� � � �� 20% 0,�� 22%

Waterlandseweg/Vogelweg VRI Prov/Prov � 20 � 0 � -��% 0,�� 0%

Hogering/Hollandsedreef VRI Prov/Gem � �0 � 2 � ��% 0,�� 2�%

Veluwedreef/Hagevoortdreef VRI Gemeente �� 2� � 0 �� ��% 0,�� 0%

Gemiddeld knopen Almere 7 15 3 1 6 0,14 16%

Rotonde gemiddeld NL 4 0 0 0 4 0,13

Eilandendreef/Hogering complex Prov/Gem � �� � 0 � �00% 0,�� 0%

VRI gemiddeld Almere 10 21 4 1 7 0,12 11%

Markerdreef/Spoordreef/Markerdreef VRI Gemeente �� �� � � � -�0% 0,�2 ��%

Veluwedreef/Cinamadreef VRI Gemeente �2 2� � 0 � -��% 0,�� 0%

Complex-gemiddeld Almere 6 18 4 1 7 0,11 19%

Veluwedreef/A� complex Prov/Gem/RWS �� �2 � 0 �� -20% 0,�0 0%

Hogering/A� complex Prov/Gem/RWS � �� � 2 �� �00% 0,�0 ��%

Kalenderweg/Bosranddreef RTN Gemeente 2 2 � 0 � 0,0� 0%

Havendreef/Paralleldreef VRI Gemeente � �� � 0 � �00% 0,0� 0%

Noorderdreef/A� complex Prov/Gem/RWS � �� � � � ��0% 0,0� ��%

Hogering/Buitenring/Tussenring complex Prov/Prov � 20 � � � -��% 0,0� ��%

Marker-/Randstad-/Landdrostdreef RTN-dubbel Gemeente � 2� � 0 � 0,0� 0%

Tussenring/Hagevoort-/Buitenhoutsedreef VRI Prov/Gem �0 �� 2 � � -�0% 0,0� 2�%

Spoordreef/Waddendreef/Spoordreef VRI Gemeente �� �� 0 � � -�0% 0,0� ��%

Bijlage 4.  Veil igheid kruispunten van dreven (knopen)
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Stedendreef/Havendreef/Hollandsedreef VRI Gemeente �0 �� � � � -�00% 0,0� 2�%

Rotonde gemiddelde Almere 5 7 1 1 2 0,06 28%

Buitenhoutsedreef/Evenaar/Koppeldreef RTN Gemeente � �� � � � 0% 0,0� 2�%

Noorderdreef/Westerdreef/Oosterdreef RTN-dubbel Gemeente � �� � 0 � -�00% 0,0� 0%

Veluwe-/Vrijheids-/Randstaddreef RTN Gemeente � � � � � 0,0� �0%

Koppeldreef/Polderdreef/Voorstraat RTN Gemeente � �� � 0 2 0,0� 0%

Evenaar/Spectrumdreef RTN Gemeente � � 0 0 � 0,0� 0%

Spectrumdreef/A� complex Prov/Gem/RWS � � � 0 2 0,0� 0%

Waddendreef/Stedendreef/Eilandendreef VRI Gemeente �0 �2 0 0 � 0,02 0%

Kalenderweg/Atlasdreef RTN Gemeente 2 2 0 0 0 0,0� 0%

Vogelweg/A2� complex Prov/Gem/RWS 2 0 0 0 0,00

Buitenring/Bosranddreef RTN Prov/Gem � 0 0 0 0,00
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Bijlage 5. Veiligheid van de dreven (schakels)
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Kalenderweg �x2 �0 �,� Gemeente �,0�    2.��� �2 �2 � �� �0% �,� �%

Evenaar West �x2 �0 �,� Gemeente �,��    �.��� �� �� � 2� -��% �,2 ��%

Westerdreef 2x� �0 �,� Gemeente �,�2     �.�2� �� �� � 2� -��% �,2 2�%

NL enkelbaans, disco+  1,2

NL enkelbaans, disco- 0,7  

Stedendreef 2x� �0 2,� Gemeente �,�� 2�.�02 �2� �� 2 �� 2�% 0,� �%

Spoordreef Hospitaalweg 2x� �0 �,� Gemeente �,��  ��.��2 �� �� 0 2� -��% 0,� 0%

Hollandsedreef 2x� �0 �,� Gemeente �,�� �.��0 �0 �2 � �� ��% 0,� �%

Spoordreef Noord 2x2 �0 �,� Gemeente �,�� ��.��� �� �� � 2� �0% 0,� ��%

Landdrostdreef 2x2 �0 �,� Gemeente 0,��    �.��0 �� � 0 � -�0% 0,� 0%

Randstaddreef 2x2 �0 �,� Gemeente 0,��  ��.2�� 2� � 2 �0 ��% 0,� ��%

Cinemadreef 2x2 �0 �,� Gemeente 0,�� ��.��2 �2 �2 0 �� �0% 0,� 0%

NL dubbel, disco+, gesloten 0,5 

Hogering_� 2x2 �0/�00 0,� Provincie �,�� 2�.�00 �� �� �0 �� -��% 0,� 2�%

Waddendreef 2x2 �0 �,2 Gemeente 0,�� 2�.��� �� �0 � 22 -�0% 0,� 2�%

Vogelweg �x2 �0/�00 �,0 Provincie �,�0   2.0�2 �0 � � � -�0% 0,� ��%

Vrijheidsdreef �x2 �0 2,� Gemeente 2,0� ��.��� �� �� � 2� ��% 0,� ��%

Almere 50 km/uur gemiddeld 0,4 14%

Paralleldreef Oost �x2 �0 0,0 Gemeente �,�� �2.��� �� �0 2 �� �00% 0,� ��%

Markerdreef Zuid 2x2 �0 �,� Gemeente 0,�0  2�.��� 2� � 2 �� -��% 0,� ��%

Almere gemiddeld 0,4 17%

Polderdreef 2x2 �0 �,� Gemeente �,��  ��.�2� �� �� � 2� -�0% 0,� ��%

NL dubbelbaan, disco-, gesloten 0,4

Oosterdreef 2x2 �0 �,� Gemeente 2,0�  �0.��� �� � � �� -20% 0,� 2�%

Bosranddreef 2x� �0 �,� Gemeente �,��    �.��� �� 2 � � �00% 0,� 2�%

Bijlage 5.  Veil igheid van de dreven (schakels)
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Buitenhoutsedreef �x2 �0 2,� Gemeente �,�� ��.2�� �� �� � 2� ��% 0,� 20%

Veluwedreef Zuid 2x2 �0 2,� Gemeente �,2� 2�.��� �� �� � 20 �00% 0,� �%

Markerdreef Noord 2x2 �0 �,� Gemeente 0,�� 2�.��� �2 � 0 �2 -�0% 0,� 0%

Havendreef Noord 2x2 �0 2,� Gemeente �,2� 2�.��� �� � � �� -��% 0,� 2�%

Muziekdreef 2x� �0 2,� Gemeente �,�� �.�0� �� 2 2 � >> 0,2 ��%

Almere 80/100 km/uur gemiddeld 0,2 24%

Paralleldreef West �x2 �0 0,0 Gemeente �,�� ��.��� �� � � �0 -�0% 0,2 ��%

Buitenring_� 2x2 �0/�00 0,0 Provincie �,2� �.��� �� 2 � � -�0% 0,2 ��%

Havendreef Zuid 2x2 �0 0,� Gemeente 2,�� 2.0�� �� � 0 2 -�00% 0,2 0%

Noorderdreef 2x2 �0 �,2 Gemeente �,�� 2�.��� �� � � �� ���% 0,2 ��%

Veluwedreef Noord 2x2 �0 �,� Gemeente �,2� 2�.��2 �� � � �� 20% 0,2 2�%

Spectrumdreef 2x� �0 �,� Gemeente 2,0� �.��� �� � � � �0% 0,2 ��%

Buitenring_� 2x2 �0/�00 0,0 Provincie �,�2 �.000 �� � 2 � -�0% 0,2 ��%

Hogering_2 2x2 �0/�00 0,� Provincie 2,�� 2�.000 �0 �� � 22 ��% 0,2 2�%

Tussenring_�� 2x2 �0/�00 0,0 Provincie �,�� �.�00 � 2 � � -�0% 0,2 2�%

Hogering_� 2x2 �0/�00 0,� Provincie 2,�� 2�.0�� �� �2 � 22 �00% 0,2 2�%

Hogering_� 2x2 �0/�00 0,� Provincie �,�2 22.�00 �0 � 2 �� ��% 0,� ��%

Hagevoortdreef �x2 �0 �,� Gemeente 2,00 �.��0 � � 0 2  0,� 0%

Tussenring_� 2x2 �0/�00 0,0 Provincie 2,0� �.000 � � � � 0% 0,� ��%

Waterlandseweg Zuid �x2 �0/�00 0,0 Provincie �,�� 22.��� �� � � �2 -�0% 0,� 2�%

Tussenring_�0 2x2 �0/�00 0,0 Provincie �,�� ��.0�� �� � 0 �  0,� 0%

Waterlandseweg Noord �x2 �0/�00 0,2 Provincie �,2� 2�.��� �� � 2 �� -�0% 0,� ��%

Buitenring_� 2x2 �0/�00 0,0 Provincie �,�� 2�.�00 2� 2 � � >> 0,� ��%

Buitenring_� 2x2 �0/�00 0,0 Provincie �,�� �.��0 0 0 0 0  0,0  
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Bijlage 6. Gebruikers

