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1. INLEIDING
1.1. Aanleiding
Nota Almere Parkstad (mei 2003)
In de in mei 2003 vastgestelde parkennota wordt de oostelijke groene wig benoemd als wijkbuurtpark voor Almere Haven. Het voorstel is het maken van contrasten van noord naar zuid.
Verder wordt er nieuwbouw voorgesteld in het Stadswerfpark, op de plek van het huidige
zwembad en de sporthal.
Kaderplan bestaande Stad (april 2004)
Hierin wordt groen gedefinieerd als zijnde de kracht van Almere Haven. Kenmerkend zijnde
omliggende groengebieden en de “wiggen” die het woongebied in dringen. Het onderhoud is
echter onvoldoende. Een kwaliteitsimpuls is dan ook hoognodig om de beheer achterstanden
weg te werken en het groen geschikt te maken voor de gewijzigde behoeften. De nota Almere
Parkstad is hierbij richtinggevend.

Studie bebouwingsmogelijkheden woningbouw Stadswerfpark en de
Marken (december 2003)
In deze studie worden een aantal modellen van mogelijke bebouwing gepresenteerd. Zowel
op het terrein van Stadswerfpark en de daarbij gelegen parkeerplaats, en sportpark de
Marken. Niet zozeer vanuit een ruimtelijke filosofie, maar vanuit een opbrengstenverhaal.
Conclusie is dat het totaal (inclusief verplaatsing zwembad, sporthal en herbouwen nieuwe
sporthal) niet kostendekkend uitgevoerd kan worden.
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In het kaderplan staat een gedeelte van het sportpark de Marken en Tuinderswerf aangeduid
als groengebied met toevoeging wonen. In de hieruit voortvloeiende stadsdeelvisie Almere
Haven 2004-2015 is de mogelijke bebouwing in het Stadswerfpark aangeduid als zijnde
toekomstige verstedelijking met wonen in het groen. Dat staat ook bij sportpark de Marken als
actie genoemd.
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Meerjarenplanning taskforce startershuisvesting (september 2004)
In de meerjarenplanning van de taskforce startershuisvesting is de locatie tuinderswerf
opgenomen als zijnde een plek waar 30 tot 50 starterswoningen gerealiseerd moeten
worden.
Ontwikkelingen sport en recreatie (de Marken)
Door DMO is een inventarisatie gedaan naar het programma dat wenselijk is voor de
sportvelden van de Marken. Allereerst is er de optie dat de sporthal gelegen bij het
Stadswerfpark naar de Marken gaat. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
Verder zal er voor de voetbalvereniging het aantal wedstrijdvelden uitgebreid worden plus
een aantal in kunstgras uitgevoerd.

1.2. Doel
Het doel van de ontwikkelingsvisie is het aangeven van een ruimtelijk en programmatisch
kader voor de toekomstige ontwikkelingen in de Oostelijke Groene Wig.
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De visie geeft daarnaast randvoorwaarden voor de in januari 2005 te starten projekten;
Startershuisvesting op de voormalige Tuinderswerf,
de herinirchting van een deel van het Stadswerfpark,
uitbreiding, wijziging ondergrond sportvelden en bouw sporthal op de Marken.
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1.3. Ligging plangebied
De ontwikkelingsvisie geeft een visie op de volgende gebieden van de Oostelijke Groen Wig:
Het Stadswerfpark, De Tuinderswerf en omgeving en sportpark De Marken.

ALMERE HAVEN

Oostelijke
groene wig

PLANGEBIED

C
Stadswerfpark

Tuinderswerf
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sportpark de
Marken
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PLANGEBIED

bossage

woonbebouwing
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gras
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2.

ANALYSE

2.1. Ruimtelijke analyse
Bebouwing
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De groengebieden zijn omsloten door rafelige randen. Er zijn veel achterkanten van
woningen en weinig structurerende bebouwing.
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Groen

Door de vele doorsnijdingen en de weinige dwarsverbanden is de groene ruimte van de wig
versnipperd. Er zijn 3 deelgebieden in de wig met ieder zijn eigen karakter en schaal.

