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Voorwoord

Dit rapport heeft betrekking op de ontwikkeling en het daarop gebaseer
de ontwerp van Almere-Stad, de tweede kern van Almere, gelegen in
Zuidelijk Flevoland, de vierde polder van het Zuiderzeeproject.
Het rapport wil een zo goed mogelijk beeld geven van deze ontwikkeling,
een ontwikkeling waarmee op zeer korte termijn moet worden gestart,
wil inhoud worden gegeven aan het nationaal ruimtelijke ordenings 
beleid inzake Almere. Evenals de groeikernen in Noord-Holland {Purme
rend, Hoorn en Alkmaar} moeten Almere èn Lelystad grote aantallen
mensen uit de Randstad opnemen {met name uit Amsterdam en het Gooi}.
Naast reeds eerder genomen besluiten met betrekking tot de omvang van
Almere - in het jaar 2000 minimaal 125.000 en maximaal 250 .000 inwo
ners - de meerkernige opzet van Almere en over de eerste kern van Alme
re, Almere-Haven, is reeds in 1974 de plaats van deze tweede kern van
Almere door de regering aangewezen. In de onlangs verschenen Verstede
lijkingsnota spreekt de regering onder meer het voornemen uit in Almere
tussen 1980 en 1990 ca. 20.000 woningen te bouwen in tenminste een
tweede en een derde kern. Uiteraard betekent dit meer dan uitsluitend
een groei in inwonertallen. Een daarmee gepaard gaande groei en verdere
opbouw van een kompleet nieuwe stedelijke samenleving hoort hier bij.
De realisering van deze beleidsvoornemens zal zonder enige twijfel een
uiterst moeilijke opgave blijken te zijn. Gezamenlijke inspanning en
enthousiasme van toekomstige bewoners en bedrijven, van overheden en
van een ieder die zich er bij betrokken voelt, is nodig voor een zo voor
spoedig mogelijke verdere ontwikkeling van Almere.
Middels een spoedige start van de bouw van de tweede kern, Almere-Stad,
kan hiermee in ieder geval een begin worden gemaakt.

De directeur van de Ft~\di~voor \el'\sse\m~~'~ ~

}JV'-/~
Prof. dr. R. H. A. van Duin
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Samenvatting

Almere vormt al sinds de jaren vijftig een onderdeel van het nationale en
regionale ruimtelijke ordeningsbeleid. In het jaar 2000 moeten hier mini
maal 125.000 en maximaal 250.000 mensen kunnen wonen en werken,
voor het grootste deel afkomstig uit Amsterdam en het Gooi. Uit Am
sterdam, waar de komende decennia op grote schaal stadsvernieuwing
plaatsvindt. Uit het Gooi dat moet worden beschermd tegen verdere
aantasting van waardevolle natuur- en recreatiegebieden.
De nationale overheid heeft op basis van vorige rapporten en nota's van
de Rijksdiènst voor de l.lsselrneerpolders besloten dat Almere een meer
kernige opzet dient te krijgen. De bouw van de eerste kern, Almere
Haven, is inmiddels in volle gang. Het is de bedoeling dat hier in het jaar
1985 ca. 20.000 à 25.000 mensen zullen zijn gehuisvest. Het nationale
beleid inzake de verdere ontwikkeling van Almere wordt in de Verstede
lijkingsnota omschreven: in Almere moeten tussen 1980 en 1990 nog
eens 20.000 woningen extra (boven de ruim 7.000 woningen in Almere
Haven) worden gebouwd in ten minste een tweede en een derde kern.
Na 1990 kunnen er dan nog eens 30.000 woningen in Almere worden
gebouwd.

Het tijdstip is nu aangebroken dit beleid in verdere besluiten om te zet
ten, met name door goedkeuring te geven aan de ontwikkelingsplannen
voor de tweede kern van Almere, voorlopig Almere-Stad genoemd.

In dit rapport worden deze plannen uiteengezet. Teneinde hierin een
beter inzicht te verkrijgen, wordt ook de werkwijze toegelicht die is
toegepast bij de planontwikkeling.

Er wordt voorgesteld in 1978 te starten met de bouw, zodat in 1979/
1980 de eerste bewoners en bedrijven in Almere-Stad kunnen worden
ontvangen. In het jaar 1990 kunnen , althans volgens de taakstellende
prognoses, 40.000 à 45.000 inwoners in Almere-Stad gehuisvest zijn
met bijbehorende aantallen arbeidsplaatsen en voorzieningen. Een
inwonertal van 80.000 à 100.000 zou omstreeks het jaar 2000 kunnen
worden bereikt, een aantal voldoende als basis voor het uitoefenen van
de centrale functie die aan Almere-Stad is toegedacht, als hoofd kern voor
het toekomstige stedelijke gebied Almere.
Een stedelijk gebied, bestaande uit een samenhangend stelsel van kernen
van verschillende omvang, nauw op elkaar betrokken in economisch,
cultureel, sociaal en politiek opzicht. Ruimtelijk en functioneel zullen
deze kernen met elkaar worden verbonden door de tussenliggende
buitenruimte, waarin allerlei landschappelijke en recreatieve elementen
zullen worden aangelegd voor gemeenschappelijk gebruik door alle toe
komstige bewoners van Almere. Almere-Stad zal centraal in het Almere
gebied liggen in het geografisch, sociaal en economisch zwaartepunt,
verbonden met de overige kernen van Almere en de buitenruimte door
middel van speciaal hiervoor aan te leggen fiets- en voetgangersroutes,
busbanen en wegen. Tevens zal Almere-Stad een poortfunctie voor Alme
re met de regio kunnen vervullen , door de toekomstige rechtstreekse
spoorverbinding met Amsterdam, het Gooi en Utrecht. Het belang van
deze spoorlijn als instrument voor de ontwikkeling van Almere en Lely
stad en voor stimulerende impulsen in het centrum van Amsterdam (met
name in economisch en cultureel opzicht) wordt hier nogmaals bena
drukt.

De ontwikkelingsplannen gaan er vanuit dat de start van de bouw van
Almere-Stad plaatsvindt vanuit het toekomstige centrum naar het zuiden
in de richting van Almere-Haven en naar het noorden in de richting van
het bedrijventerrein "de Vaart". Vervolgens wordt een beschrijving gege
ven van het ontwikkelingsplan 2000; achtereenvolgens komen benodigde
oppervlakten, begrenzingen, het centrum, de groengebieden, de fasering,
dichtheid en voorzieningen, woonmilieus, werkmilieus en verplaatsings
milieus ter sprake.
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De plannen gaan uit van een ruimtegebruik van ca. 2.500 ha, dat als volgt
is onderverdeeld:

woongebieden
werkgebieden
groengebieden
water
centrumgebied
verbindingen
bijzondere bestemmingen

1000 ha
350 ha
500 ha
300 ha

50 ha
250 ha

50 ha

De plannen voorzien daarmee in ruime en gevariëerde vestigingsmogelijk
heden voor bewoners en bedrijven. Dit schept de mogelijkheid in belang 
rijke mate aan de woonwensen van verschillend categorieën van bewoners
tegemoet te komen . Er kan in of buiten het centrum worden gewoond,
in een eengezinswoning met of zonder tuin, of in een flat , aan een gracht
of aan een plein of aan een straat.

Voor bedrijven zullen verschillende terreinen op uiteenlopende locaties
beschikbaar zijn. Ook de mogelijkheid "kale" bedrijfsruimte te huren zal
waarsch ijnlijk aanwezig zijn, zowel op de bedrijventerreinen als in het
centrum. In de woongebieden zijn vestigingsmogelijkheden voorzien, met
name voor (kleinere) ambachtelijke bedrijven en voor beoefenaars van
vrije beroepen.
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1. Het ontwikkelingsbeleid

1.1. Inleiding

De ontwikkeling van de nieuwe samenleving in Almere is begonnen. De
eerste gezinnen en bedrijven hebben zich in Almere-Haven, de eerste kern
van dit nieuwe stedelijk gebied, gevestigd. De voorbereidingen die nodig
waren om dit mogelijk te maken, werden in de afgelopen jaren getroffen .
De werkzaamheden zijn in volle gang om de duizenden mensen die deze
eerste bedrijven en gezinnen zullen volgen, van een leefbare omgeving te
voorzien. Deze werkzaamheden betroffen tot nu toe hoofdzakelijk deze
eerste kern, gelegen aan het Gooimeer. Over een jaar of tien zal Almere
Haven haar vermoedel ij ke eindomvang hebben berei kt en ongeveer 20 à
25 .000 inwoners met bijbehorende werkgelegenheid en voorzieningen
herbergen .

Dit ontwikkelingsproces is niet het gevolg van een toevallige samenloop
van omstandigheden, maar vloeit regelrecht voort uit een bewust ont
wikkelingsbeleid . Eén van de onderdelen van dit beleid was om de nieu
we stad te laten bestaan uit meerdere kernen van verschiIlende omvang,
die gezamenlijk een nauw op elkaar betrokken stedelijk geheel zouden
moeten gaan vormen . De tijd is nu aangebroken om een volgende kern
tot ontwikkeling te brengen. Dit rapport probeert aan te geven wat de
mogelijkheden zijn voor een verdere ontwikkeling van Almere en met
name van de tweede, centrale kern daarvan. In het vervolg van dit hoofd
stuk wordt kort verslag gedaan van het ontwikkelingsbeleid zoals dat
door opeenvolgende regeringen is gevoerd met betrekking tot Almere.
Daarna wordt ingegaan op enkele uitgangspunten voor het te voeren
ontwikkelingsbeleid, toegespitst op Almere-Stad, de tweede kern van
Almere.
Een kern, die moet kunnen uitgroeien tot het centrum, het hart van
Almere. Alleen met dit hart kan het toekomstige Almere zich een vol
waardige positie veroveren als een krachtige stedelijke groei pool in de
noordvleugel van de Randstad. Een groeipool die, gelegen nabij Amster
dam en het Gooi tesamen met Lelystad en de groeikernen in Noord
Holland, een beter woon- en werkmilieu in de noordvleugel van de
Randstad - als één onafscheidelijk geheel - zal kunnen bewerkstelligen.

Hoofdstuk 2 geeft een uiteenzetting van de ontwikkelingsplannen voor
Almere-Stad, terwijl tevens een overzicht wordt gegeven van de werkwij
ze die is gevolgd bij het tot stand komen ervan. Na een beschrijving van
de verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten wordt ingegaan op
de volgorde van de planontwikkeling. Vervolgens worden de voornaamste
kenmerken van het plan beschreven en toegelicht .

In hoofdstuk 3 wordt een zo concreet mogelijk beeld opgeroepen van de
eerste fase van Almere-Stad. Welke mogelijkheden kunnen bewoners en
bedrijven dan verwachten? Door een zo gevariëerd mogelijk aanbod van
mogelijkheden reeds vanaf het begin (het ontwikkelingsprogramma)
wordt gepoogd een zo gevariëerd mogelijke vraag van verschillende be
volkingscategorieën en bedrijven op te roepen.
Een evenwichtige samenstelling van bevolking en werkgelegenheid is
immers van groot belang voor Almere en voor de regio.