Doelgroepen Kenmerken/condities Netwerk Beleving Programma Conclusie

Actieve gebruiker

A. Forensen Directe routes naar snel-

weg of werkgebieden

Tijd:  0�.00-0�.00 

��.00-��.00

Vlot en comfortabel

Minimale hindernissen

Direct aangesloten op 

hoofdnetwerk A�, 

Hoge Ring

Rustig wegbeeld zonder 

veel visuele hindernis-

sen en barrières

Benzinestation,  

wegrestaurant, Mc. Donald

- directe route

- minimale hindernissen

- systeem werkt voor de  

forens  

(dreven=stroomwegen)

B. Consument Vaak meerdere bezoeken,

aan supermarkt, 

aan sportclub, 

aan winkelcentrum, 

Shoppen = fun

Tijd:  

middag, zaterdag, zondag

Reizen maakt onderdeel

uit van de beleving 

(tijd=schaars) Veel meer 

relaties binnen de stad 

vereist een fijnmaziger 

intern netwerk (netwerk 

verbindt diverse vormen 

van leisure, fun en vrije 

tijdsbesteding

Consument verlangt 

meer differentiatie van 

routes  

Consument vraagt 

directe en comforabele/

snelle routes tussen 

woning en de verschil-

lende voorz functies in 

de stad

Stedelijke functies moeten in 

de route liggen

Routes tussen 

(complementaire) stedelijke 

functies essentieel

Weekend/’s avonds>routes 

naar groen/parken

-  drevensysteem moet  

faciliteren door meerdere 

voorz. aan � route

- meer differentiatie,  

route=beleving

- zien en gezien worden

C. Producent/ 

Ondernemer 

- Winkelcentrum

- Bedrijventerreinen

De producent/ondernemer 

wil gezien worden en wil 

vooral bereikbaar zijn

Tijd: continue

Samenkomst verkeers-

modaliteiten vergroten 

de bereikbaarheid.

Mate parkeren is van 

belang 

Toelevering winkels en 

bedrijven is essentieel 

kruispunten en conflict 

op straatnivo versterkt 

levendigheid straatbeeld

Zicht vanaf de weg en 

activiteit voor de deur is 

crusciaal voor functio-

neren.

Weg als stroomfunctie 

is van minder belang, 

weg als ruimte voor 

ontmoeting en conflict 

is belangrijker voor de 

producent (stadsstraat)

Interactie tussen parkeren 

en functies is van belang 

voor de attractiviteit van veel 

ondernemers

-  zicht v.a. dreef

-   samenkomst weg-OV > 

levert levendigheid op

-   parkeren direct langs dreef 

(korte afstand)

De directe ligging aan de 

A� is van belang vanwege 

de regionale aantrekkings-

kracht voor bedrijven

Directe ligging aan snel-

weg, parkeren van groot 

belang

In zicht, vlotte en directe 

route vanaf snelweg 

naar bedrijventerreinen

Wegrestaurant, congres-

vergaderruimte, Mc. Donald

-  directe ligging aan snelweg

-  zien, gezien worden

-  voldoende parkeren

 
  

Bijlage 6.  Gebruikers
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Doelgroepen Kenmerken/condities Netwerk Beleving Programma Conclusie

Passieve/non ‘gebruiker’

D. Passant 

(non-gebruiker dreven)

De fietser, de bejaarde 

en... zijn de passanten, de 

aanschouwers van de 

dreven. Tunnels, viaducten 

en halteplaatsen van de 

bus zijn voor hen belangrijk

Tijd: continue 

Kruispunten dreven 

sociaal veilig

Samenkomst

verkeersmodaliteiten 

(bv Busbaan en dreef in 

� ruimte) sociaal veilig 

en sfeervol

Fietspad en/of busbaan 

in zelfde ruimte als dreef 

in stedelijke centra uit 

oogpunt van sociale 

veiligheid, oriëntatie en 

levendigheid

Direct contact met voor-

zieningen in het centrum 

vergroot de herkenbaar-

heid en leesbaarheid van de 

fietser in de stad.

-  sociale veiligheid

-  meerder verkeerssoorten 

in � ruimte in centra

E. Bewoner Wil zo min mogelijk over-

last en vooral veel rust en 

ruimte (eiland in dreven)

Tijd: continue, vooral  

‘s avonds en in het  

weekend

Sommige bewoners 

willen ver van de weg 

wonen, andere willen de 

weg weer ervaren

Rust, groen en ruimte is 

wat de meeste Almeer-

ders waarderen. Zij zijn 

gebaat bij zoveel mogelijk 

afscherming van de 

dreven, uit oogpunt van 

geluid. Zicht op de dreven 

wordt door sommige be-

woners weer als positief 

ervaren

Wonen voor de gezinnen 

vraagt om veel afscherming 

van dreven, wonen voor ou-

deren kan soms best liggen 

aan dreven (sfeer, levendig-

heid), wonen jongeren kan 

ook goed liggen aan dreven 

vanwege goede bereikbaar-

heid (OV, auto)

-   wonen als eilanden in de 

stad > rust, ruimte 

-   afscherming van dreven 

(geluid)

-    sommige typologieën 

wonen leent zich soms goed 

voor ligging aan dreven
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De ondernemer

Doelgroepen Kenmerken/condities Netwerk Beleving Programma Conclusie

C. Producent/
Ondernemer
- Winkelcentra
- Bedrijventerreinen

De producent/
ondernemer wil 
gezien worden en wil 
vooral bereikbaar zijn

Tijd: continue

Directe ligging aan 
de A� is van voordeel 
vanwege de regionale 
aantrekkingskracht 
voor bedrijven

Tijs: continue

Samenkomende 
verkeersmodali-
teiten vergroten 
de bereikbaarheid. 
Mate parkeren is van 
belang.
Toelevering winkels 
en bedrijven 
is essentieel. 
Kruispunten en 
conflicten op straat-
niveau versterken 
levendigheid 
straatbeeld.
Directe ligging aan 
snelweg, parkeren 
van groot belang.

Zicht vanaf de weg 
en activiteit voor de 
deur is cruciaal voor 
functioneren.
Weg als ruimte voor 
ontmoetingen en 
conflict is belangrijk 
voor producent.
In zicht, vlotte en 
directe route van 
snelweg naar bedrij-
venterreinen.

Interactie tussen 
parkeren en functies 
is van belang voor de 
attractiviteit van veel 
ondernemers.

Wegrestaurant, 
congres- vergader-
ruimte, McDonalds

- zicht vanaf dreef
- samenkomen 

weg-ov levert 
levendigheid op

- parkeren direct 
langs de dreef 
(korte afstand)

- directe ligging aan 
een snelweg

- zien en gezien 
worden

- voldoende parkeren
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Non-gebruiker

Doelgroepen Kenmerken/condities Netwerk Beleving Programma Conclusie

D. Passant (non-
gebruiker dreven)

E. Bewoner

De fietser, de wandelaar 
etc. zijn de passanten, 
de aanschouwers 
van de dreven. 
Tunnels, viaducten en 
halteplaatsen van de bus 
zijn voor hen belangrijk.

Tijd: continue

Wil zo min mogelijk 
overlast en vooral veel 
rust en ruimte (eiland in 
dreven)

Tijd: continue, vooral ’s 
avonds en in het weekend

Kruispunten dreven 
veilig. Samenkomst 
verkeersmodaliteiten 
(bv busbaan en dreef in � 
ruimte). Sfeervol

Sommige bewoners 
willen ver van de weg 
wonen anderen willen de 
weg wel ervaren.

Fietspad en/of busbaan 
in zelfde ruimte als dreef 
in stedelijke centra uit 
oogpunt van oriëntatie en 
beleving.

Rust, groen en ruimte 
is wat de meeste 
Almeerders waarderen. 
Zij zijn gebaat bij zoveel 
mogelijk afscherming 
van de dreven uit oogpunt 
van geluidoverlast. Zicht 
op de dreven wordt door 
sommige bewoners wel 
als positief ervaren.