A

B

C
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gebied A Stadswerfpark, gras en bomen.
gebied B Tuinderswerf, gras, water en informeel parkje.
gebied C de Marken, sportvelden, bomen en bossage.
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Infrastructuur

De parken zijn met de auto door woonstraten bereikbaar. Met name Tuinderswerf ligt
daardoor verscholen tussen buurten. De Oosterdreef, een hoofdverkeersroute doorsnijdt
de groene wig, verder komt de auto alleen tot de randen van het gebied. Fietsroute’s lopen
onlogisch in het Stadswerfpark en in de Tuinderswerf midden door het gebied. In sportpark de
Marken loopt een hoofroute langs de gracht en verder verschillende routes door het park.

auto en bus

knelpunten
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fietsrouting
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Lijnen en brandpunten

Door de groene wig lopen een busbaan, een gracht, en fietsroutes. Deze vormen geen
ruimtelijke verbindende eenheid door het groen. Wel zijn er in het gebied een aantal
zichtplekken, brandpunten, waar veel lijnen samenkomen.

geen eenduidig lijnenspel
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brandpunten in het gebied
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2.2. Analyse overige aspecten
Ondergrondse infrastructuur

Waar het oude busbaantracee ligt, is er sprake van een persleiding en hoofdwaterleiding,
zoals op de luchtfoto is aangegeven. Hier zal in de verdere uitwerking rekening mee moeten
worden gehouden.

De Oosterdreef heeft een geluidsniveau dat beperkend is voor woningbouw die naast de
weg wordt gerealiseerd: er zal een te hoge geluidsbelasting op de gevel ontstaan. Dit heeft
gevolgen voor een mogelijke verkaveling (afstand). Voor de bestaande woningbouw is op
dit moment een kleine geluidswal aanwezig. Als er geluidwering moet komen, dan is het
wenselijk vanuit de continuiteit van het groene beeld dat ook in de vorm van een wal te doen
Voor de uitbreiding van het sportcomplex zal een goede inventarisatie van flora en fauna
gemaakt moeten worden.
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Milieu
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3.

STEDENBOUWKUNDIGE
UITGANGSPUNTEN

3.1. Functioneel programma
Het programma van de groene wig: van extensief recreatief gebruik naar intensief recreatief
richting het centrum van Almere Haven.

extensief gebruik

openlucht gebruik
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intensief gebruik
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3.2. Ruimtelijke structuur
De drie verschillende karakters van de drie gebieden zal meer versterkt moeten worden. Met
betrekking tot schaal en structuur.

A. FORMEEL PARK

gedifferentieerde ruimte, kleinschalig, divers, veel activiteit, specifiek

B. NATUURLIJK PARK

omsloten ruimte, multifunctioneel gebruik, eenheid.

C. SPORTPARK

eenduidige ruimte, gestructureerd, grootschalig.

D. BOSPARK

kleinschalig bos, afwisseling open, dicht.

D
C
B.
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A.
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3.3. Sfeerbeelden

STADSPARK

1

SPORTPARK
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NATUURPARK
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3.4. Bebouwing, nieuwbouw
Zoekgebieden bebouwing
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Voorkanten bebouwing
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Woningbouwprogramma
Uit onderzoek blijkt dat de leeftijdsopbouw van de omringende woonbuurten, vooral senioren
en ook alleenstaand is. Zij wonen in eengezinswoningen. Het volkshuisvestelijke doel is
daarom enerzijds bouwen voor de doelgroep starters, voor verjonging in de wijk en anderzijds
doorstroming bevorderen. Gelet op deze doelen en de prijscategorieën van de aanwezige
woningen zijn de volgende programma’s bepaald.
Tuinderswerf: locatie voor goedkope startershuisvesting.
Er kunnen 30 tot 40 woningen in segment 6 in gestapelde
vorm gerealiseerd worden. Huur of koop is afhankelijk
van de ontwikkelende partij.
Oppervlakte bebouwingsgebied = 9.950 m2
Gewenst ruimtelijk beeld: 40% parkeren, 30% groen, 30% bebouwing
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Locatie sporthal /zwembad: Voor de hand ligt hier te bouwen in het middeldure segment, nl.
3 en 4. Het geniet echter de voorkeur om de uiteindelijke segmentering te laten bepalen door
de ontwikkelende partij, afhankelijk van de marktsituatie op het moment van ontwikkelen. Het
huidige gebied bestaat voor het overgrote deel uit goedkope huurwoningen, ooit in segment 6
ontwikkeld. De omgeving leent zich daardoor niet voor het ontwikkelen van dure woningbouw,
het contrast met de omgeving gecombineerd met de kleinschaligheid van het buurtje maken
dit erg moeilijk.
Typologieën:
1. Herenhuizen langs het park, met bescheiden privé-tuin
2. Gestapelde woningbouw aan het park tot max. vier lagen,
beide met verbinding met privé-tuin en/of het park
3. Woningen gecombineerd met voorzieningen
op de begane grond
4. Seniorenflats (integraal aangepast)
Oppervlakte bebouwingsgebied = 12.675 m2
Gewenst ruimtelijk beeld: 30 % parkeren, 20% groen, 50 % bebouwing
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Locatie de Marken
Er zijn twee mogelijkheden een stedelijke invulling, woningen gecombineerd met
bedrijfsruimtes en voorzieningen. Het woningbouwprogramma kan in een dergelijke opzet
een grote diversiteit aan segmenten bevatten. Ingezet wordt dan op 30% klein, zelfstandig
en goedkoop en programmering van de overige woningen in het complex door de
marktpartij(en).
Een andere invulling is een inzet op meer traditionele gezinswoningen, bijvoorbeeld kleine
tweekappers (maximaal prijsniveau 300.000 euro), in een groene setting b.v. voor startende
gezinnen en senioren. Markttechnisch momenteel erg populair vooral wanneer gekozen
wordt voor uitvoering in retro stijl.
Typologieën:
1.
kleine tweekappers
2.
Gestapelde woningbouw t.b.v. senioren
3.
Appartementen