1.2. Almere in het nationaal en regionaal beleid

De nieuwe steden Lelystad en Almere vormen al sinds de vijftiger jaren
een onderdeel van het nationale en regionale ruimtelijke ordeningsbeleid.
Naarmate de in te polderen gebieden dichter bij het westen des lands
kwamen te liggen, werden ze meer en meer betrokken bij de verstedelij
kingsproblemen aldaar. Evenals een aantal al bestaande kernen, zoals in
Noord-Holland Purmerend, Hoorn en Alkmaar, zouden de polders grote
aantallen mensen uit de Randstad Holland moeten opnemen (vooral uit
Amsterdam en het Gooi).

Dit beleidsdoel werd genoemd in een aantal beleidsrapporten (1), o.a. in
de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland (1966),
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D groengebied

Figuur 3: Inkrimping groene gebieden in het Gooi

rijksweg

spoorlijn

a 1850 b 1900

Bron a, b en c:
Handboek geografie van Nederland

Bron d:
Streekplan voor het Goo i en
de Vechtstreek c d

waarin de Zuidel ijke l.l sselrneerpolders in het jaar 2000 een bevo lking
van een half milj oen werd toegedacht. Lelystad moest een middelgrote
stad worden van 100 .000 of nog meer inwoners. Tussen Lelystad en het
noordeli jk deel van de Randstad we rd in Zuidelijk Flevoland (dr ooggeval
len in 1968) nog meer gebied bestemd voo r stedelij ke on twi kk eling en.
Almere was geboren. Er werd aan Almere een belangrij ke en omvangr ijke
taak toebed eeld zoals o.a. een direct e hulpverlening aan Amsterdam en
het Gooi : het opvangen van tiendui zenden mensen tot het jaar 2000.
Alleen als dit beleid slaagt , kan Ams terdam de vern ieuwing van zij n ver
ouderde stadsdelen ter hand nemen.

AI meer dan ti en jaar doet zich in de samensteIl ing van de Amsterdamse
bevol king een ontwi kk eling voo r in de richting van een sterke oververte
genwoord iging van maatschapp elij k minder draagkr achti ge groepen,
zoals ouden van dagen en jongeren, beide categor iën met lage inko mens,
hoewel de bestedin g var. dit inkomen door genoemde groepen ui teraard
aanzienl ij k kan verschill en. Deze ontw ik kel ing kan grotendeels worden
toegeschreven aan het sinds die tijd permanent bestaande vert rekove r
schot en aan het fe it dat bij vert rek een sterk e selectie opt reedt . Deze
selectie is mede gebaseerd op de f inancië le mogeli jkhed en tot verhuizen.
De ouderen zijn oo k om andere redenen minder mobiel en b lijven in de
stad achter . De jongeren trekken om verschill ende redenen naar de stad
toe: ond erwij s, aard van de werk gelegenheid , huwelijksmarkt, groo tste
del ijk milieu etc . Het gevolg is dat de minder draggkrachtigen in de stad
bi ijven of ko men en de meer draagkr achti gen groepen ond er de vert rek 
kers oververtegenwoordigd zijn ; zi j kunnen het zich veroor loven zich te
vest igen in de nieuwe koop- en premie-ko op/huurwoningen in de kleinere
kernen op grotere afstand rond Amsterdam. Stadsvernieuwing in maat
schappeli jk opzicht houdt dan ook voo r Amsterdam gelij ktij d ig in : het
weer aantrekkel ijk maken van de stad als woonplaats voo r alle bevo l
kingsgroepen en het vergroten van vest igingsmogelij kheden voor f inanci
ëel en maatschappelij k minder draagkrachtige bevolkingsgroepen in de
regio.

12



_______ spoorl ijn

Figuur 4: Almere in Flevoland
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Ook op het Gooi bestaat al decennia lang een zware druk , waardoor al
ve le belangr ijke en waardevoll e natuur- en recreati egebieden zijn ver loren
gegaan . De laatste resten worden nu bedreigd door nieuwe woningbouw
pro jecten, bedrijventerreinen en wegen.

Door het bouwen van nieuwe steden in Flevoland en door uitbreid ing
van bestaande, daartoe aangewezen kernen in Noord-Ho l land, wo rd t
getracht de dru k op het groene middengebied van de Randstad en op het
Gooi te ver lichte n. In al ler lei rapporten en art ike len zij n de voor- en na
delen va n dit beleid de jaren door van alle kanten bel icht. Op basis van
genoemde nati onale taakstelling werden er door de Rij ksd ienst voor de
l.Jsselrn eerpol ders een aantal verkenni ngen gedaan naar de ontwikkeli ngs
mogeli j kheden van A lmere (2) . T evens werden er concrete voo rstel len
gedaan ove r de inri cht ing va n het gebied, met name over de inrichti ng
van de eerste kern , Almere-Haven (3) . Di t alles resu lteerde ui teindelij k
in een voortzetti ng va n het nationaa l beleid in de vorm van een aantal
besluiten . Deze besluitvorming vond plaats nadat uit gebreid over leg was
gevoerd met ve rsch iIlende rij ksinstanties en bestu ren in de regio (4). Flevoland krijgt haar spoorlijn!

De genomen besluiten zij n de vo lgende:
A lmere moet worden gebouw d in de zu id-westhoek van Zuidel ijk
Flevoland;
A lmere dient in het jaar 2000 minimaa l 125.000 en maximaal
250. 000 inwoners te herbergen;
A lmere zal bestaan uit meerdere kernen, met elkaar verbo nden door
recreat ief en landschappelij k aant rekke lijke open rui mte n;
Almere's eerste kern , A lmere-Haven, moet wo rden ges itueerd aan het
Gooimeer (tegenover Naarden en Huizen);
het rapport "Ontwerp A lmere-Haven" is u itgangspunt voor de start
va n de bouw van A lmere-Haven, en ten slotte ;
A lmere's tweede, tevens centra le kern, moet l iggen op de plaats,
zoals deze werd voo rgesteld in het rappo rt : " A lmere 1985", dit wi l
zeggen cent raal in het A lmere gebied, ten noord en van Almere-Haven.
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Onlangs (februari 1977) heef t de regering tevens besloten de aanleg van
de Ijsselmeer-spoorl i jn over het t racé Weesp - A lmere te realiseren in de
periode tot 1985 en het tracé AI mere - Lelystad in de per iode tot 1990.

1.3. Voortzetting van het ontwikkelingsbeleid

De verdere ontwikkel ing van Al mere (en Lelystad) kan niet los worden
gezien van andere ontwikkeli ngen in het noordelijk deel van de Randstad.
Ten behoeve van een betere afstem mi ng tussen de verschi l lende bestuurs
lagen in dit deel van de Randstad is in 1972 een speciale ontwikkel ings
organisat ie ingesteld, de Stuurgroep Noo rdelijk Deel Randstad . De
bedoeli ng is langs deze weg te ko men tot een integra le aanpak van de
over loopprob lemat iek . Tevens wordt een gerichte werkwijze bevorderd
door de samenwerkin g van de betrokken minister ies in de zogeheten
interdepartementale Werkgroep Knelpunten Woningbouw.
Het ontwikkel ingsbeleid inzake Al mere vormt dan ook een integraa l
onderdeel van het nat ionaal beleid inzake de ontwikkelingen in het
noorde lijk deel van de Randstad .
In de onlangs gepub l iceerde Verstedel ij kingsnota (5) word t d it opn ieuw
benadrukt. De stadsvern ieuwing van de vero uderde delen van A msterdam
en andere steden kr ijgt in deze no ta nog een extra accent . Zo wo rdt o.a.
een hoge priorite it toegeken d aan de vo ltoo ii ng en verdere voo rtzett ing
van de ontwikkeling van de groeikernen, waartoe ook Almere behoort .
Deze pr ioriteit wo rdt het beste weergegeven in de getalsmatige uitwer
ki ng, waarin staat dat in Al mere 20 .000 woni ngen extra (boven de rui m
7.000 won ingen in Al mere-Haven) zul len moete n worden gebouwd . Dit
zal dan moeten gebeuren in tenminste een tweede en derde kern tu ssen
1980 en 1990 . Na 1990 kunnen er dan nog eens ca. 30 .000 wo ni ngen
worden gebouwd . Ve rgeleken met de aanta llen wo ningen d ie in de
groeike rnen op het oude land (Pur merend , Hoorn en Alkmaar) moeten
worden gebouwd, betekent d it dat tussen 1980 en 1990 meer dan de
helf t van het tota le aanta l wo ningen, die in het noordeli jk deel van de
Randstad moeten worden gebouwd , terecht moete n ko men in Flevol and
(Al mere 23 .500 en Lelystad 14.000 wo ningen).
De regering beperk t zich in haar beleidsvoornemens niet enkel tot ru im
te li jke prob lemat ieken, in tegendeel : met name het (groei) tempo waarin
aan de op lossing van deze prob lemen d ient te worden gewerkt, kri jgt in
de nota vo lle aandacht. Dat het h ier niet enke l een kwantitat ieve produk
t ie van duizenden w oningen bet reft, spreekt voor zich. In het specif ieke
ontwikkeli ngsbeleid voor Almere d ient d it duidelijk tot ui ting te ko men.

1.4 . Taken voor het ontwikkelingsbeleid in Almere

Het ontwikkel ingsbeleid voo r Almere is grofweg samengesteld ui t twee
hoofdbestanddelen, namelijk zo rgdragen voo r de vestigi ng van personen,
bedrijven en inste llingen, én een op deze vestiging afgestemd inricht ings
beleid . Dit beleid die nt dan wederom te passen in het nationale en regio
nale ruimtelijke ordeni ngsbeleid, zoals dat in de vorige paragrafen is
weergegeven.

Dit behelst dus zowe l het bouwen van duize nden wo ningen in de ko
mende jaren met alles wat daar verder bi j hoort als het zorgen voor een
goed leef- en werkm ilieu voo r tiendui zenden mensen in een goed toege
ruste nieuwe stad. Een stad waari n niet alleen kan wo rden gewoond
maar waar ook kan worden gewerk t en waar men zich kan ontwikke len
en ontspannen. Kortom : waar zo vo lled ig mogeli j k kan wo rden geleefd .

Deze taken kunnen niet los van elkaar wo rden gezien. Problemen elders
helpen op lossen (A msterda m en het Gooi) en tegeli jkertijd in A lmere
pr oblemen scheppen, is we inig zinvo l. Ook in de Verstedel ijkingsnota
wo rdt gewezen op deze samenhangende taak, namel ij k stadsvern ieuwing
in oude steden samen met een evenwi cht ige ontwikke l ing van de groei
kernen. Een dergelijke evenw icht ige ontwikkeli ng van Al mere beteken t
nat uurlij k meer dan uitsluitend een groe i in inwonertallen. Een daarmee
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gepaard gaande groei van het aantal arbeidsplaatsen, het aantal en de
soort voorzieningen, het verenigings- en clubleven hoort hier ook bij. Een
evenwichtige samenstelling van de bevolking qua inkomen, leeftijd ,
beroep en leefstijl in alle fasen van de ontwikkeling, is eveneens een be
langrijke voorwaarde. Deze samenstelling van de toekomstige bevolking
in Almere is in eerdere rapporten al uitvoerig aan de orde gekomen (6).
In het kort komt het erop neer dat direct vanaf het begin zal worden
gestreefd naar een samenstelling waarin sterke onder-respectievelijk
oververtegenwoordiging van categorieën, vergeleken met de totale Neder
landse bevolking, zo veel mogelijk wordt voorkomen . Dat houdt in dat
de al eerder genoemde selectie naar leeftijd en inkomen die gewoonlijk bij
migratie optreedt, moet worden tegengegaan . Door bij de oprichting van
de eerste woon-, en werk- en centrumgebieden rekening te houden met
wensen van alle bevolkingsgroepen - gecombineerd met een zorgvuldig
vestigingsbeleid - kan een bijdrage worden geleverd aan de realisering van
genoemde taakstelling.