Direct contact met 
voorzeiningen in het 
centrum vergroot de 
herkenbaarheid en 
leesbaarheid van de non-
gebruiker in de stad

Wonen voor de gezinnen 
vraagt om afscherming 
van dreven. Wonen aan 
dreven kan wel goed 
zijn voor ouderen (sfeer, 
levendigheid) en jongeren 
(bereikbaarheid ov en 
auto)

- veiligheid
- meerdere verkeersmo-

daliteiten in � ruimte in 
centra

- wonen als eilanden in 
de stadm rust, ruimte

- afscherming van 
dreven (geluid)

- sommige typologieën 
wonen lenen zich goed 
voor ligging aan dreven 
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De forens

Doelgroepen Kenmerken/
condities

Netwerk Beleving Programma Conclusie

A. Forenzen Directe routes naar 
snelweg of werkge-
bieden

Tijd: 0�:00 – 0�:00
��:00 – ��:00

Vlot en comfortabel. 
Minimale hinder-
nissen. Direct 
aangesloten op 
hoofdnetwerk A� en 
Hogering.

Rustig wegbeeld 
zonder veel visuele 
hindernissen en 
barrières.

Benzinestation, 
wegrestaurant, 
McDonalds

- directe route
- minimale hinder-

nissen
- systeem werkt voor 

de forens (dreven 
als stroomwegen)
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De consument

    Doelgroepen Kenmerken/condities Netwerk Beleving Programma Conclusie

    B. Consument Vaak meerdere 
bezoeken op � 
rit: supermarkt, 
sportclub, winkel-
centrum (shoppen 
= fun)

Tijd: middag en 
weekend

Reizen maakt 
onderdeel uit van 
de beleving (tijd = 
schaars) Veel meer 
relaties binnen de 
stad vereist een 
fijnmaziger intern 
netwerk (netwerk 
verbindt diverse 
vormen van leisure, 
fun en vrije tijdsbe-
steding)

Consument verlangt 
naar meer differen-
tiatie van routes. 
Consument vraagt 
directe en comfor-
tabele/snelle routes 
tussen woning en 
voorzieningen/
functies in de stad.

Stedelijke functies 
moeten op route 
liggen. Routes 
tussen (comple-
mentaire) stedelijke 
functies essentieel. 
Weekend/’s avonds 
routes naar groen/
parken

- drevensysteem 
moet faciliteren 
door meerdere 
voorzieningen aan � 
route

- meer differentiatie 
(route = beleving)

- zien en gezien 
worden
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Bijlage 7. Score ruimtelijke kwaliteit

Bijlage 7.  Score ruimteli jke kwaliteit
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Regionaal - Onderdeel regionaal netwerk (forens)

�. Waterlandseweg + + + + + +

2. Paralleldreef - - + - - -

��. Tussenring - + + - - +/-

2�. Hogering + - + + + +

Stedelijk - Ontsluiting voorzieningen + interrelaties stad (consument)

�. Waterlandseweg + + + + + +

�. Havendreef + + - - + +

�. Stedendreef + - + - + +/-

�. Muziekdreef - + + + + +

�. Waddendreef + + + + + +

�. Spoordreef + - + - - +/-

�. Markerdreef + + + + + +

�0. Randstaddreef - + + - - -

��. Landrostdreef - - + - - -

�2. Cinemadreef + + + + + +

��. Veluwedreef + - - + + +

��. Vrijheidsdreef - - + + + +/-

��. Hagevoortdreef + - - + +/- +/-

��. Tussenring - + + - - -

��. Buitenhoutsedreef + - - - - -

20. Evenaar + + - + + +

2�. Atlasdreef - - + + + +/-

22. Polderdreef + + - - - -

2�. Noorderdreef + - + + + +

2�. Westerdreef + - + - - +/-

2�. Oosterdreef + - + - + +/-
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Buurt - Ontsluiting burt/wijkniveau (forens, consument)

�. Hollandsedreef + +/- + - - +/-

�. Muziekdreef + + + + + +

��. Spectrumdreef + + + - + +

��. Koppeldreef + - + - - -

2�. Bosranddreef + + + + + +

2�. Westerdreef + - + - - +/-

Noord/west dreef Poort + +/- + + + +
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Per schaalniveau Regio Stedelijk Centrum

Hindernissen Stroomwegen zonder veel hindernissen naar 

ringwegen (regio) vanwege behoefte forens

Stroomwegen tussen de stadsdelen Meer hindernissen mogelijk in centra, van-

wege bereikbaarheid stedelijke voorzieningen

Beleving Visueel contact vanaf ringwegen en A� onder-

steunen door herkenbare entrees

Sterker visueel contact met omgeving vanaf 

dreef

Sterker visueel contact met centrum in combi-

natie met bereikbaarheid stedel. Functies

Oriëntatie Routes vanaf ringwegen en A� naar stadscen-

tra en woonwijken verhelderen door eenduidige 

inrichting, landmarks en directheid route

Routes tussen de stadsdelen directer en beter 

ondersteund door landmarks en eenduidige 

inrichting

Interactie dreven met centrum versterken 

door dreef onderdeel te laten zijn van het cen-

trum en stedel. Functies direct te ontsluiten 

vanaf deze dreef

Gebruik Forens en ondernemer s grootschalige bedrij-

venterreinen A� en Hoge ring

Behoefte consument en ondernemer stads-

centra

Behoefte ondernemer en consument stads-

centra

Karakter De hoogdynamische zone (met veel stedelijke 

functies) vraagt om intensievere en directere 

verbindingen in de stad

De aanhechting van de centra op de stedelijke 

routes is van belang voor het functioneren van 

Almere als geheel (vooral stadscentrum)
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Bijlage 8. Elementen dreef vs. principes

 Theoretsich kader principes verkeerssystemen

Bijlage 8.  Elementen dreef  vs.  principes

Faciliteert grote verkeersstromen, 
werkt goed voor grotere afstanden 
intern stad (>�km), risicobundeling 
overschrijding milieuproblemen 
kunnen, genereert weinig kansen 
ruimtelijke kwaliteit. Altijd in 
combinatie met ander syarteem

Kenmerken Faciliteert groot aantal kleine verkeers-
stromen, verkeersveiligheid minder, 
spreiding verkeer – spreiding milieupro-
blemen (wel toename belast opp.), goed 
voor bottom-up ontwikkelingen, flexibel 
en eenvoudig systeem, op diverse 
schaalniveaus toepasbaar, oneindig

Voorverkeersafwikkeling middellange 
afstand (�-� km), direct, comfortabel 
tussen stadsdelen, minder omrijbe-
wegingen (=minder CO2 ), echter lokaal 
risico overschrijding milieunormen, 
goed voor orientatie en beleving stad

Principes Ringen Raster Radialen

Begin/entree

Entrees stad liggen op de ring
Belangrijkste entree - centrum stad, 
entrees vormen het begin van de invals-
wegen naar de centra en de wijken 

Oneindig: geen begin/eindpunt Het beginpunt kan de snelweg zijn 
of het centrum van een andere kern 
- radialen gaann dus goed samen met 
ringen (ander schaalniveau)

Verbinding

Ring gebruikt voor langere afstanden 
binnen de stad, bv. van Buiten naar 
Poort 

Raster - verdeler verkeer (�), flexibel 
neutraal raamwerk voor bottom up 
ontwikkelingen (2), hierarchie in het 
raster door combinatie met radialen (�)

De radiaal verbindt 2 belangrijke 
plekken in de stad. Door de ‘voeding’ 
van verkeer ontstaat een sterke 
stedelijke dynamiek op deze wegen

Eindpunt Belangrijke momenten in de stad, bv. 
het einde van de invalswegen - bakens 
in de stad

Neutraliteit raster bepaald geen 
begin/eindpunt. Hierarchie in lijnen en 
kruispunten leidt wel tot schakelpunten 
in de stad

De overgangen tussen de radiaal en de 
structuur van centra zijn betekenisvolle 
plekken in de stad, die gemarkeerd 
worden
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Ringen

Algemeen

 +  Ring als verzamelsysteem voor grote verkeersstromen

 +  Ring als stedelijk verkeerssysteem voor grotere afstanden binnen de stad 

(meer dan � km.)

 +  Ring als schakel met de regio (A�/A� en A2�)

 +  Mogelijkheid entrees aan de stad in vorm van perifere ontwikkelingen en land-

marks

 +  Niet voor kortere afstanden

 +  Ring werkt slecht uit oogpunt van orientatie in de stad

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

 •  Deze oplossingsrichting scoort goed op het faciliteren van de verkeersstromen

 •  Minder infa uitbreidingen tov huidig nodig ca. �� km uitbreiding van infrastruc-

tuur (verdubbeling aantal rijstroken per wegvak)

 •  Knip Buiten functioneert, maar is erg ingrijpend, bovendien moeten de uitgan-

gen uitgebreid naar 2x2 rijstroken

 •  Stadscentrum: autoluwe doelstelling zal ook in deze oplossingsrichting moei-

lijk worden

 •  Het knippen van de Waterlandseweg teneinde de Veluwedreef te ontlasten 

werkt minder dan verwacht. Uiteraard is er een forse uitbreiding van de A2� en 

de Tussenring noodzakelijk.