Oppervlakte bebouwingsgebied = 29.970 m2
Gewenst ruimtelijk beeld
50% parkeren
30% bebouwing
20% groen
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Deze derde mogelijkheid, een optie die afhankelijk is
van de keuze voor sportvoorzieningen, is het restgebied
invullen met kleine middeldure Urban villa’s. Deze zouden
eveneens geschikt zijn voor bebouwing door b.v. Empty
Nesters/ senioren. Belangrijk is ook hier bouwen in het
middeldure segment om doorstroming mogelijk te maken.
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BEBOUWINGSSTRUCTUUR

velden

bebouwing

verharding
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groen
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3.5. Groenstructuur
Zoals eerder aangegeven is het doel de groene wig een groene zone te laten zijn, die tot aan
het stadscentrum van Almere Haven doorloopt. Met daarbij drie verschillende zones, sportpark, natuurlijk park, en stadspark.
Voor de totaalstructuur is op de tekening aangegeven welke elementen er belangrijk zijn.
Voor de Marken is dat de lanenstructuur langs de gracht met de hoofdfietsroute. Daarnaast
wordt de padenstructuur aangepast tot een grid waarbij er enkele noord zuid lanen worden
gemaakt. Verder zal er veel onderbeplanting weggehaald kunnen worden en solitaire bomen
geplaatst. Een goede verwevenheid van sportvelden en park is daarbij belangrijk.
Voor de Tuinderswerf is “het brandpunt” van belang. De nieuwe fietsroute komt hierop uit, en
hier wordt een open ruimte gemaakt, de rest van het gebied wordt als tuin ingericht.
Het Stadswerfpark zal een meer stedelijk karakter krijgen. De entree naar de stad en van
de stad naar het park, wordt geaccentueerd met bomenlanen. Verder zullen mooie bomen,
solitair blijven staan, en veel onderbeplanting weggehaald. Zodat de ruimte meer beleefbaar
wordt en de aangrenzende bestaande en nieuwe gevels te zien zijn.
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Voor de voetbalvelden van de Marken is aangegeven dat er 7 wedstrijdvelden nodig zijn.
Waarvan een aantal met kunstgras worden uitgevoerd, waardoor trainingsvelden kunnen vervallen. Hiervoor zijn een aantal modellen in beeld. Het lanenconcept heeft daarbij ruimtelijk
de voorkeur, aangezien de dooradering van het sportpark met groene routes gegarandeerd
blijft en de velden redelijk compact bij elkaar liggen. De eerste twee modellen maken meer
gebruik van de aanwezige kwaliteiten en sluiten aan op de oorspronkelijke uitgangspunten
(sport is daarbij een geïntegreerde functie in het park).
VERSPREID
LANEN
COMPACT
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GROENSTRUCTUUR

velden

bomen

lanen
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bos
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3.6. Infrastructuur, auto- en fietsrouting

fietsrouting nieuw
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fietsrouting bestaand
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fietsrouting weg te halen
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fietsrouting nieuw
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De parkeerdruk met name voor sportvelden de Marken is op dit moment een probleem. Voor
de andere parkgedeeltes blijft de situatie zoals hij nu is. Daarbij is de Tuinderswerf vooral
bereikbaar door de woonbuurten. Stadswerfpark sluit rechtstreeks aan op het centrum, waar
de parkeergelegenheid ook op aansluit.
Voor de sportvelden van de Marken geldt een aantal van 96 pp., inclusief bijvoorbeeld 1000
toeschouwers, is de norm 50 tot 200 pp. Voor de sporthal wordt gerekend met een hal van
500 m2., daarvoor zijn 60 pp. nodig. Gezamelijk wordt een aantal van 320 pp. ingeschat,
8000 m2, een maximale parkeerdruknorm. Bij verdere uitwerking kan een exactere bepaling
van de hoeveelheid parkeren gegeven worden.
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BEREIKBAARHEID
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3.7. Kunstroute

KUNSTROUTE

WINKEL AS
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DE HAVEN
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3.8. Totaalplan
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3.9. Concept stadswerfpark

concept

groenstructuur

randen & programma
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uitgewerkt concept
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