In vorige rapporten en publicaties over Almere (7) zijn de belangrijkste
doelstellingen, die leidraad zijn bij de ontwikkeling van Almere, verder
uitgewerkt in concrete ruimtelijke en maatschappelijke voorstellen en
maatregelen . In de ontwikkelingsplannen voor Almere-Stad zal hierop
worden voortgebouwd.
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2. De ontwikkelingsplannen

2.1. Randvoorwaarden en uitgangspunten

In een nog bi jna leeg en onbewoond gebied zijn de mogeli j kheden groo t
om in te spelen op wensen en ver langens van bedr ijven en bewo ners ten
aanzien van hun eventu ele nieuwe vestigi ngs- of woonplaats. Toch zi jn
er bij het maken van ontwikkel ingsplannen voo r een dergeli j k gebied wel
een aanta l beperk ingen waar mee rekening moet worden gehouden. Zo
zij n er een aanta l techni sche voorzieningen aanwez ig (de hoogspannings
leid ing Diemen-Lelystad) of in voo rbereidi ng en uitvoering, met name
voor het verkeer (R ij ksweg 6 ). V oort s is een ste lsel van doorgaa nde we
gen en (t ijdel ij ke) wegen voo r ontg inning en bouwve rkeer aanwezig. Ook
moet b ij de planontwikkeli ng rekening worden gehouden met een aanta l
landschappel ij ke en bodemk und ige gegevens die van invloed kunnen zijn
op de bouw - en inr icht ingsmogel ij kheden. Zo ligt er een ste lsel van afwa
teri ngskanalen in het gebied en een plas, ontstaan door een vroegere
zandwinning uit de (pleistocene) ondergrond . Inpassen van dergelijke
gegevens in de ruimteli j ke plannen kunnen tot aant rekke li jke oplossingen
leiden. Oo k de bodemsamenstell ing kan soms aank nopingspunten opleve
ren voo r de planontwikke ling.

Tenslotte moet rekenin g wo rden gehouden met de al genoemde besluiten
over Almere. Zo vormen de ontwikkeli ngen in en rond Almere-Haven een
gegeven voor de plann en van de tweede kern , evenals het bedrijventerrein
" De Vaart", en enkele bosaanp lant ingen. Ondanks deze techn ische,
bode mku ndige , landschappelij ke en rui mte lijke randvoorwaarden, zij n er
in het Almere-gebied meer dan waar ook in Nederland vol op mogel ij k
heden om ruimtel ij ke plannen zo goed mogelijk te doen aanslu iten op de
eisen des tijds.

De regering heeft beslo ten dat de tweede kern van Almere centraal in het
Al mere-gebied moet liggen. Centraal ten opz ichte van Almere-Haven en
de later te ontwikkelen kernen, gunstig gelegen aan de toekomsti ge rai l
verb ind ing dwars door het gebied. Deze li gging schept tevens de mogeli j k
heid om spoedig de open ru imte tussen de eerste en de tweede kern in te
richten als een aantrekkeli j ke stedel ij ke open ruimte, waari n ta l van
recreati eve en landschappel ij ke elementen een plaats zull en kunnen vi n
den. Het l igt voor de hand op deze centrale plaats de toekomst ige groo t
ste kern van AI mere te situ eren. De belangr ij kste reden hiervoor is dat
het centrum van de tweede kern zich tegeli j kertijd tot het hoofdcentrum
van geheel Almere zal kunnen ontwikkelen . Om een dergeli j k centrum
vo ldoende draagkracht en ondersteuning te geven, wo rdt gedacht aan een
ui teindelij k inwonert al van 80 .000 à 100.000. Afhankeli j k van aller lei
maatschappeli j ke en ruimtel ij ke ontwikkelingen in Nederland en met
name in het noordel ij k deel van de Randstad, zou een dergeli jk inwoner
tal rond de eeuwwissel ing bereikt moeten kunnen worden, met een
tussenfasevan 40 .000 à 45.000 inwoners in het jaar 1990. (8)

Om, in overeenstemming met de nati onale taakstel li ngen., zo spoedig
mogelij k te gaan voo rzien in de won ingbehoefte van mensen ui t Ams ter
dam en het Gooi, moet zo snel mogelij k worden begonnen met de bouw
van deze kern , Almere-Stad. Zo kan het nogal hoge groeitempo van ge
heel Almere wo rden gespreid over Al mere-Haven en Almere-S tad. De
maatschappel ijke gevolgen van een dergeli j k hoog groeitempo kwame n
aan de orde in een onlangs verschenen rapport (9), waar in tevens enke le
suggesties werden gedaan om deze waarschij n lijke gevolgen te verzachten.
Afgezien van de voo rdelen om een dergel ijk groe itempo te ku nnen sprei
den over meerdere bouwfronten c.q. kernen is het ook belangr ijk om zo
spoedig mogel ij k te start en met het centrum van Almere. Het belangr ijk
ste or iëntat iepunt in de beleving van toeko mst ige bedrijven en bewoners
van Almere li gt en blijft dan liggen op één en dezelfde plaats, onaf hanke
lij k van welk e ontwikkelingsfase dan ook . Rekenin g houdend met de
noodzakelij ke ti jd van planvormi ng en technische voorbereid ing, is het
mogeli j k in 1978 te starten met de bouwwerkzaamheden. In 1979/1980
kunnen dan vervo lgens de eerste bedrijven en bewo ners worden ontvan
gen in de tweede kern van Almere.
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Figuur 9: Alternatieven ruimtegebrek Almere-Stad en omgeving

woongeb ied

bedrijvenpark

wegen

spoorlijn

netto dichtheid ca. 125 inwoners /ha

netto dichtheid ca. 60 inwo ners/ ha

netto d ichtheid ca . 90 inwoners/ha

2.2. Werkwijze bij de planontwikkeling

In het voo rjaar van 1975 werd begonnen met het ontwi kkelen van plan
nen voo r de start van de tweede kern van Almere, voo r als nog Almere
Stad genoemd , op basis van een aanta l programmatische-, techni sche- en
ru imteli j ke randvoorwaarden en r ichtli jnen die in hoofd zaak voortvl oei
den uit reeds verr ichte verkennin gen omt rent de inrich t ingsmogelij khe
den en -wenselij kheden va n het gebied, zoals ui teengezet in "Verk ennin 
gen" en "Almere 1985".

Eén der belangrijkste kenmerken va n de werkwi jze is, tegel ijkert ij d en in
samenhang met elkaar, zowe l ontw ikkel ingsplannen voo r de eerste fase
va n Almere-Stad op te stellen (dus voor de eerste twee à dr ie jaren) als
voo r de langere termijn (bij een eindstadium van geheel Almere van
125 à 250.000 inwon ers). Hierdoor wo rdt de aandacht niet uitsluitend
gericht op ruimtelijke structuren ten behoeve va n een nóg ver verw ijder
de to ekomst, maar ook op pr ocessen di e beginn en zodra de eerste bewo
ners en bedr ijven zich in Almere-Stad hebben gevest igd.

Op basis van deze korte en lange term ijnverkenn ingen van stru ct uren en
processen ontstond tenslotte een plan en ontwerp voor het jaar 2000, het
jaar waari n Almere-Stad 80 .000 à 100.000 inwoners zal kunn en herber
gen met bi jbehorende aanta llen arbeidsplaatsen en voo rzieningen. Een
aantal dat vold oende mag word en geacht voo r het uitoefenen van een
cent rale fun cti e, nl. de functi e van hoofdkern voor het stedelij k gebied
Almere bestaande uit meerdere kernen van verschillende omvang . Een
eerste fase (ca. 2.500 wo ningen) met bijbehorende arbeidsplaatsen en
voorzieningen past in deze plannen.

Evenals alle plannen verto ont oo k dit plan de kenmerken va n a) de tijd
waarin het to t stand kwam (het midden van de jaren zevent ig). b ) de
plaats waar de plannen gereal iseerd moeten worden (in een bi jna "leeg"
gebied cent raal in het ui teind elij ke meerkerni ge Almere, op relatief korte
afstand van Amsterdam en het Gooi en met als " acht erland" Lelystad en
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Figuur 10: Situering 1e fase Almere-Stad

de akkers, moerassen, bossen en stranden van Flevoland) en c) de mensen
en hun specialisaties die dit plan ontwikkeld hebben (medewerkers van
het in 1972 ingestelde Projektburo Almere als onderdeel van de Rijks
dienst voor de l.Jsselrneerpolders, de dienst die al ettelijke decennia lang
doende is van een drooggevallen, moerassige zeebodem een volwaardig
leefmilieu voor mens, dier en plant te maken . In een andere tijd, op een
andere plaats of door andere mensen, zou er zeker een ander plan tot
stand zijn gekomen, bij voorbaat niet beter of niet slechter dan dit plan.

Het is wellicht zinvol de ontwikkeling van het plan stapvoets te beschrij
ven. Een plan ontstaat niet zomaar, maar groeit met horten en stoten.
Iedere stap heeft rekening te houden met voorgaande stappen, terwijl
voortdurend bijstelling of zelfs richtingsverandering moet kunnen plaats
vinden. Het ontwerp is dan ook geen "eindbeeld", maar veeleer een be
paalde fase, waarop nog vele anderen zullen volgen . Het is echter wel een
fase, een basis, waarop een aantal noodzakelijke beslissingen moeten
worden genomen, wil men van de voortgang van de ontwikkeling verze
kerd zijn, in welke richting dan ook .