Leefbaarheid

 •  Milieuproblemen op plekken waar het kan en oplossingen waar het moet

 •  Geringe afname CO2 uitstoot

 •  Zeer positief zijn Evenaar, Spoordreef Zuid en Veluwedreef

 •  Stedendreef wordt groot probleem

Ruimtelijke kwaliteit

 •  Voldoet het minst aan criteria ogv ruimtelijke kwaliteit

 •  Huidige knelpunten blijven

 •  Missing links ontbreken, minder kansen voor grote verstedelijking

 •  Veel omrijbewegingen niet geschikt voor consument

 •  Oriëntatie lastig

 •  Ringen werken contrair met assen waar ontwikkeling is voorzien

 •  De knip biedt mogelijkheden voor een groot natuur- en recreatiegebied voor 

Hout, Haven en Stad.

Westelijke Oriëntatie

 •  Geen belemmering voor een westelijke oriëntatie.

 •  Geen belemmering voor een ‘wonen in het groen’ aan de oostkant van Almere.

 •  IJmeerweg om woonwijk Pampus  heen om ringenstructuur voort te zetten

Bijlage 9. Beoordeling 3 oplossingsrichtingen
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Raster

Algemeen

 +  Raster als optimaal flexibel systeem voor bereikbaarheid stedelijke 

 voorzieningen

 +  Raster zeer goed voor korte afstanden

 +  Raster als neutraal systeem goed bruikbaar voor langzame (bottom-up) 

 voorzieningen

 +  Raster kan goed “meebewegen” met de dynamiek in de stad (nieuwe 

 uitleggebieden)

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

 •  Deze oplossingsrichting scoort gemiddeld op bereikbaarheid. 

 •  verkeersveiligheid iets minder, meer verknopingen

 •  ca. �� km nieuwe en uitbreiding van infrastructuur 

 •  Zuidelijke as nauwelijks verkeer

 •  Noordelijke oost west-as 2x� mogelijk

 •  Grote druk op zuidzijde stadscentrum

 •  Haven meerdere uitgangen, dus evenwichtige verdeling

 •   Twijfel over resultaten Veluwedreef!! Geldt overigens voor alle modellen

Leefbaarheid

 •  Afname verkeer op dreven gering, geringe verbetering leefbaarheid

 •  Geringe afname CO2 uitstoot

 •  lucht- en geluidprobleem Veluwedreef  + Waddendreef

 •  Positief Noorderdreef en noordelijke as

 •  Zuidelijke as neutraal, wellicht uit ecologisch oogpunt potenties

 •  Doorsnijding ecologische hoofdstructuur Haven

Ruimtelijke kwaliteit

 •  Scoort zeer goed op criteria oriëntatie, beleving, gebruik, ligging stedelijk 

netwerk

 •  speelt flexibel in op de stedelijke dynamiek van de stad

 •  Anticipeert goed op stedelijke onvoorspelbaarheid

 •  Wel veel hindernissen (veel knopen)

Westelijke Oriëntatie

 •  Geen belemmering voor een westelijke oriëntatie.

 •  Geen belemmering voor ‘wonen in het groen’ aan de oostkant van Almere.

 •  Rasterstructuur draagt bij aan hoogstedelijkheid door (mogelijke) 

 fijnmazigheid wegennet

 •  Ook in nieuwe stadsdelen kansen om scheiding lokaal en regionaal verkeer te 

realiseren 

 •  IJmeerweg niet rechtstreeks aantakken op Oost-West as.

Bijlage 9.  Beoordeling 3 oplossingsrichtingen
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Radialen

Algemeen

 +  Radialen verbinden de centra zeer direct en logisch met het stadscentrum

 +  Radialen bieden aanleiding voor verbetering van de oriëntatie en beleving  

in de stad

 +  Radialen kunnen goed “meebewegen” met dynamiek van de stad door nieuwe 

centra direct te `verbinden met het stadscentrum

 +  Radialen naar het stadscentrum genereren meer stromen naar het 

 stadscentrum, wat goed is voor het ondernemersklimaat en het imago van het 

stadscentrum

 -  Radialen werken verkeers aantrekkend en krijgen dus wel grotere 

 verkeersstromen te verwerken

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

 •  Radialen scoort iets minder dan raster (ringen), maar zeker niet onacceptabel

 •  ca. �� km nieuwe en uitbreiding van infrastructuur noodzakelijk 

 •  Door het afsluiten van de aansluiting Haven op de A� verschuift de 

 hoofdontsluiting van Noorderdreef (evt naar 2x�) naar Havendreef (min . 2x2) 

en dat is niet wenselijk voor de groenzone A� en ruimtelijke opzet van Haven 

(entree/zwaartepunt verschuift)

 •  Druk van de Veluwedreef neemt iets af

 •  De Vrijheidsdreef moet dankzij de doorkoppeling naar Buiten en de aansluiting 

op de Tussenring uitgebreid worden naar 2x2, er is wel een uitwisseling met de 

Buitenhoutsedreef zichtbaar

Leefbaarheid

 •  relatief goed voor een radialen structuur, weinig nieuwe geluid- en 

 luchtproblemen.

 •  redelijke afname CO2 uitstoot, want kortere routes

 •  Noorderdreef, Buitenhoutsedreef positief

 •  Vrijfheidsdreef, Cinemadreef, Havendreef negatief

 •  Doorsnijding ecologische hoofdstructuur

Ruimtelijke kwaliteit

 •  Redelijk goed

 •  beleving/ oriëntatie!

Westelijke Oriëntatie

 •  Geen belemmering voor een westelijke oriëntatie.

 •  Geen belemmering voor ‘wonen in het groen’ aan de oostkant van Almere.

 •  Directe verbindingen tussen nieuwe stadsdeelcentra en centrum Stad

 •  IJmeerweg dmv directe verbinding naar centrum Stad
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Utrecht, 2� december 200�

1 Kostenraming

1.1 Algemeen

De kostenraming is bepaald aan de hand van de volgende ontvangen documenten:

•  Twee pdf-bestanden, te weten “Veranderingen basis.pdf” en “Veranderingen 

ras.pdf”. Hierop staat aangegeven welke dreven aangepast moeten worden 

volgens het model Raster en over welk tracé de Hogering aangepast moet 

worden;

•  Een tekening met een drietal dwarsdoorsneden (Essentiële Herkenbaarheid-

kenmerken);

•  Een tekening met de wegenlay-out van de gemeente Almere;

•  Luchtfoto’s uit de database “Almere in kaart”. Vanaf deze foto’s is getracht om 

het type kunstwerk af te lezen en/of welke maatregelen er eventueel getroffen 

moeten worden voor de toekomstige aanpassing. 

Omdat de Hogering in beheer is bij de Provincie Flevoland en de dreven bij de 

 gemeente Almere is de kostenraming gesplitst in een viertal onderdelen, te weten:

�.  Het verbreden van de Hogering – hierin worden de kosten opgenomen voor 

het verbreden van de ringweg exclusief de kunstwerken. Met andere woorden, 

grondwerk, aardenbaan, wegverharding en straatmeubilair zijn hierin 

 opgenomen;

2.  De nieuw aan te leggen kunstwerken en de aan te passen kunstwerken ter 

plaatse van de Hogering. 

�.  Het verbreden en nieuw aanleggen van de dreven en het voorzien van een 

nieuwe toplagen van de dreven die niet aangepast worden.

�.  Het aanpassen van de bestaande kunstwerken en de aanleg van nieuwe 

 kunstwerken ter plaatse van de dreven.

Voor de kostenraming zijn de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

•  Kostenopstelling conform SSK-systematiek

•  Een post nader te detailleren van ��% bij de kunstwerken en ��% (�2% nader te 

detailleren en �% overall faseringstoeslag) bij de wegwerkzaamheden

•  Een post object onvoorzien van �%

•  Prijspeil 200� 

•  Nauwkeurigheid + of – �0% met een betrouwbaarheid van �0%

1.2 Bouwkosten

De kostenraming is opgesteld met de volgende uitgangspunten:

•  De rijstroken op de Hogering worden verbreed van 2x2 rijstroken naar 2x� 

rijstroken en worden voorzien van stil asfalt;

•  Alle kruisingen van de Hogering met de Dreven worden ongelijkvloers 

 uitgevoerd volgens het principe van een “Haarlemmermeer-oplossing”. Dit 

betekent dat de volgende kruisingen van gelijkvloerse kruising moeten worden 

aangepast naar ongelijkvloers:

•  Aansluiting ter plaatse van de Pararalleldreef. De geschatte overspanning is 

ca. �0 meter.

•  Aansluiting ter plaatse van Elementendreef / Audioweg. De geschatte 

 overspanning is ca. �0 meter.

•  Aansluiting ter plaatse van Neonweg / Herman Gorterweg. De Neonweg (en 

in de toekomst ook de Xenonstraat – is nu niet in de raming meengenomen!) 

wordt uitgevoerd als een dreef met 2x� rijstroken. De geschatte overspanning 

is ca. �0 meter. Tevens wordt er onder de Neonweg een Ecoduct aangelegd.