De ontwikkeling van de plannen voor Almere-Stad, verliep als volgt :
a. Richtlijnen
Op basis van een nadere uitwerking van de in "Almere 1985" ontwikkel
de visie op het kernenpatroon en de plaats, functie en omvang van de
centrale kern daarin kunnen als richtlijnen voor het ontwerp van Almere
Stad gelden :

ruimte scheppen voor:
80.000 à 100 .000 inwoners;
30.000 à 40.000 arbeidsplaatsen;
de bij deze inwoner- en arbeidsplaatsenaantallen behorende voorzie
ningen;
voorzieningen voor geheel Almere, voorzover situering daarvan in de
tweede kern nodig of gewenst is;
regionale en/of nationale voorzieningen, waarvoor Almere-Stad de
meest geschikte vestigingsplaats moet worden geacht, zoals bijvoor-
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beeld ni euwe akkomo dat ies vo or de radi o- en T .V .-wereld, waarvoor
in het Gooi geen pl aats meer is. Oo k een dependance van de Amster
damse un iversiteit staat nog steeds op het ver langl ijst je . Eventueel
nieuw te st ich ten organen van de r ij ksoverh eid, research-instituten en
mu sea, als oo k Nederl andse hoofdkantor en van buitenlandse onder
nemingen kunnen in d it kader worden genoe md;
rekening houden met de vo lgende ind icat ie voor de te reali seren be
bouwingsdic ht heden:
60 % eengezinswoningen ;
20% meergezinsw oningen ;
20 % overige woningen ;
b ij het ontwerp van wegennetten in vo lgorde van belangr ijkheid aan
dacht besteden aan :
voe tganger, fi etser, bromfietser, openbaa r vervoe rreiziger, automob i
l ist ;
ten aanzien van nat io nale en region ale vervoersverbi ndingen rekening
houden met :
de Z uide rzeespoor l ij n, met in Almere-Stad dri e stati ons, tevens
knooppunte n van het lo kaal openbaar vervoe r en het cent raal sta t io n
tevens als knooppunt van het region aal openbaa r vervoe r;
de eventue le aanleg in de t oekomst van een region ale rail verbind ing
doo r het IJm eer (in west-oost r ichti ng door het Almere-gebied );
een openbaar vervoe rssysteem per bu s via routes met pri oriteit voor
de bus, eventueel in een later stad ium geschik t vo or de t ram of even
tuee l een meer geavanceerde openbaar vervoe rstec hn iek:
als ru imtel ij ke randvoorwaarden aanho ude n :
het tracé en de hoogteli gging van de omri ngende stads-autowegen, de
situ ering van de eerste fase, de reeds genoe mde ri ch ting van het
spoor l ij nt racé en tenslotte een aanta l rapporten, op basis waa rvan
reeds belangr ijke besli ssingen zijn geno men;
de soci aal-ruimtel ij ke co ncept ie van A lm ere nameli j k van een uit
meerdere kernen op te bo uwen stad, gelegen in een ui tein del ij k park
acht ig landschap, o .a. t ot uitdru kk ing brengen in de relatie t ussen het
cen t rum van Almere-Stad en de cen tra le open ruimte tussen Almere- il
Haven en Almere-Stad.

b. De ruimte
Op basis van deze r ichtl ij nen we rde n alle reerst een aanta l alte rnat ieven
opgeste ld ten aanz ien van het ru imtegebr ui k van de verschi l lende beste m
m ingen bi j een omvang van ca. 90.000 inw on ers, te we te n a) een alte rna
t ief waari n het stedelijk gebied een gemiddelde netto di ch th eid heeft van
ca. 125 inw .zha en b) een alte rnat ief waar in deze gemidde lde d icht heid
ca. 60 inw .Zha bedraag t . Enkele belangri j ke kenmerke n van het alte rna
t ief met de hoogste dichtheid zi jn :

ko rte re afstande n b innen de stad;
gro te re hoeveelh eid aaneengeslo te n open ru im te;
m inder aanleid ing tot vo rm ing subcentra;
vergro t ing van draagvlakken van alle r lei voorzien ingen bi nnen loopaf
sta nden ;
meer collectief groe n in pl aats van ieder hu is een eigen pr ivé tui n;
meer coll ect ieve par keeroplossingen ;
meer middelh oge bebo uwing en hoogbouw etc.

De belangrijkste ken merken van het alternat ief met de laagste d icht heid
zij n min of meer tegengesteld aan d ie van het eerstgenoe mde alte rna tief.
Zo zouden de afstanden tu ssen de verschi lle nde bestemmingen groter zij n.
Wel zou in d it alte rnatief beter worden tegemoet gekomen aan de belang
ri j kst e woonwens van de meerde rheid van de bevo lk ing, nameli j k het een
gezin shui s met tui n . Het be langr ijkste nadee l van d it alte rnat ief was we l
dat er in het Almere-gebied te we in ig bui tenr u imte, tu ssen de versch il
lende kern en, zou overb lijven. Een bu itenru imte die nu juist als één der
meest grote voorde len van de meerkern ige opzet van Almere wo rd t ge
zien : een ruim te om te recreëren , te verpozen en te ontmoeten ten d ien
ste van alle toekomstige bewoners van A lmere en voo r bewoners van de
regio . Een en ande r resu lteerde in een derde alte rnatie f , het wel k de be
langrij kste voordelen van beide vo r ige modell en co mb ineert . In d it model
is sprake van een gemiddelde netto dicht heid van ca. 90 inw.Zha. De over-
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wegingen om uiteindelijk met dit model verder te gaan, werden mede
beïnvloed door een gedetailleerde verkenning van het ruimtegebruik van
het gebied, bestemd voor de eerste paar duizend inwoners van Almere
Stad. Uit deze verkenning bleek o.a. dat de dichtheden bij bovenge
noemd ruimtegebruik voldoende waren om allerlei dagelijks benodigde
voorzieningen (zowel de gebouwde als de openluchtvoorzieningen) bin
nen loopafstand van de meerderheid van de toekomstige bevolking te
plaatsen, zonder dat aan de woonwensen te veel afbreuk wordt gedaan.
De verdeling eengezinswoningen - meergezinswoningen - andere wonin
gen van 60-20-20 (zie opdracht) blijft bij dit ruimtegebruik haalbaar .
Het aangeven van de dichtheid in inwoners per hectare is verkozen boven
het aangeven van de dichtheid in woningen per hectare . Voor het bepalen
van loopafstanden naar voorzieningen e.d. zijn aantallen inwoners meer
relevant dan aantallen woningen. De gemiddelde woningbezetting kan
per onderdeel van de stad namelijk nogal variëren, bijvoorbeeld van 2,2
inwoners per woning in het centrum tot 3,5 elders in de stad. Globaal
geldt dan ook dat bij de genoemde gemiddelde dichtheid van 90 inwo
ners per hectare de woningdichtheid kan uiteenlopen van bijvoorbeeld
50 woningen per hectare in en rond het centrum tot ca. 20 woningen per
hectare elders in de stad.

c. Kwantitatieve verkenning ruimtegebruik eerste fase Almere-Stad
Bij deze kwantitatieve verkenning van de eerste fase zijn de doelstellingen
voor Almere (10) en hun uitwerking in concrete maatregelen leidraad ge
weest bij de beantwoording van belangrijke vragen, zoals : "Voor wie is
deze eerste fase eigenlijk bestemd?" en "Hoe moet de beschikbare ruimte
worden verdeeld over de verschillende bestemmingen?". In feite vragen
die rechtstreeks gaan in de richting van het vestigings- en inrichtings
beleid.

Gezien de bijzondere plaats van de eerste fase, namelijk in en vlakbij het
toekomstige hoofdcentrum Almere, is te pleiten voor een bevolking die
qua samenstelling enigszins af zou moeten wijken van de taakstelling
voor geheel Almere (11). Wat hogere percentages alleenstaanden, kleine
gezinnen en ouderen zouden hier op hun plaats zijn, indien tenminste
tevens kan worden zorggedragen voor specifieke voorzieningen voor deze
groepen. Aangezien realisering van dit type voorzieningen en voorwaar
den in een zo pril stadium niet erg waarschijnlijk lijkt, kan er vanuit wor
den gegaan dat de belangstelling van genoemde bevolkingsgroepen (de
"centrumbevolking") voor deze plaats (in en bij het hoofdcentrum) er
wel zal zijn, maar niet al direct vanaf het begin. Uiteindelijk is 'dan ook
gekozen voor een bevolkingssamenstelling die slechts in geringe mate af
zal wijken van de taakstelling voor geheel Almere. Het woningaanbod in
deze eerste fase zal dan echter wel mede moeten worden afgestemd op
een bevolkingssamenstelling in de toekomst, waarin de typische centrum
bewoners een nog hoger aandeel hebben. Zo zal een iets hoger percentage
kleine woningen in deze eerste fase moeten worden gebouwd. Kleine
woningen, in de zin van 2- en 3-kamerwoningen, zowel in de woningwet
sektor als in de premie- en vrije sektor, zodat het aantal m2 per (kleine)
woning nog aanzienlijk kan variëren. Ook wordt voorgesteld met een
waarschijnlijk centrumdynamiek rekening te houden, door de begane
grondbebouwing zodanig op te zetten dat verandering van bestemming
zonder al te ingrijpende maatregelen mogelijk is en blijft in de toekomst
(12) .

Bij de raming van het ruimtegebruik van deze eerste fase (benodigd voor
de eerste jaren, waarin volgens de taakstelling ca. 2.500 woningen in
Almere-Stad moeten worden gebouwd), is tevens rekening gehouden met
bestemmingen die niet direct noodzakelijk zijn voor deze eerste bewo
ners, maar die vooruitlopen op een latere functie voor een meer omvang
rijke bevolking . Met name betreft het hier bestemmingen als openlucht
recreatieve voorzieningen, een deel van de verbindingswegen en van de
bedrijven terreinen .
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In totaal wordt uitgegaan van een ruimtegebruik voor de eerste fase van
ca. 240 ha, als volgt onderverdeeld:

Ruimtegebruik hoofdbestemmingen eerste fase Almere-Stad

Type bestemming aantal ha (1) aantal ha (2)

wonen 70 10
werken 25 45
openluchtsport en recreatie 10 25
(excl. openbaar grootschalig groen)
onderwijs (k.b.o. en v.o.) 3 3
centrumvoorzieningen 2 2
weg-, rail- en waterverbindingen 20' 10
overige elementen 5 10

Totaal 135 105

(1) het ruimtebeslag van de bestemmingen nodig voor de eerste fase;
(2) het ruimtebeslag van besternminqen die vooruitlopen op hun latere

functie in Almere-Stad.

Vervolgens ontstond de behoefte aan een nader inzicht in mogelijke
oplossingen voor de inpassing van de eerste fase in een groter geheel, nl. in
Almere-Stad bij 40 .000 à 45 .000 inwoners, te bereiken in het jaar 1990.

d. Faseringsa Iternatieven
De ruimtelijke ontwikkeling van Almere-Stad tot het jaar 1990 en daarna,
kan op velerlei manieren plaatsvinden, vooral omdat het startpunt cen
traal in het uiteindelijk stadsgebied ligt . Na afweging van de voor- en na
delen van de verschillende mogelijkheden is gekozen voor een ontwikke
ling die vanuit dit startpunt "aanknopingspunten" in de op dat moment
nog bijna lege polder opzoekt. Het belangri jkste punt is in het begin
ongetwijfeld de eerste kern van Almere. In 1979 (startjaar van Almere-
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In nauwe samenwerk ing met een verk eersadviesbureau (13) zij n studies
gedaan naar het meest wenselij ke stelsel van voet- en f ietspaden, busba
nen en autowegen, dat door iedereen moet kunnen wo rden gebruik t en
dat zo we inig mogeli jk last veroorzaakt. All ereerst werd overeenstem
min g bereikt over de belangr ijks te uitgangspun ten. Zo behoort de omge
vin g van de wo ning bestemd te zij n voor mensen en voo ral voor k inderen,
om er te wandelen en te spelen . In het stadscentrum moet men plezierig
kunnen winke len, f laneren, maar ook zaken doen. Di t kan alleen als het
autoverkeer zoveel mogeli j k uit deze gebieden wo rd t geweerd; anderz ij ds
moet men er gemakkeli jk kunnen ko men, ook vanui t andere kernen van
Almere, zo nodig ook met de auto .

Het lopen en f ietsen moet de mensen zo makkeli j k mogelij k wo rden ge
maakt, d.w.Z . weinig hoogteverschill en, ko rte routes tu ssen de bestem
mingen en veel voo rzieningen in de woongebieden, vooral in d ie op grote
afstand van het centrum (zie vor ige paragraaf) . Het openbaar vervoer
moet eveneens gemakkelijk bereikbaar zijn. Het moet zorgdragen voor
een ko rte en voo ral snelle verb indi ng tussen de woongebieden met de ver
schillende centra en werkgebieden in Almere-Stad en Almere-Haven en
later met vo lgende kernen van A lmere alsmede met de ri j k geschakeerde
buite nr ui mte . Dit kan door vrij e banen voo r dit vervoer aan te leggen,
een st ipte dienstregeli ng te onderhouden en constant hoge ri jsnelheden
aan te houden; met haltes middenin de woongebieden, met name in d ie
wo ongebieden met de hoogste dichtheid, of bij drukbezochte voo rzieni n
gen, zoals b ijvoorbeeld een zwembad en een ziekenhuis en b ij belangr ijke
van het regionale en nationa le openbaar vervoersnet vo rmen daarbij be
langrij ke knooppunten in het ste lsel,

Stad) zul len er in Almere-Haven reeds ongeveer 10.000 mensen wonen en
werken. Een tweede belangrijk aanknopingspun t is het gro te, perifeer
gelegen bedr ijventerrein "de Vaart", waar in 1979 al een groo t aanta l
hectares zijn uitgegeven aan bedri jven.

e. Uitgangspunten verkeer en vervoer
Het verkeer en vervoerssysteem in Almere-Stad moet het de mensen mo
gelij k maken van hun won ingen naar kennissen, naar school, het werk,
het cent rum, het zwembad en andere bestemm ingen te gaan, in en bui ten
Almere.

Vanaf het startpunt zal de ruimtel ij ke ontwikke ling van Almere-Stad
vanuit het cent rum dan oo k plaatsv ind en in zuid-oo ste lijke richting
(Almere-Haven) en in noord -westeli jke ric ht ing (bedri jvent errein "de
Vaart") . Op deze w ijze zul len ook de verbindingslijn en tussen deze
plaatsen zoveel mogelij k worden ondersteund. Daarna kan de verdere
uitbouw in westeli j ke of in oostelij ke ric hti ng plaatsvinden. Zelfs een
geli jktijd ige aanpak van het westel ijk en het oostel ijk stadsdeel is denk 
baar. De meest geschikte fasering wordt mede bepaald door het realisati e
tempo van de nat ionale infrastructuur als rij kswegen en spoorwege n en
door tempo en volgorde waari n de over ige kernen tot ontwikke l ing
wo rden gebracht .

De auto stromen zul len voo rname li jk moeten wo rden geconcentreerd op
enkele grote wegen van waaru it men de tussengelegen verkeers luwe gebie
den snel kan bereiken doch niet doorkruisen. Een dergeli j ke opzet biedt
de mogelijkheid de hoofdverkeerswegen zo te situeren dat een snel le en
veilige verkeersafwikkel ing wo rdt berei kt , zond er dat stank en lawaai
inbreuk doen op het wonen, het werken en het recreëren.

De meer specif ieke ri chtl ijnen voo r het on twerp van voet- en f ietspaden,
busbanen en autowegen staan vermeld in de verw ijzingen (14).

f. Woondichtheden en voorzieningen
De toekomst ige bevo lk ing van A lmere-Stad zal straks gebruik w i llen ma
ken van aller lei voorz ieningen, zoa ls wi nkels, scholen, dokters, sportve l
den en zwembade n. Indien mogel ijk zou men bovend ien w i llen kunnen
kiezen ui t meerdere mogeli j kheden. Hoeveel tijd , moeite en kosten zal
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Voorzieningen . . .

men over heb ben om de afstanden er naar toe af te leggen? Voor ieder
een en voo r elke voo rziening zal dit verschi llend zijn, afhanke lijk van
karakter, leeft ijd , inkomen, beschikbare vervoerm idde len etc. Bij de in
r icht ing van een nieuw stedelij k gebied moeten deze verschillen wo rden
onderkend bij het aanwij zen van plaatsen waar de voorz ieningen tot
stand moeten kom en. Zo zal voo r een kleuterschoo l een afstand van
300 m tussen woning en schoo l aanvaardbaar zij n (vijf minuten lopen
voo r kleuters), terwi jl voo r een groot warenhuis misschien 4 km redelij k
is (met het openbaar vervoer in 20 mi nute n te overb ruggen). Deze reis
t ijden zijn drempelwaarden die afhanke lijk zijn van het ty pe gebru ike rs
(in deze geva l len respect ievelij k k leute rs en vo lwassenen) en het typ e
vervoermiddel (respect ievelij k hier lopen en met de bus gaan). Zo is voo r
alle voo rzieningen een dergel ijke reisti jd-drempelwaarde te bepalen. Het
beste kan wo rden uitgegaan van de meest " zwakke" gebru ike rs (als er
meerdere gebruikers zij n, zoals ki nderen en vo lwassenen of auto mobi lis
ten en niet-aut omobilisten) , of van de meerderheid van de gebruikers.

In de oude, di chtbevol kt e steden waren deze drempelwaarden nauweli j ks
van toepassing, zeker niet voo r de hoofdzakeli j k dagel ijks en weke li jk s
benodigde voo rzieningen. In deze t ijd wo rden ze echter steeds belangri j
ker doo r de toenemende ruimteconsumptie van de bevolking en de
toenemende special isatie en schaalvergroting van aller lei voo rzieni ngen.
Voo rzieni ngen hebben zodoende steeds meer mensen in hun omgeving
nodig om verzekerd te zijn van vo ldoende gebruikers. Deze benodigde
aanta llen mensen wo rden bevol ki ngsdrempelwaarden genoemd . Ook
deze verschi llen per voo rz ieni ng (kleuterschool ca. 1800 inwoners, groo t
warenhuis 40.000 of meer inwoners).

Door het koppelen van de reistijd -drempelwaarden (vanuit de gebruikers
te bepalen) en de bevolking-drempelwaarden (vanuit de voo rz ieningen te
bepalen), kan worden berekend welke aanta l len woningen in nieuwe
woongebieden van een bepaalde omvang moeten wo rden gebouwd, w i l
len de drempelwaarden wo rden "gehaald " (dus de min imum wo ning
dic htheid kan wo rden vastgesteld ). (15) Meerdere voo rzieni ngen bl ijken
echter een wo ningd ichtheid in hun omgeving nodig te hebben d ie ver uit
gaat boven het in de opdracht voo rgeschreven gemiddelde van zest ig
inwoners (20 woni ngen) per hectare bruto . Plaatselij k zu l len de dic ht
heden in Almere-Stad dus hoger moeten zijn om zowe l bevolki ng als
voo rz ieningen (ondernemers en exp lo itanten) tevreden te stemmen.
Voor Almere-Stad wo rdt er vanuit gegaan dat juist de woongebieden op
gro tere afstand van het stadscent rum buurtvoorzieningen (zoveel moge
lij k gekombineerd met haltes van het openbaar vervoer) hard nod ig zul 
dagelij ks en f requent benodigde artike len en diensten worden gehaald .
Dit beteke nt dat in deze " bui tengebieden" de dichtheid omhoog moeten
wo rden gebracht naar 90 à 120 inwoners per hectare bruto , pas dan
liggen alle buurtvoorzieningen binnen de als nor m gestelde reist ijden .

Behalve in de bu itengebieden zul len deze hogere d ichtheden ook nodi g
zijn in en om het cent rum (t ot ca. 800 m) en langs de belangr ijkste
verbi ndi ngsassen tu ssen cent rum en bui tengebieden.

Lagere woond ichtheden zull en in hoof dzaak niet aan de rand van de stad
moeten voo rkomen, maar ook in het mi ddengebied, daar waar de animo
ietwat ger inger zou zijn om van buurtvoorzieningen gebruik te maken.
Ruim te-extensieve voorzieningen, zoals sportvelden en vo lkstui nen kun
nen ook voo r een deel in deze zone wo rden gesitueerd, dus nietu it slui
tend aan de rand van de stad.

Door deze voorgestelde woo ndichtheidsverdel ing ontstaan er mogelij k
heden voo r een verdergaande en meer gevar ieerde spreid ing van de ver
schi llende voo rzieningen over het toekomst ige stadsgebied.

Vergeli j king met een model waar in van een meer t raditionele verdeling
werd uitgegaan (bij hetzelfd e inwonert al en ru imtegebruik ), dit wi l zeg
gen waar de laagste woond ichtheden aan de stadsrand en de hoogste
uitsluit end rondom het cent rum voo rko men, leerde dat in het beschreven
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mod el de mate van spreid ing van voorzieningen aanmerkel ij k groter kan
zijn. Ook doorrekening van beide mod el len op verkeersaspecten gaf een
lichte voo rkeur te zien voor het beschreven mod el.
De te presenteren ontwikkelingsp lannen voor Almere-Stad zullen dan
ook dit model trachten te vo lgen.

g. Het centrum van A lmere-Stad
Het centrum van Almere-Stad, tevens toekom stig hoofdcentrum voor
geheel A lmere, zal in belangrij ke mate het gezicht bepalen van de hoofd 
kern. Vo or bijna alle inwoners van A lmere-Stad en voor velen uit de ove
ri ge kern en van A lmere zal het een belangrijk gemeenschappeli jk ond er
deel vormen van de ru imteli jk e en maatschappeli jk e belevingswereld .
Voor de mensen di e in en om het centrum zull en wonen, vervult het
bovend ien een buurtfunctie. Dit centrum is dan ook gesitu eerd in het
geografis ch zwaartepunt van Almere.

V oor de inte rne rangschik king van het cent rum kan wo rden uitgegaan
van speciale voetgangerroutes. Hieraan zou dan de kleinschalige bebou
w ing een plaats kunn en vinden (k leinere w inkels, k leinere kantoren en
wo ningen). De meer grootschalige elementen, zoals warenhuizen, kan
to orgebouwen e.d. kunn en voo rko men langs routes voor meerdere ver-
keerssoort en, op zeer korte afstand (tot max imaal 200 m) van de voet- .. . spreiden of concen treren.
gangerroutes. Op basis van een aantal typische bezoekskenm erken (wi e
bezoekt wat , hoelang en wanneer en hoe vaak), werden de cent rumele-
menten ingedeeld ten behoeve van voorste llen over de mogeli j ke liggin g.

A fstanden naar de centr a van de andere kernen kunnen op deze manier
zo beperk t mogelij k word en gehouden (ca. 5 km) . Rechtstreekse fi ets
en openbaarvervoers-verbind ingen tussen deze cent ra en het hoofd cen
trum zorgen voor max imale reistijden van ca. 15 à 20 minuten. Het was
dan ook zinvo l te trachten een globaal beeld op teroepen van mogeli jke
fu ncti es, vorm en inh oud van het hoofdcentrum . Een dergelijk beeld kan
dan ond erwerp zijn ván gedachtenwisselin g en discussie over de opzet
van het cent rum. Tevens kan het dan van invloed zijn op mogeli jk e inpas
sing in de ontwikkel ingsplannen voor Almere-Stad. Al lereerst werd aan
dacht besteed aan mogel ijk e funct ies van het toekomstige cent rum.
Behalve verzorg ing, werkgelegenheid , communicati e en ontmoeting en
(voor een deel) wonen, werd de zogenaamde "meerwaarde" (ond erschei
den. Deze meerwaarde heeft veelal betrekk ing op keuzemogelij kheid,
herbergzaamheid en verander ing. Keuzemogelijkheid in activiteit en, di en
sten, artikelen en prij zen ; herbergzaamheid door de relatie tu ssen bebou
w ing en open ruimte (goede schaal- en maatvoerin g!) en verandering door
mogel ijkheden het cent rummilieu aan te passen aan w isselende maat
schappel ij ke behoeften en nieuw verworven technische kenn is. Uiterste
zorg voor deze meerwaarde bij programm ering en ontwe rp van een cen
trum dat in een zo korte peri ode (ca. 25 jaar) tot stand moet ko men, is
meer dan noodzakelij k .