•  Aansluiting ter plaatse van Botterweg / Hollandsedreef. Deze ongelijkvloerse 

kruising wordt NIET verbonden met de Hogering. De geschatte overspanning is 

ca. �0 meter. Tevens wordt er onder de Botterweg een Ecoduct aangelegd.

•  Aansluiting ter plaatse van de Contrabasweg. Hoewel dit geen dreef is, wordt 

er in de raming van uitgegaan dat deze kruising ook ongelijkvloers uitgevoerd 

gaat worden. De geschatte overspanning is ca. �0 meter.
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•  Aansluiting ter plaatse van de Grasweg. Hoewel dit geen dreef is, wordt er in 

de raming van uitgegaan dat deze kruising ook ongelijkvloers uitgevoerd gaat 

worden. De geschatte overspanning is ca. �0 meter.

•  Aansluiting ter plaatse van de Markerdreef. De geschatte overspanning is ca. 

�0 meter.

•  Aansluiting ter plaatse van de Karperweg. Hoewel dit geen dreef is, wordt er in 

de raming van uitgegaan dat deze kruising ook ongelijkvloers uitgevoerd gaat 

worden. De geschatte overspanning is ca. �0 meter.

•  De volgende ongelijkvloerse kruisingen moeten worden verbreed naar 2x� 

rijstroken, waarbij tevens de aansluitingen met de Dreven moeten worden 

uitgevoerd volgens het principe van een “Haarlemmermeer-oplossing”:

•  Hogeringtraverse – Viaduct over de A� wordt verbreed naar 2x� rijstroken. De 

geschatte overspanning is ca. �0 meter. Het viaduct heeft � steunpunten.

•  Kruising met de spoorlijn – Deze onderdoorgang hoeft NIET aangepast te 

worden. De beschikbare breedte is ruim genoeg om hier 2x� rijstroken onder 

te brengen.

•  Stonesbrug – Deze fietsbrug, ten noorden van de Hollandsedreef ligt dusdanig 

ver van het kruispunt en de breedte onder de brug is voldoende voor 2x� 

 rijstroken, dat deze brug NIET aangepast hoeft te worden.

•  Glenn Gouldbrug – Deze fietsbrug, ten zuiden van de Hollandsedreef ligt 

 dusdanig ver van het kruispunt en de breedte onder de brug is voldoende voor 

2x� rijstroken, dat deze brug NIET aangepast hoeft te worden.

•  Viaduct Pampushavenpoort over de Pampushavenweg moet worden verbreed 

naar 2x� rijstroken. De geschatte overspanning is ca. �0 meter.

•  Onderdoorgang Largopoort in het Largopad – Het gesloten deel lijkt lang 

 genoeg om de wegverbreding van de Hogering op te kunnen vangen. Met 

 andere woorden dit kunstwerk wordt NIET aangepast.

•  Viaduct Muziekpoort over de Muziekdreef – Dit viaduct moet verbreed worden 

naar 2x� rijstroken. De geschatte overspanning is ca. �0 meter.

•  Viaduct Clauspoort over het Clauspad en de Parkwetering – Dit viaduct  

moet verbreed worden naar 2x� rijstroken. De geschatte overspanning is  

ca. �� meter.

•  Zwenkgrasbrug – Deze fietsbrug, ten oosten van de Grasweg ligt naar alle 

waarschijnlijkheid te dicht op de ongelijkvloerse kruising met de Grasweg, dat 

deze brug ook aangepast zal moeten worden. De brug zal omhoog gebracht 

moeten worden, hetgeen tot gevolg heeft dat de opritten langer worden.

•  Realiteitbrug ter plaatse van het Realiteitpad – Onder de brug is voldoende 

ruimte aanwezig om de Hogering te verbreden naar 2x� rijstroken. Met andere 

woorden dit kunstwerk hoeft NIET aangepast te worden.

•  Viaduct Madisonpoort over een watergang en het Madisonpad (ten oosten 

van de Karperweg) moet worden verbreed naar 2x� rijstroken. De geschatte 

 overspanning is ca. 2� meter.

•  Kaviaarbrug over de Hoge Vaart en het Von Draispad moet worden verbreed 

naar 2x� rijstroken. Parallel aan de brug wordt ook de Kaviaarstraat over 

de Vaart geleid. Uitgangspunt is dat de verbreding aan de noordzijde van de 

 Hogering zal worden uitgevoerd. De geschatte overspanning is ca. �0 meter.

•  Viaduct Biathlonpoort over de Tjalkweg moet worden verbreed naar 2x� 

rijstroken. De geschatte overspanning is ca. �� meter. Parallel aan het viaduct 

wordt ook de Kaviaarstraat over de Tjalkweg geleid. Uitgangspunt is dat de 

verbreding aan de noordzijde van de Hogering zal worden uitgevoerd.

•  Viaduct Ringbrug ter plaatse van de aansluiting met de Tussenring hoeft NIET 

aangepast te worden.

•  Er worden een drietal Ecoducten aangelegd, te weten:

•  T.p.v. de Hollandsedreef, tussen de Hogering en de wijk Almere Poort

•  T.p.v. een nieuw aan te leggen dreef ter hoogte van de Herman Gorterweg/

Neonweg, tussen de Hogering en de wijk Almere Poort en ten zuiden van de 

spoorlijn.

•  T.p.v. de Havendreef, ten zuiden van Rijksweg A�

•  De Ecoducten hebben een inwendige breedte van �0 meter. Deze is opgebouwd 

uit � meter water (gracht) en � meter waterkant/groenstrook.

•  Veluwedreef – De Veluwedreef wordt uitgebreid van 2x2 rijstroken naar 2x� 

rijstroken. De verbreding begint (van noord naar zuid gekeken) ter plaatse van 

de kruising met de Romy Schneiderweg en de Pereboomweg en eindigt bij de 

aansluiting met de A�. In dit tracé bevinden zich de volgende kunstwerken:

•  Onderdoorgang “Pim de Wijspoort”. Hiervan moet het gesloten gedeelte 

 worden verlengd, waardoor ook de toeritten verplaatst worden. De onder-

doorgang bestaat uit een strook voor bestemmingsverkeer. Geschatte inw. 

breedte � meter.

•  Onderdoorgang “Bunuelpoort”. Hiervan moet het gesloten gedeelte worden 

verlengd, waardoor ook de toeritten verplaatst worden. De onderdoorgang 

 bestaat uit een strook voor bestemmingsverkeer. Geschatte inw. breedte  

� meter.
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•  Onderdoorgang “Salsapoort”. Hiervan moet het gesloten gedeelte worden 

verlengd, waardoor ook de toeritten verplaatst worden. De onderdoorgang 

 bestaat uit een strook voor bestemmingsverkeer. Geschatte inw. breedte  

� meter.

•  Onderdoorgang “Karoenpoort”. Hiervan moet het gesloten gedeelte worden 

verlengd, waardoor ook de toeritten verplaatst worden. De onderdoorgang 

bestaat uit 2x� rijstroken en strook van bestemmingsverkeer. De geschatte 

overspanning is ca. 2� meter.

•  Brug “Halroachpoort” over een watergang. De brug moet verbreed worden 

naar 2x� stroken. De geschatte lengte van de brug is ca. 20 meter.

•  Onderdoorgang “Veluwsepoort”. Hiervan moet het gesloten gedeelte worden 

verlengd, waardoor ook de toeritten verplaatst worden. De onderdoorgang 

bestaat uit een strook voor n.a.w. fiets-en voetgangersverkeer. Geschatte inw. 

breedte � meter.

•  Waterlandsebrug – Dit viaduct over de A� moet worden verbreed naar 2x� 

rijtroken. De geschatte overspanning is ca. �0 meter.

•  Tussenring – De Tussenring wordt uitgebreid van 2x2 rijstroken naar 2x� 

rijstroken. De verbreding begint (van noord naar zuid gekeken) bij de rotonde 

met de Buitenhoutsedreef en eindigt bij de aansluiting met de A�. In dit tracé 

bevinden zich de volgende kunstwerken:

•  Onderdoorgang (viaduct) met de Kraanvogelweg (busbaan). Dit kunstwerk 

moet worden verbreed. De geschatte overspaningslengte is ca. �0 meter. 

•  Tussenringtraverse – Dit viaduct over de A� moet worden verbreed naar 2x� 

rijtroken. De geschatte overspanning is ca. �0 meter.

•  Markerdreef – De Markerdreef wordt uitgebreid van 2x2 rijstroken naar 

2x� rijstroken. De verbreding begint (van noord naar zuid gekeken) bij de 

 aansluiting met de Hogering en eindigt bij aansluiting met de Spoordreef/

Randstaddreef. In dit tracé bevinden zich de volgende kunstwerken:

•  T.p.v. de kruising met de Hogering wordt een nieuw te bouwen ongelijk-

vloerse kruising aangelegd. Hierbij zal de Hogering hooggelegen zijn en wordt 

de Markerdreef gekruist met een viaduct. Dit viaduct heeft een geschatte 

 overspanning van ca. �0 meter en breedte van ca. 2� meter.