Vervolgens werden raming en verricht naar het ruimtegebruik van zowel
de bebouwd e als de onbebouw de ruimten. Evenveel aandacht werd be
steed aan benodigde aantal len m2 voor w inkels, sociaal-cu lturele, medi
sche en spor tvoorzi enin gen, onderw ijs, kantoren en wo ni ngen, als aan
parkeerruim ten, pleinen, st raten, stegen en andere onbebouwde ruimten.

Tenslotte werd een gro te hoeveelheid materiaal verzameld om beeld- en
gedachtenvorming over het centrum zo goed mogelijk kwantitatief te
ondersteunen. De bedoel ing is deze centrumstudie binnenkort als studie
rapport uit te geven. (16)

2.3. Het ontwerp Almere-Stad

Het ontwe rp w il in hoofd lijnen de ontw ikkeling en stru ctuur van Almere
Stad aangeven tot het jaar 2000 , het jaar waarin 80.000 à 100.000 inwo
ners in deze tweede kern van Almere zouden kunnen leven. Ontwikkelin 
gen, voo ral die na 1990, ku nnen slechts zeer globaal worden aangeduid .
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Geen mens kan voo rspel len aan we lke veranderi ngen de maatschappi j in
de komende decennia onderhevig zal zij n. Aangezien ruim telij ke stru ctu 
ren een directe neerslag zi jn van maatschappeli j ke processen heeft het
dan ook weini g zin dit soort structuren op papier te zetten voor een
relati ef ver van ons verw ijderde toekomst .

Ongetwijfeld zul len ook de hier voorgestelde ruimteli j ke stru cturen voor
Almere-Stad nog vele malen gewijzig d worden, hetzij op papier, het zij
nog nadat ze reeds aangelegd zij n. In elke stad vinden dit soor t w ijzigin
gen en veranderin gen voortd urend plaats, vooral in de oudere delen van
de stad d ie rui mtel ijke neerslagen zij n van historische rnaatschappijstruc
turen. Het ontwerp Almere-Stad geeft dan ook uitslu itend de hoofdl ijnen
aan. Per ontwikkel ingsfase kunnen deze lijnen dan nader wo rden uitge
werkt en gedetaill eerd, zoals momenteel voor Almere-S tad ui tsluitend de
allereerste fase (rond 1980) in detailplannen wordt uitgewerk t .

De volgende hoofd kenmerken van het plan kunn en word en onderschei
den :

Oppervlakten
De voor Almere-Stad geraamde oppervlakten voor de verschill ende
bestemm ingen bij een inwonertal van 80.000 à 100.000 inwoners zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
De d ichtheden in inw.Zha en in arb.pl./ha betreffen bru to -dichtheden.
In de woongebieden is het benod igde ruimtegebrui k van de niet-cen
t rumvoorzienin gen en van de w ijk- inf rast ruct uur, evenals het wij k
groen, opgenomen in het aanta l ha. Hetzel fde geldt voor de b edr ij
venpar ken. \

Ruimtegebruik Almere-Stad 2000

Woongebied (90-120 inw./ha) ca. 550 ha
(60- 90 ) 300

"
(30- 60

"
) 150

(incl. de niet-centrumvoorzieningen)
a Subtotaal woongebieden 1.000

t
b Centrumgebied 65 "

Bedrijvenparken (80-100 arb.pl./ha) 65

.1 (30- 40 ) 285

Subtotaal werkgebieden 350

a b c d e Kern hoofdwegen (auto) 60
Lokale o.v .baan (bus) 60
Spoorlijn

"
50

Waterlopen 80 "

d Subtotaal verbindingen 250

Sport e.a.openluchtvoorzieningen 200
Watergebieden

"
300

Bossen en parken 200
Overig groengebieden (o.a. buffergroen ) 100

e Subtotaal recreatieve gebieden 800

f Bijzondere bestemmingen 50

TOTAAL 2.500
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Figuur 12: Begrenzing plangebied
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Begrenzing plangebied
Het plangebied wo rdt in hoofdzaak begrensd door auto wegen, ge
scheiden van de bebouwi ng doo r ru ime groenstro ken van w isselende
breedte. Aan de zuidkant wo rdt de begrenzing gevormd door een
grote cent rale plas van ca. 100 ha en een groo tschalig groengebied,
waar in een aanta l recreat ieve voorzieningen zijn gepland, zoals een
bosbad. een jachth aven, pickni ckplaatsen. campings e.d. Deze plas en
dit groengebied maken çleel uit van de buitenruimte van Almere, een
buitenruimte di e ruimte zal bieden aan fun cti es die enerzij ds een ver
li chting kunnen betekenen van de recreati eve druk op delen van de
regio en di e anderzijds voor een zo breed mogeli jk scala van gebrui
kersca tegor ieën uit de kernen van Almere van belang zijn, op een
gemakk elijk overbrugbare afstand van de woo ngebieden.
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• stad scent rum

•• nevence nt ra

Figuur 13: Centra Almere-Stad

Het centrum
Het centru m van A lmere-Stad ligt zo centraa l mogeli jk b innen het
toekomst ige Almere. Behalve een buurt funct ie voo r de eerste bewo
ners, moet het later ook een hoofdcent rumfuncti e gaan vervul len
voo r Al mere-Stad en voor de over ige kernen van Almere. Zoals ge
zegd zal dit cent rum dan ook vanuit alle delen van Almere goed
bereikbaar zijn . De toekomstige spoorl ijn zal zor gdragen voo r even
eens snelle verb ind ingen met . Am sterdam, het Gooi , Utrecht en
Lelystad. Met name het centru m van Am sterdam ko mt daarmee
binnen snel bereik van de bewoners van Almere. Het graot -stedel ijk
voo rzieningenapparaat en het hoog gespecialiseerde werkmil ieu in
het hart van Am sterdam kan daardoo r een nieuwe inject ie krij gen.
Draagvlakvergrot ing in aanta llen inwoners en beroepspersonen is
voo r met name di t cent rum hard nod ig. Uiteraard zij n de voordelen
wederzijds. Ook het cent rum van Almere-Stad zal door deze spoo r lij n
krachtige ontwik kel ingsimpulsen verk rij gen. ' In dit cent rum zu l len
cent rale voorz ien ingen voo r de inwoners van Almere-Stad wo rden
ges itueerd. Ook voo rzieningen (grote warenhuizen, hoofdvest igingen
van banken en bedrijve n, hotels e.d .), die een verzo rgingsf unct ie voor
geh-eel Almere voor hun rekening nemen, horen hier thuis. Een be
langri jk deel van het totaal aanta l arbe idsplaatsen dient tevens in
di t cent rum te wo rden geconcentreerd, zodat ook mensen uit andere
kernen van Almere in het centrum kunnen werken, voo ral in genoem
de voorzi eningen en in de kanto rensector. In en rondom het cent rum
zull en wo ni ngen wo rden gebouwd voor typische cent rumbewoners,
zodat het cent rum ook een du idelij ke woonfunctie kr ijgt . V oorl op ig
wo rdt gedacht aan ca. 7 % van het totaal benodigde aanta l woningen
in Almere-Stad (in het jaar 2000 dus ongeveer 2400 van de 30 .000
wo ningen). Aan de noord kant zal het cent rum wo rden begrensd door
het reeds genoemde cent raal stat ion, eerst alleen een region aal en
lokaal busstati on , later ook N.S.-stati on . In het zuiden wo rdt het cen
trum begrensd door de cent rale plas. terw ij l in het oosten en westen
de omr ingende woongebieden het cent rum " binn endringen" .
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D ext ensief recreatiegebied
(natuurgebieden, natuurpark en, bossen)

Figuur 14: Groengebieden

,/
/

,/
/

/
/

I
I
I
I
I

/
/

/
...-:

Groengebieden
Vanui t de tussen de kernen gelegen buitenruim te ron dom het uitein
delij k stadsgebied dr ingen een aantal landschapsontwi kkelin gszones
naar binnen tot vlakb ij het cent rum. Hier in zijn een aantal sport- en
openluchtrecreati evevoorz ieningen gepland (o.a. sportvelden, zwem
baden, bossen, plantsoenen en vo lkstui nen). In deze zones liggen
waterpart ijen welke een onderdeel vormen van het hele stelsel van
waterwegen en waterberging in de stad en die een verbind ing bewerk
stelligen met de omringende bui tenruimte en de overi ge kernen van
Almere.

Behalve deze waterwegen zorgen voet- en fi etspaden voo r recht
streekse verbindingen tussen de buitenruimte en het cent rum van de
stad.
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Figuur 15: Groei
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2e fase 1982-1985 /86

1e fase 1979-1981 /82

Groei
De ruimtel ij ke groei van Almere-Stad zal via radialen, voornamelijk
bestaande uit woonbebouwing, vanu it het centrum plaatsvinden,
eerst in zu id-westelijke en noord-oosteli j ke richting (respect ievel ijk
naar Almere-Haven en naar het bedrijventerrein " de Vaart") , vervol 
gens in westelijke en in ooste l ijke richt ing. Tegel ij kert ijd zu llen zowe l
de in het toekomst ige stadslichaam doordr ingende uit lopers van het
bu itengeb ied wo rden ingeplant en ingericht. Ook de verspreid over de
stad gelegen bedri jventerrei nen zullen tot ontwikkeli ng wo rden ge
bracht. Zo zu l len de binnendringende groene ruimten evenals de
bedri jvenparken geleidel ijk omgre nsd wo rden door woonbebouwing.
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Figuur 16: Woondichtheden

Dichtheid en voorzieningen
De hoogst e woondichtheden zullen rond het centrum, langs de radia
len en in aan de rand gelegen subcentr a ko men. Op deze manier kan
een 20 maximaal mogelijke graad van spreiding van voorzieningen
wo rden bereik t . Een dergeli j ke opzet is ook gunst ig voor een even
w icht ige belasti ng van het lokaal openbaar vervoe rsnet. De belang
rij kste voo rzieningenco ncent rat ie zal voorko men in en om het cen
trum: wi nke ls, warenhuizen en speciaalzaken, banken, overheidsin
stel lingen, bi oscopen, horeca-vesti gingen e.d. zullen - naarmate het
inwonertal van Almere-Stad en geheel Almere toeneemt - in toene
mende mate het centrum vullen .
Daarnaast zu llen bij belangrijke knoo ppunten in de stad k leinere
concentra t ies kunnen ontstaan, terwijl verspreid over de stad buurt
en w ij kverzorgende voo rzieningen binnen loopafstand van bewoners
liggen, zoveèl mogel ij k gekombi neerd en geïntegreerd met haltes van
het openbaar vervoer. Grootschalige voorz ieningen, die mi sschi en
maar één keer in Almere-Stad zullen voo rkomen, hoeven niet beslist
in of bij het centrum te li ggen, maar kunnen elders in de stad een
plaats vinden, bij voorb eeld een voetbalstad ion, een ziekenhui s en
instellingen voor voortgezet en hoger beroepsonderw ij s, ook daar bi j
haltes van het openbaar vervoer.

Woonmilieus
Er zal worden gest reefd naar een aanbod van zoveel mogelij k verschi l
lende typen woongebieden, verschill end ond er andere in di ch theid ,
karakter, verkave li ngsty pe, huurniveau, auto -ontslu it ing en de hoe
veelheid aanwez ige voorzieningen. Op deze wijze kunnen toekomsti 
ge bewoners aan de hand van hun eigen speci fieke woonwensen kie
zen ui t een geva rieerd aanbod.
Ook de situ erin g van de woongebieden is erg belangrijk . V oor de ene
groep is het ty pe wo ning - al" of niet met tu in - doorslaggevend, onge
acht de situ erin g bin nen het stadsgebied, voor een andere groep is
ju ist die situering veel belangrij ker dan de wo ning: men w il persé in
het centrum wo nen of aan de rand van de stad of di chtbij het werk.
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D woongebied 60 190 inw.lh a

D woongebied 30160 inw.lh a
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op de vraag (woon wensen van
verschillende bevolkingsgroepen
of gezinsfasen).



Figuur 17: Werkgebieden

bedrijventerreinen 80/ ;00 arb.pl./ha

'--_..... bedrijvenparken 30/40 arb .pl./ha

D centr a

Werkmilieus
Op basis van rami ngen van deelnemi ngspercentages, van benod igde
aanta llen arbeidsp laatsen en beroepspersonen en het benod igde
ruimtegebrui k h iervoor aan kanto ren en bedrijven, zijn in het plan
meerdere werk m il ieus opgenomen. Deze ramingen vorm en onderdeel
van een binnenkort te publi ceren studierapport. (17)
Zoa ls gezegd zal het hoofd cent rum een belangr ij k aandeel van de
werkge legenheid in de kantorense cto r en in voo rz ieningen voor zijn
rekenin g nemen, terwi jl ook nevencent ra h iervan een (kleiner) deel
zu llen kr ijgen . In de woongebieden zul len vérspreid werk- of am
bachtstraten voo rko men, terw ijl oo k een aanta l k leinere bedrijven
terreinen (van 2-10 ha) hi er in zijn opgenomen. Daarnaast zijn er een
aanta l bedrijvenparken gepland op verschi l lende plaatsen in de stad .
Deze bedrijvenparken zu llen, behalve qua ligging , ook verschi llen qua
kavelgroo tte-verde l ing, qua ontsluit ingsmogel ijkheden , qua omvang
en qua grondpr ijzen. Op deze manier wordt ook voo r bedri jven ge
tracht zoveel mogelijk versch illende mogelij kh eden aan te b ieden
(het aanbod ) om aan de sterk uiteenl opende vesti gingseisen van de
versch il lende bedr ij fstypen (de vraag) tegemoe t te komen. V esti ging
in A lmere-Stad beteke nt vest iging in een toeko mstige hoofd kern van
een nieuw stedel ijk gebied, op ko rte afsta nd van belangr ijke bestaan
de stedelijke concentrat ies (A msterdamse agg lomerat ie, het Gooi en
Ut rechtiA mersfoort.
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Figuur 18: Fiets in Almere-Stad
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VerplaatsingsmiIieus
a. voor voetgangers en fietsers : Tussen woonbuurten, wer kgebieden,

het centrum, de omliggende buitenruimte en andere kernen van
Almere, lopen rechtstreekse, comfortabele en veilige routes voor
voetgangers en fietsers . Kruisingen met wegen waarover in het
spitsuur meer dan 300 auto's rijden, zijn ongelijkvloers. De hoofd
fiets- en voetpaden gaan hier onderdoor via een tunnel of er over
heen via een bru g. Grachten worden samen met deze routes onder
wegen doorgevoerd, zodat ruime en lichte tunnels ontstaan . Vanaf
het begin lopen er voet- en fietspaden van Almere-Stad naar
Almere-Haven, het bedrijventerrein "de Vaart", recreati egebieden
en naar het oude land .

b. voor bromfietsers : In verband met zijn kwetsbaarheid in het druk
ke en snelle autoverkeer wordt de bromfietser niet op de belangri j
kere autowege n toegelaten. Binnen de woonomgeving lopen de
bromfietsroutes via de minder intensief en minder snel bereden
wegen voor all e verkeer en plaatselijk via alleen door (brom)fiets te
berijden kortstuitingen .
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____ spoorlijn

___.... openb aar vervoersbaan + halte

Figuur 19: Openbaar vervoer in Almere-Stad
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c . voor openbaar-vervoer reizigers: Voor het regionale en nati onale
openbaar vervoer is de vierspor ige raill ijn in het plan opgenomen,
die ' aanslui t op de spoorlijn Am sterdam-Hil versum . Dit maakt
t reinverb indi ngen mogel ijk met Am sterdam, Schiphol , Hilversum ,
Utrecht en Am ersfoort . Het spoo r l ijntracé loopt dwa rs door
Al mere-Stad in west-oostelijke ri cht ing. Dri e stations, met een on
der l inge afstand van ca. 2 km, dienen ervoor te zorgen dat zoveel
mogelij k inwo ners b innen redeli j ke afstand van een dezer stat ions
wone n. De spoorbaan wordt op een 4 à 5 meter hoge dijk gelegd.
De paden, busbanen en autowege n kruise n deze baan ongel ijk
v loers. Door de lange tijd van voo rbereid ing en uitvoeri ng kan de
spoor lij n op zi jn vroegst in 1985 in gebruik worden genomen. Een
t ijdst ip dat beslist niet te vroeg mag worden geacht . (18) Tot die
tijd verzo rgen regionale buslijne n verbi ndingen met o.a. Am ster
dam, 't Gooi en Weesp, Lelystad en Schi phol .

Ten aanzien van mogel ijke on twikkelingen in een verre toekomst
bet reffende meer stadsgewestelijke railverbind ingen bestaat zoveel
onzekerheid , dat hiervoor in het ontwerp voo rshands geen tracees
zijn opgenome n.

Het lokaal openbaar vervoer doet met alle lijnen de cent rale
noo rd-zuidroute aan (waaraan oo k het centru m ligt). Vanuit het
cent rum vertakt het stelsel zich naar de buitenwijken en naar
andere kernen van Almere. Deze radiale structuur biedt mogelij k
heden voo r uitbreid ing in alle ri cht ingen en voor verschi l lende
exp loitatievormen. Het stelsel is dusdanig getraceerd dat bijna alle
inwoners b innen 400 meter van een bushalte zu llen wonen, terwij l
tevens de meeste nevencentra in het p lan bij deze haltes zij n gesitu
eerd. De vr ije busbanen zu llen ook geschikt zijn voor andere lokale
openbaar vervoermiddelen, zoals trol leyb ussen, tra ms of toekom
stige modernere middelen .
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Figuur 20: Auto in Almere-Stad ·

d, voor automobilisten: Stadsautowegen rondom de stad, aansluitend
op zowel belangrijke verb indingen via de weg met de regio (19) als
ophet interne wegennet tussen de kernen van Almere, zorgen voor
goede autoverbindingen . Binn en Almere-Stad zullen kernhoofdwe
gen met elkaar verbinden : het centrum, de woon-, werk- en recre
ati egebieden. Het doorgaand verkeer zal zoveel mogelijk uit de
stad worden geweerd. De aansluitingen van de kernhoofdwegen
van Almere-Stad op Rijksweg 6 en de omringende stadsautowegen,

. evenals de kruisingen van de overige verkeerssoorten (openbaar
vervoer, hoofdfietsroutes) met deze autowegen zijn op het plan
indikatief aangegeven . Zij vormen nog onderwerp van studie, mede
in verband met de gegevens welk e nog zul len voortvloeien uit de
plannen voor de overige kernen van Almere. Een en ander zal in
het structuurplan voor geheel Almere nadere uitwerking vinden.
Overigens zijn de kernhoofdwegen niet door de dichtbebouwde
gebieden in Almere-Stad getraceerd . Door deze qebieqen lopen wel
de vrije busbanen en fiets- en voetpaden. Zo ontstaan zogenaamde
" autoverkeersluwe" gebieden, waar de automobilist niet harder
dan 20 à 30 km per uur mag rijden. (20)
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Figuur 21: Water in Almere-Stad
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Het open water
Het open water in en rondom A lmere-Stad is in een vijfta l elementen
in te delen. In de eerste plaats zij n er de bestaande toc hten en de
Hoge Vaart. Deze hebben in eerste instant ie een t ransportfunctie ,
zowel voor water als voor goederen. Het tweede element is de door
gaande vaarrou te, een recreat ieve vaarverbinding vanaf het cent rum
naar toekomst ige waterplassen buiten de stad , waar langs veelvu ldig
recreatieve voo rzieningen zoals bossen, parken etc . zullen l iggen. In
open verbindi ng met deze vaarroute (-5.50 m N.A. P.) staat het toe-

. komst ige grachtensysteem van de stad, nodig voor het opvangen van
het overto l lige hemelwater. Het vierde element, de reeds aanwezige
zandwinplaats kan eveneens wo rden opgeno men in het grachte npa
t roo n, zowe l voo r de vergroting van de bergingscapacitei t als voor de
pleziervaart .

Het voo r Almere-Stad meest in het oog springende open waterele
ment is de cent rale plas in het hart vim Almere, aan de noordzijd e be
grensd doo r het cent rum. V ia een sluis of een overhaal kan er verb in
ding ko men met de reeds genoemde doorgaande vaarroute. Ook deze
plas zal een belangrijk recreatief hart kunnen wo rden, voor zowe l de
waterrecreat ie als de oeverrecreatie .
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3. Het ontwikkelingsprogramma

3.1. Bewoners en bedrijven

De belan gstelling van mensen om in Al mere te gaan wo nen is erg groot .
V oor de eerste paar honderd wo n ingen in Almere-Haven hebben zich ca.
15.000 gezinnen als belanqstell ende aanqerneld . Uit een onderzoe k onder
deze belangste l lenden (21) bleek de samenste lli ng van deze spontane be-
lanqstellinqsterk af te w ij ken van de to t taak geste lde bevo lki ngssamen
ste ll ing naar leeft ijd en in kom en. V ooral de lagere inkom ensgroepen en
de groepen jo ngeren en bejaarden tonen - naar verhoud ing - nog we inig
belangstelling om in Almere te gaan wo nen.

Tot nog t oe is ook de belangstelli ng van het bed r ijfsleven voo r vest iging
in Almere naar verwac hti ng, zeker met in acht nem ing van de economi
sche sit uat ie in Nederl and. Er hebben zich een groo t aanta l voo rnameli j k
verzo rgende bedrijve n als belangste llenden aangemeld , hoofd zakeli j k
mi ddenstanders, terwi jl er tevens sprake is van een behoor li jke belang
stelling van kleine en mi ddelgrote industri ële bed rijven en bou wbedrij ven.
De houd ing van de part iculiere kantorensecto r is nog wat aarzelend te
noemen, behalve dan vanu it de meer verzo rgende kantoren, zoa ls bijvoor
beeld bank-en . Deze geringere belangstell ing van kantoren valt ook elders
te constate ren. Uit Britse ervaringen blijkt dat gedurende de eerste ont
w ikkelingsfasen van een nieuwe stad de werkge legenheid voo ral in de
kantorensector achterloopt . Gaandeweg voltrekt zic h echte r een tegenge
ste lde beweging, een soort "na ij len" van arbe idsplaatsen in voo ral de
kantorensecto r .
In een andere nieuwe stad in Flevol and , Lelystad, viel eveneens een aan
vankeli j k tekort aan belangste ll ing .vanuit deze secto r te constate ren. De
aanwez igheid van enke le grote overheidsinste ll ingen dr oeg echter zorg
voor een vo ldoende groot aanta l kantoorarbeidsplaatsen.