•  Onderdoorgang “Winkelhaakpoort”. Hiervan moet het gesloten gedeelte 

worden verlengd. De onderdoorgang bestaat uit een strook voor n.a.w. fiets-en 

voetgangersverkeer. Geschatte inw. breedte � meter.

•  Brug “Zaagbrug” over een watergang en het Bergklaverpad. De brug moet 

worden verbreed naar 2x� rijstroken. De geschatte overspanning is  

ca. �0 meter.

•  Spectrumdreef – De Spectrumdreef wordt uitgebreid van 2x� rijstroken naar 

2x2 rijstroken. De verbreding begint (van noord naar zuid gekeken) ten zuiden 

van de Evenaar ter hoogte van de kruising met de Azorenweg/Terracottaweg. 

De onderdoorgang Topaaspoort wordt dan ook niet meegenomen. In dit tracé 

bevinden zich de volgende kunstwerken:

•  Brug “Tenerifebrug” over de Tenerifestraat, een watergang en het Gerrit 

Schultepad . De brug moet worden verbreed naar 2x2 rijstroken. De geschatte 

overspanning is ca. �� meter.

•  Brug “Tasmamiëbrug” over de busbaan en een parallelweg (fietspad?). De brug 

moet worden verbreed naar 2x2 rijstroken. De geschatte overspanning is  

ca. 2� meter.

•  Brug “Spectrumbrug” over het Gerard Monninkpad, de Lage Vaart (watergang) 

en de Trekweg. Deze brug moet verbreed worden naar 2x2 rijstroken en heeft 

twee middenpijlers in het water. De totale geschatte lengte van de brug is  

ca. �00 meter.

•  Viaduct over de A�. Dit viaduct moet worden verbreed naar 2x2 rijstroken en 

heeft één middenpijler in de middenberm van de A�. De geschatte lengte van 

de brug is ca. �� meter.

•  Waterlandseweg – De Waterlandseweg is de provinciale weg N�0� die loopt 

van de A� naar de A2� en aan de noordzijde aansluit op de Veluwedreef. Ter 

plaatse van de aansluitingen met de A� en de A2� is de N�0� 2x2 rijstroken 

breed. Het tussengelegen wegtracé moet verbreed worden van 2x� naar 2x2 

rijstroken. In het te verbreden tracé bevinden zich de volgende kunstwerken:

•  Brug “Starleypoort” over de Lange Wetering en het Starleypad. Deze brug 

moet verbreed worden naar 2x2 rijstroken en heeft twee pijlers aan de rand 

van het water en twee landhoofden. De totale geschatte lengte van de brug is 

ca. �0 meter.

•  Viaduct “Stevenspoort”. Het viaduct moet worden verbreed naar 2x2 rijstro-

ken. De weg onder het viaduct bestaat uit een strook voor n.a.w. fiets-en 

 voetgangersverkeer en bestemmingsverkeer. De geschatte overspanning is  

ca. � meter.
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•  Muziekdreef – De Muziekdreef moet worden verbreed van 2x� naar 2x2 

 rijstroken. Hierbij moeten tevens de aan weerszijden van de Hogering gelegen 

rotondes aangepast worden. Er wordt van uitgegaan dat het viaduct in de 

 Hogering voldoende breed is om de extra rijstroken te aan te kunnen leggen. 

De verbreding van de dreef vindt plaats vanaf de noordelijke rotonde en loop 

door tot de aansluiting met de Waddendreef en de Stedendreef. In het te ver-

breden tracé bevinden zich de volgende kunstwerken:

•  Onderdoorgang “Weidekruidpoort”. Uit de luchtfoto’s blijkt dat dit kunstwerk 

al is voorbereid op een toekomstige rijstrookverdubbeling van de Muziekdreef. 

Met andere woorden dit kunstwerk hoeft NIET aangepast te worden.

•  Onderdoorgang “Sjalotpoort”. Uit de luchtfoto’s blijkt dat dit kunstwerk al is 

voorbereid op een toekomstige rijstrookverdubbeling van de Muziekdreef. Met 

andere woorden dit kunstwerk hoeft NIET aangepast te worden.

•  Brug “Specerijpoort” over een watergang en het Specerijpad. Ook 

 hiervoor geldt dat het brugdek al is voorbereid op een toekomstige 

 rijstrookverdubbeling van de Muziekdreef. Met andere woorden dit  

kunstwerk hoeft NIET aangepast te worden.

•  Onderdoorgang “Klein Brandtpoort”. Uit de luchtfoto’s blijkt dat dit kunstwerk 

al is voorbereid op een toekomstige rijstrookverdubbeling van de Muziekdreef. 

Met andere woorden dit kunstwerk hoeft NIET aangepast te worden.

•  Brug “Tuinkruidenpoort” over een watergang en het Tuinkruidenpad. Ook 

 hiervoor geldt dat het brugdek al is voorbereid op een toekomstige rijstrook-

verdubbeling van de Muziekdreef. Met andere woorden dit kunstwerk hoeft 

NIET aangepast te worden.

•  Stedendreef – De Stedendreef moet worden verbreed van 2x� naar 2x2 

rijstroken. De Stedendreef loopt vanaf de kruising met de Muziekdreef en de 

Waddendreef tot de kruising met de Havendreef en de Hollandsedreef. In het te 

verbreden tracé bevinden zich de volgende kunstwerken:

•  Viaduct met het spoor en het Componistenpad. Uit de luchtfoto’s blijkt dat de 

Stedendreef ter plaatse van dit kunstwerk al voldoende breed is. Met andere 

woorden het kunstwerk hoeft NIET aangepast te worden.

•  Brug “Plantsoenpoort” over een watergang en een pad. Uit de luchtfoto’s blijkt 

dat dit kunstwerk al is voorbereid op een toekomstige rijstrookverdubbeling 

van de Muziekdreef. Met andere woorden dit kunstwerk hoeft NIET aangepast 

te worden.

•  Viaduct “Noordhollandsepoort”. Uit de luchtfoto lijkt de Stedendreef hier 

 verdiept te liggen en tevens breed genoeg te zijn om de dreef te voorzien van 

2x2 rijstroken. Hier wordt dan ook van uitgegaan. Met andere woorden het 

viaduct hoeft ook NIET aangepast te worden.

•  Viaduct “Scarlattibrug”. Hier geldt hetzelfde als bovenstaande . De Stedendreef 

is hier breed genoeg om er 2x2 rijstroken van te maken. Met andere woorden 

het viaduct hoeft ook NIET aangepast te worden.

•  Viaduct “Utrechtsepoort”. Het viaduct lijkt lang genoeg om de verbreding 

van de Stedendreef aan te brengen zonder dat het kunstwerk moet worden 

 aangepast. Met andere woorden het viaduct hoeft NIET aangepast te worden.

•  Onderdoorgang “Zuidhollandsepoort” over het Zoetermeerpad. Uit de 

 luchtfoto’s blijkt dat dit kunstwerk al is voorbereid op een toekomstige 

 rijstrookverdubbeling van de Muziekdreef. Met andere woorden dit kunstwerk 

hoeft NIET aangepast te worden.

•  Onderdoorgang “Zeelandsepoort” over het Cadzandpad. Uit de luchtfoto’s blijkt 

dat dit kunstwerk al is voorbereid op een toekomstige rijstrookverdubbeling 

van de Muziekdreef. Met andere woorden dit kunstwerk hoeft NIET aangepast 

te worden.

•  Amsterdamweg – De Amsterdamweg moet aangepast worden naar een dreef 

van 2x2 rijstroken. Deze nieuw aan te leggen dreef loopt over de Amsterdam-

weg en de Kampenweg, waarbij deze parallel komt te lopen met de OV-baan. 

Daar waar de Kampenweg weg draait van de OV-baan, zal de nieuw aan te 

 leggen dreef parallel moeten blijven lopen met de OV-baan om uiteindelijk  

aan te sluiten op de Spoordreef. In het tracé bevinden zich de volgende 

 kunstwerken:

•  Brug “Amsterdambrug” over een watergang. Dit kunstwerk moet worden 

verbreed naar 2x2 rijstroken. De geschatte overspanning is ca. �0-�� meter.

•  Brug “Baambrug” (is niet echt goed leesbaar op de luchtfoto) over de 

 Olstgracht. Parallel aan het kunstwerk van de OV-baan moet een nieuw 

 kunstwerk aangebracht worden voor de nieuwe dreef. De geschatte overspan-

ning is ca. �0-�� meter.
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•  Verbinding tussen de Randstaddreef en de Cinemadreef. Deze nieuw aan te 

leggen, 2x2 rijstroken breed, dreef begint op de rotonde van de Randstaddreef 

met de Landdrostdreef en loopt vervolgens in zuidelijke richting onder het 

spoor door om uiteindelijk aan te sluiten op de Cinemadreef, ter plaatse van 

de kruising met de Odeonstraat. De rotonde van de Randstaddreef zal worden 

herzien om de aansluitingen op deze rotonde, verkeerstechnisch gezien, zo 

goed mogelijk te laten plaatsvinden. In dit nieuw aan te leggen tracé worden de 

volgende kunstwerken nieuw aangelegd:

•  Spoorviaduct – De spoorbaan is hier hoog gelegen. Om het spoor te kunnen 

kruisen zal er daarom een viaduct aangelegd moeten worden. De geschatte 

overspanning bedraagt ca. 20 meter.

•  Onderdoorgang Spoorbaanpad – Parallel aan de spoorbaan loopt het 

 Spoorbaanpad. Er wordt van uitgegaan dat de kruising van deze weg met de 

dreef ongelijkvloers moet plaatsvinden. Dit zal worden gerealiseerd door 

middel van een onderdoorgang. Er wordt hierbij tevens van uitgegaan dat het 

verkeer dat van deze weg gebruik maakt autoverkeer (bestemmingsverkeer) 

is en fietsen voetgangersverkeer. De breedte van de onderdoorgang wordt 

aangenomen op ca. �0 meter.

•  Verbinding tussen de Hollandsedreef en de Muziekdreef. Deze nieuw aan 

te leggen dreef, 2x� rijstroken breed, begint (van west naar oost gezien) ter 

plaatse van de kruising Hollandsedreef met de Louis Armstrongweg. De dreef 

volgt de Louis Armstrongweg, waarna de dreef overgaat op de Pianoweg. 

Daar waar de Pianoweg naar het noorden afbuigt volgt het tracé van de dreef 

het Tuinkruidenpad totdat deze uiteindelijk aansluit op de Muziekdreef. In dit 

tracé zitten geen kunstwerken die nieuw aangelegd moeten worden dan wel 

aangepast moeten worden. Ter plaatse van de aansluiting met de Muziekdreef 

ligt wel het bestaande kunstwerk “Tuinkruidenpoort”. Er wordt van uitgegaan 

dat de aansluiting dusdanig wordt uitgevoerd dat dit voor het kunstwerk geen 

gevolgen heeft.

•  Verlengde Havendreef – Deze nieuw aan te leggen dreef begint bij de kruising 

van de Havendreef met de Beginweg. De aan te leggen dreef gaat langs een 

aantal sportvelden om vervolgens aan te sluiten op de Bosgouw. De dreef blijft 

langs de watergang lopen, waarna deze de OV-baan gelijkvloers zal kruisen om 

uiteindelijk op de Westerdreef aan te sluiten. In dit nieuw aan te leggen tracé 

worden de volgende kunstwerken nieuw aangelegd:

•  Duiker ter plaatse van een watergang langs de Beginweg. De geschatte lengte 

van de duiker is ca. �� meter met een inw. breedte van ca. � meter.

•  Brug over een watergang – Vlak voor de aansluiting op de Bosgouw moet het 

tracé een watergang passeren. Dit gebeurt door middel van een op twee land-

hoofden gefundeerde brug. De geschatte overspanning bedraagt ca. �0 meter.

•  Brug Rechte Weteringpoort over de Rechte Wetering is breed genoeg om de 

bestaande 2x� rijstroken te verbreden naar een 2x� rijstroken dwarspro-

fiel behorende bij een dreef. Met andere woorden dit kunstwerk hoeft NIET 

 aangepast te worden.

•  Tussen de A� en de Rechte Wetering moet er in de Havendreef een Eco-duct 

worden aangelegd.

•  Meentweg – Deze weg wordt opgewaardeerd tot een dreef van 2x� rijstro-

ken. De dreef begint bij de kruising met de Waterlandseweg en volgt het 

wegtracé van de bestaande Meentweg. Aan de oostzijde kruist de Meentweg 

een Watergang. Op de luchtfoto is te zien dat hier geen kunstwerk is, echter 

er staat wel een heistelling. Wellicht wordt hier een bruggetje aangelegd. 

Voor de kostenraming wordt er van uitgegaan dat het eventuele kunstwerk is 

voorbereid op de opwaardering tot dreef van de Meentweg en dat dit eventuele 

kunstwerk dus niet aangepast hoeft te worden. De Meentweg loopt uiteindelijk 

dood ter plaatse van het Meentpad. Vanaf dit punt wordt er een nieuw wegtracé 

 aangelegd die door een groenstrook loopt en aansluit op de OV-baan ter plaat-

se van de Oostgriend. De dreef loopt vervolgens parallel aan de OV-baan tot dat 

deze aansluit op de Oosterdreef. In dit tracé bevinden zich geen kunstwerken.

•  Verlengde Vrijheidsdreef – Deze nieuw aan te leggen dreef ligt in het verlengde 

van de Vrijheidsdreef en moet aansluiten op de Polderdreef. Aan de westzijde 

begint dit tracé ter plaatse van de kruising met Tussenring. De Tussenring 

moet kruisingsvrij gepasseerd worden en zal ook geen verbinding maken 

met de dreef. Naast de Tussenring ligt de Lage Vaart die door middel van 

een kunstwerk gekruist wordt, waarna de dreef aansluit op de Sportlaan. De 

Sportlaan wordt opgewaardeerd tot dreef en deze sluit uiteindelijk aan op de 

Polderdreef. In dit tracé bevinden zich de volgende kunstwerken:

•  Onderdoorgang Tussenring / Lage Vaart – Dit is een nieuw aan te leggen 

 onderdoorgang onder de Tussen ring en de Lage Vaart. De breedte van de 

onderdoorgang is 2x� rijstroken is ca. � meter. De geschatte lengte van het 

gesloten deel is ca. �20 meter. 

•  Brug Sportlaanbrug – Deze brug, over een watergang, moet worden verbreed. 

De geschatte overspanning is ca. � meter.
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•  Paralleldreef – Deze bestaande dreef moet worden verbreed van 2x� naar 

2x2 rijstroken tussen de Hogering en de Havendreef. De aansluiting met de 

 Hogering moet ongelijkvloers plaatsvinden. In dit tracé bevinden zich de 

 volgende kunstwerken:

•  Aansluiting met de Hogering – Dit kunstwerk wordt al meegenomen bij de 

kunstwerken in de Hogering. 

•  Viaduct ter plaatse van het Dunloppad. Dit viaduct moet worden verbreed naar 

2x2 rijstroken. De geschatte overspanning is ca. � meter.

Alle overige dreven worden voorzien van een laag stil asfalt. Dit zijn  

de volgende dreven:

•  Atlasdreef

•  Boegdreef

•  Bosranddreef

•  Buitenhoutsedreef

•  Cinemadreef

•  Elementendreef

•  Evenaar Noord en Zuid

•  Hagevoortdreef

•  Havendreef

•  Hollandsedreef

•  Hospitaldreef

•  Landdrostdreef

•  Nooderdreef

•  Oosterdreef

•  Paralleldreef

•  Polderdreef

•  Randstaddreef

•  Spoordreef

•  Veluwedreef

•  Vrijheidsdreef

•  Waddendreef

•  Westerdreef

 

•  Ophogen geluidswallen: 

Voor het ophogen van de geluidswallen langs de dreven is als uitgangspunt 

gebruikt de mail van Thijs Meier, d.d. �� december 200� met bijbehorende 

spreadsheet Kosten_Geluidswallen.xls. In deze spreadsheet staat aangegeven 

welke geluidswallen worden opgehoogd door middel van een scherm en 

welke geluidswallen worden opgehoogd door middel van grondwerk. In de 

mail worden prijzen per m� scherm vermeld voor een houten scherm en een 

 plexiglas scherm. In de kostenraming is uitgegaan van een gemiddelde  

m�-prijs van € ��0,-/m� scherm. Voor hogere schermen wordt deze prijs 

recht evenredig verhoogd. Voor het ophogen van geluidswallen door middel 

van grond is in de mail een prijs genoemd van € ��,-/m� wal. Voor een grotere 

ophoging is deze prijs recht evenredig met de hoeveelheid grond verhoogd.

•  Bij 2000 woningen wordt een geluidsisolatie toegepast met beperkte maat-

regelen (glas, suskasten e.d.) ten behoeve van een �dB(A) extra geluidswering.

•  Bij 200 woningen worden de gevels voorzien van een vliesgevel.

•  Aangenomen wordt dat 20 woningen moeten worden geamoveerd.

In Bijlage I zijn plattegronden opgenomen van de dreven en de Hogering, waarop 

staat aangegeven welke kunstwerken gebouwd dan wel aangepast moeten worden. 

Tevens is hier een tekening bijgevoegd van alle beschouwde wegvakken.

1.3  Vastgoedkosten 

Eventuele vastgoedkosten dienen nader bepaald te worden door de opdracht-

gever. Wel is, op verzoek van de gemeente, opgenomen het amoveren van een 

twintigtal woningen.

1.4  Kosten opdrachtgever 

In de raming is hiervoor een percentage van �% van de bouwkosten meegeno-

men. De opdrachtgever dient deze nader vast te stellen.

1.5  Engineeringskosten 

Voor de kosten van de engineering is een percentage van �% van de bouwkos-

ten opgenomen.
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1.6  Bijkomende kosten 

Hierin zijn kosten opgenomen zoals bijvoorbeeld, CAR-verzekering, Leges, 

fotografische vastlegging, grond- en milieuonderzoek, etc.. In Bijlage II is bij 

de kostenraming een blad opgenomen welke kosten hieronder vallen en nu zijn 

meegenomen.

1.7  Project Onvoorzien 

Project Onvoorzien is een toeslag op de (nominale) basisraming voor kosten 

die in een later stadium erbij kunnen komen voor geïnventariseerde en niet- 

geïnventariseerde bijzondere gebeurtenissen, die project-overstijgend zijn. 

Voorbeelden van degelijke kosten kunnen zijn:

 •  De rentelasten, olieprijzen of materiaalprijzen (bijv. staal)  gaan tijdens de 

bouw extreem omhoog;

 •  Door problemen met vergunningen kan de start van de werkzaamheden 

weken of maanden worden vertraagd;

 •  Er lopen onverwacht allerlei procedures bij de Raad van State o.id.;

 •  Actiegroepen bezetten de bouwplaats, waardoor de start wordt uitgesteld of 

de bouw wordt vertraagd;

 •  Politiek + wetgeving

  De beïnvloeding van marktwerking, zoals bijvoorbeeld als gevolg van een 

 overspannen markt, is NIET meegenomen. 

  In de kostenraming is nu een percentage van �%. Één en ander zal in overleg 

met de opdrachtgever definitief moeten worden vastgesteld.

1.8  Niet beschouwde kosten 

Met nadruk wordt er op gewezen dat de navolgende kostenposten NIET zijn 

opgenomen in de kostenraming:

 •  Vastgoedkosten;

 •  Kosten ten aanzien van kabels en leidingen derden met uitzondering van de 

�� kV leiding (over een lengte van ��0 m) langs de Hogering. De omleggings-

kosten van deze leiding zijn opgegeven door de gemeente Almere (mail Thijs 

Meijer d.d. �� december 200�);

 •  De zuidelijke ontsluiting wordt niet meegenomen;

 •  De verdiepte bak t.p.v. het station Almere Centrum wordt niet beschouwd. 

Hier is al onderzoek naar gedaan, waarbij tevens een kostenindicatie  

is opgesteld;

 •  De Buitenhoutsedreef wordt niet beschouwd, omdat deze aanpassing al 

wordt meegenomen met de “Basisuitbreidingen”;

 •  De aan te leggen dreven in Almere Poort worden niet beschouwd.

 •  Aanpassingen aan de op- en afritten van de Rijkswegen A� en A2� en de 

afslag van de A� naar de A2� worden niet beschouwd;

 •  Het kappen van bomen.

Samenvatting

Kostenraming Drevenstudie (model Raster) te Almere

Hogering – kunstwerken € 2� miljoen

Hogering – wegenbouw en grondwerk € �� miljoen

Dreven – kunstwerken € �� miljoen

Dreven – wegenbouw + overigen € �0 miljoen

Totaal bouwkosten € 198 miljoen

Overige bijkomende kosten € � miljoen

Engineeringskosten € �� miljoen

Kosten opdrachtgever € � miljoen

Totaal basisraming € 229 miljoen

Project Onvoorzien € �2 miljoen

Totale investeringskosten (incl. BTW) € 286 miljoen

 

Bijlage 10.  Kostenraming lange termijn
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Bijlage 11. Uitwerking toolbox

Entrees

Entree �e orde: Ring-> Hoofdcentrum

•  hoogste orde entree (max 2 in de stad)

•  bv. Veluwedreef, Muziekdreef

•  variatiegraad hoog

•  grootschalige (regionale) voorzieningen (kantoren)

•  unieke (regionale) voorzieningen (voorbeelden: ketens met max. � vestiging in 

Almere, hotels/restaurants, modecentrum, stadion, kasteel)

•  onderscheidend op gebied van ‘Nederlandse’ architectuur

•  opvallende veelal hoge landmarks (gebouwen, kunst, waterpartij, reclame)

•  open structuur (geen gesloten gevels, wel losstaande elementen)

•  verlichting (hoogste orde lichtmasten, maar ook ter orientatie)

•  bijzondere (voorbeelden A�2 bioscoop Ede en A2 autoshowroom Utrecht) ,  of 

helemaal geen geluidsschermen

•  ongelijkvloerse toegang uitmondend in verkeersplein met VRI of knoop van infra 

Entree 2e orde: Ring-> Andere centra

•  middelste orde entree (meerdere entrees)

•  bv. Polderdreef, Hollandsedreef, Buitenhoutsedreef en lijkvloers toe-  

en afrit of VRI

•  digitaal infopoint

Entree �e orde: Ringen -> woonwijk

•  laagste orde entree

•  bv. Bosranddreef, Spectrumdreef, Grasweg, Contrabasweg

•  variatiegraad laag

•  onopvallend

•  groen / suburbaan karakter

•  geen bedrijvigheid

•  ongelijkvloers toe- en afrit (evt. Haarlemmermeeroplossing) of VRI 

•  kleinschalige voorziening

•  wijkmark ‘klein’ (klein kunstobject)

•  infoplattegrond
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Dreef/wegvak

Belangrijkste kenmerken dreven en straten Almere (voorstel anno 2005)

centrum-gebieden niet centrumgebieden
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Intensiteit (mvt/etm)

Ontwerpsnelheid (km/uur)

Wettelijk maximum snelheid

10-30 4-10 0 > 12 10-20 4-10 <4 >20 15 5

50  40 50 50 50 40 30 50 50 40/60

50 50/30 50 50 50 30 50 50 div

Aanliggende functies/ potenties filiaalbedrijven, modisch, horeca

centrumrand: speciaalzaken etc

wijkvoorzieningen

grootschalige detailhandel

grootschalig kantoren

solitaire functies

stedelijk wonen

suburbaan wonen

          

         

        

        

        

        

        

          

Karakter gesloten bebouwing

open bebouwing

groen

water

          

         

       

          

Karaktertypes (voorbeelden) Avenue

Parklane

Landweg

Strandweg
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Profielbreedte  van gevel tot gevel (minimaal) 2�-�0 2��0  ��-2�        

Rijstroken autoverkeer geen rijstroken           

� * � zonder asmarkering         

2 * � met overrijdbare middenberm       

2 * � met middenberm         

2 * 2 met middenberm           

Parkeren aanliggende functies geen parkeren           

parkeren langs rijbaan         

parkeren op parallelweg       

parkeren via achterzijde        

parallelweg losgekoppeld           

 

Voetgangers en fietsers langsrichting trottoir           

gemengd/fietsstraat (�0 km/u)       

fietsstroken         

vrijliggende fietspaden         

geen fietsers en voetgangers        

fietspad/trottoir losgekoppeld        

parallelweg losgekoppeld           

Voetgangers en fietsers dwars overal oversteken           

overal+middengeleiders         

geconcentreerd rotonde       

geconcentreerd VRI       

ongelijkvloers         

hoofdfietsroute ongelijkvloers           
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Openbaar vervoer busbaan kruist ongelijkvloers           

busbaan kruist met VRI         

Geluid kleine bouwkundige aanp           

woningindeling         

vliesgevel        

geluidswal        

geluidswalwoning           

voorbeelden (vaak nog niet als zodanig 

vormgegeven)

spoordreef, hospitaalweg
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Verknoping

Gelijkwaardige verknoping

(= zelfde type dreven komen bij elkaar)

•  kruispunt heeft eigen karakter, dit kan door het kruispunt te accentueren met 

bijvoorbeeld een typische bomensoort, vergroten uitzichthoeken, kunstobjecten, 

lichtmasten, natuurstenenbanden etc.

•  kan uitgevoerd worden als rotonde, VRI of ongelijkvloers

Ongelijkwaardige verknoping

(= verschillende typen dreven komen bij elkaar)

•  karakter van hoofdstroom wordt doorgetrokken op (en over) het kruispunt, 

 ruimtelijke continuïteit (gevels, groen etc.)

•  het doel is de hoofdverkeersstroom te faciliteren, oftewel de hoofdrijrichting 

 accentueren mbv bebording/belijning, strekken (opnieuw inrichten kruising)

•  kan uitgevoerd worden als rotonde (verkeersplein) mits het mogelijk is de 

 hoofdstroom visueel onderscheidend te maken van de kruisende weg

•  kan uitgevoerd worden zowel als VRI en als turborotonde
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Geluidwallen tegen 
geluidoverlast

Geluidwalwoningen

Stil asfalt
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