Het bli jk t dus dat bepaalde groepen mensen en bepaalde typen bedr ijve n
niet bereid zi jn zich te vestige n in de beginfase van een ni euwe stad . Wat
zijn de oo rzaken van deze ger inge belangstelling van deze groepen en wat
zou het verantwoo rdelijk ontwik keli ngsorgaan (in casu de Rij ksdi enst
voor de l.Isselrneerpold ersl kunnen doe n om deze oo rzaken althans ge
deelteli j k weg te nemen. Wil de taakste lli ng betreffende een evenwicht ig
sa mengestelde bevo lk ing en een evenwichtig samengesteld werkge legen
heidspakket vanaf het begin van de ontwikke l ing van Almere-Stad een
reële zaak zijn, dan is meer stud ie nod ig naar de oorzaken die deze taak
stelling bemoeil ijken.

Ind ien we de ontwikkeling van een nieuwe stad heel vluchtig doorlopen,
blijk t de ontwikkeling in de vo lgo rde van belangstelli ng van bew oners
groepe n en bedri jvensectoren hiermee enigszins te co rresponderen.

In de eerste jaren bestaat zo'n stad ui t niet veel meer dan een paar hon
derd of duizend wo ningen. V erder is er een eerste fase van het centrum,
waar in een aanta l, hoofdzakeli j k verzorge nde , bedrijven zij n opgenomen.
Deze zij n soms in perm anente, soms in t ijdeli jke of nood-ond erkom ens
gehu isvest . Genoemd kunnen wo rden een aantal wi nkels voo r de dage
li j kse verzorg ing, enke le horecavestigin gen, rui m ten voo r de meest nood
zake l ijke medische verzo rging, de eerste bankf i l ialen en enke le andere
k leine kanto ren ui t de overheids- en part icul iere secto r . In het woonge
b ied bev inde n zich bovend ien enke le k leuter- en basisscho len en mi s
sch ien voo rz ieningen zoals buu rthuizen, kerkruimten en " kantoren-aan
hu is" (verzeker ingsagent en, makelaars e.d .) . ' Op het industrieterrein
hebben zich de eerste bouwbedr ijven en nevenvest igingen of pr odu kti e
afde l ingen van gro tere industri ële bed rijven gevest igd , benevens een
dozijn k leinere bed rijven. Het w on ingbestand kenmerkt zich door een
nog geringe di fferent iat ie in vo rmgev ing, ty pe en groo tte . Ook de hur en
lopen niet ver uiteen . De sociale con tacten in deze fase zi jn nog nauwe
li j ks select ief , al te grote k ieskeuri gheid leidt in een dergeli jke sit uat ie
al gauw tot sociaal isolement. Het is dan ook niet meer dan logisch dat
voo ral gezi nnen met jo nge k inde ren deze fase niet bezwaarl ijk vi nden. In
hun wensenpakket staat immers in de meeste gevallen de eengezinswo 
ning en het veilige woonmi lieu bove naan. De ongemakken d ie een derge-
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l ij ke fase nu eenmaal met zich meebrengt, worden op de koop toegeno
men. De beschikba re vr ije t ijd in de avonden en weekende n wo rdt hoofd
zakeli jk besteed aan de inr icht ing en aank ledi ng van het nieuwe hu is,
terw ij l een event uele avondstud ie ook in die fase aantrekke l ijk kan zij n.
Financiële' bokkesprongen kan men zich nauweli j ks veroo r loven : niet
alleen de stad of de w ijk , maar ook het gezin zelf bevind t zich in een be
ginfase. Een ui tzo nderi ng hierop vormen de gezinnen van de eerste
beroepspersonen. Z ij ko men niet in de eerste plaats voor de nieuwe wo
ning , maar voo ral voo r de nieuwe werkk r ing. Pas als de nieuwe stad wat
groter is, meer inwoners telt , over meer en meer gespecialiseerde voor
zieningen beschi kt , maar voora l oo k meer en gevar ieerde werkgelegen
heid te bieden heeft , zuIlen ook andere bevolki ngsgroepen in andere
gezinsfasen de stap naar zo 'n nieuwe woonplaats w i llen zetten . Via een
zich steeds verder ontwikkelend verenigings- en groepsleven kun nen soci
ale contacten steeds meer selectief t ot stand wo rden gebracht. Huish ou
dens met oudere ki nderen, huishoudens zonder ki nderen, bejaarden, ou
dere al leenstaanden en soms ook jongeren zullen sa men met de reeds ge
noemd e hu ishoudens met jonge kin deren to t de belangstellenden voo r
een wo ning in de nieuwe stad gaan behoren. Schol en voo r meerdere soor 
ten van voo rtgezet onde rw ijs, speci fi eke bejaardenvoo rzieningen, waren
huizen en gespecial iseerde w inke ls, u itgaansmogel ijkheden en per iodieke
kunst- en sportmanifestati es vorm en hiertoe we l een vereiste, evenals een
zich steeds meer speciali serend en uitbreidend werkge legenheidsaanbod.
Grot ere industriële bedrijven, arnbachtsbedr iiven. instellinqen en institu 
ten hebben zich inmidde ls gevesti gd, terw ij l langzamerhand de belang
ste ll ing van part iculi ere tert iaire bedrijven op gang gekomen is. Redenen
hiervoor liggen voo r de hand : de grot ere lokale arbeids- en afzet mark t,
de aanwezigheid van particul iere won ingbouw terreinen, het hogere
voo rzieningenniveau, voo ral ook in de recreat ieve sfeer, de betere verbi n
di ngen met de bu it enwereld, de "bekendheid" van de nieuwe plaats en
tenslotte de aanwezigheid van een veelvoud van kleine indust r iële en ad
min istrati eve bedrijven. Deze kunn en ingeschakeld worden voo r aanvul
lende werkzaamheden. Genoemd kunnen o.a. wo rden : reclamebu reaus,
adviesbureaus. reparati ebedriiven. const ruct iewerkplaatsen en kantoren
voor zakeli jke en maatschappelij ke d ienstverlenin g.

In een vo lgende fase tenslotte, missch ien bij een inwonertal tussen de
50.000 en 100.000, raakt de nieuwe stad vo lgroeid, voo ral als de stad
zich een zekere regionaal verzo rgende functie heeft verwo rven voo r
omliggende k leinere kernen. Bedrijven met een zeer veelzijd ige samen
ste l li ng van arbe idsplaatsen diene n zich aan en kostba re voo rzie ningen
van hoog niveau zijn gereal iseerd. Kortom : de stad is geleidel ijk aan min
of meer vo lwassen en zelfstand iger geworden. Er is dan letterl ij k plaats
voor- en behoef te aan mensen in al le leef tij den en gezinsfasen, in alle
inkomensklassen en met u iteenlopende leefsti jl en. De mogeli jkhedén om
te veranderen van werkk r ing zonder te moeten verhuizen naar een andere
woonplaats zijn gro ter , zelfs voo r de meer gespecial iseerde beroepsper
sonen. Mogel ij kheden voo r het bedr ijven van uiteenlopende act ivite iten
zij n aanwez ig. De eerste, oorspronkeli jke stadsdelen kri jgen een wat
ander karakter, verander ingen di enen zich aan, zowe l. in de bebouwinq
als in de bevo lkings- en bedrijven samenstell ing. Er gaan ouderdo msver
schill en ontstaan tu ssen verschil lende w ijken, hoewel veel minder preg
nant dan in langzaam gegroeide steden. ·Tenslotte betreft deze ko rte
beschrijv ing een ontwikkel ing over een periode van mi sschien 25 à 30
jaar. Wel we'rken deze versch illen onderscheid in prijsniveau in de hand
tussen oude en nieuwe bedrijfsruimten en wo ningen, zodat ook voor
bewoners en bedr ijven d ie de hoge huur - en koo ppri jzen van nieuwb ouw
als de grootste belemmering zien, de niet meer zo nieuwe stad als vest i
gingsplaats in teressant wo rdt.

Uit deze maar zeer globa le en onvolled ige beschr ijv ing zij n reeds enke le
punten naar vo ren gekomen d ie de ger inge belangstell ing van bepaalde
bevolk ingsg roepen en bedrijvensecto ren voor vest iging in de beginfase
benadru kken.
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a. voor bewoners:
de hoge huren (althans hoger dan hun hu idige);
het ontbreken van gespecialiseerde en specif ieke voorzieningen;
de "onbekendheid" van de nieuwe plaats ;
de geringe karakter- en oud erdomsverschill en tussen de verschillende
stadsdelen;
de geringe mogelijkheden om geschikt werk te vinden;
het ontbreken van voldoende leefstijl -genoten voor de vorming van
zogenaamde subculturen ;
de onherbergzaamheid van het fysieke milieu .

b. voor bedrijven :
de nog geringe omvang en gevarieerdheid van de arbeids- en afzet
markt ter plaatse;
de infrastructurele tekortkomingen;
het ontbreken van hoogwaardige voorzieningen;
het ontbreken van goedkope bedrijfsruimte ;
de onbekendheid van en met de nieuwe vestigingsplaats;
een afwachtende houding ten aanzien van de voo rtgang van de ont
wi kkeling van de nieuwe stad.

Voor de duideli j kheid zij er op gewezen dat deze opsomming factoren
betr eft die gelden ten aanzien van de nieuwe vestigingsplaats. Andere
oorzaken kunnen zijn gelegen in de huidige woon- of vestigingsplaats:
bijvoorbeeld de gehechtheid aan de oud e, vertrouwde omgeving, de
gevestigde sociale contacten, de angst voor het onbekende, de beperkte
mobiliteitsbeho efte etc . Voor bedr ijven kan dit evenzeer gelden: de lang
zaam opgebouwde good-will met het personeel en met af nemers, de
nood zaak tot regelmatige formele, maar ook informele, contacten met
andere bedrijven en misschien overheidsinstanties . Allemaal banden di e
vaak moeilijk kunn en worden verbroken .

3.2. Ontwikkelingsinstrumenten

Teneind e een bredere belangstelling van bewon ers en bedri jven voor ves
tiging in Almere (-Stad) te bewerkstelligen, di ent er kennelijk meer aan
geboden te worden dan alleen eengezinswoningen, bedrijventerreinen en
basisvoorzien ingen.

All ereerst moet er vanaf het begin blijk van worden gegeven dat het hier
gaat om vestiging in de hoofd kern van het to ekomsti ge, meerkern ige
stedelijk gebied Almere, uiteindelijk bestemd voor minimaal 125.000 en
maximaal 250.000 inwoners. Deze hoofd kern t zelf bestemd voor 80 .000
à 100.000 inwoners, zal centraal ten opzi chte van de overige - in omvang
kleinere - kern en liggen. Vand aar ook de naam voor deze tweede kern :
Almere-Stad. Een duidelijkere aanwijzing voor deze toekomstige central e
fun ctie is nauwelijks denkbaar.

In de tweede plaats moeten een aantal drempelvormende en risico-vergro
tende omstandigheden worden verzacht of weggenomen, di e vestiging in
een nieuw en nog bi jna leeg gebied met zich mee brengt. Er valt bijvoor
beeld aan te denken dat de overheid - die het initiatief voor de ontwikke
ling van deze nieuwe stad heeft genomen - in de beginfase een acti ef ont
wikkelingsbeleid voert. Dit beleid zou de vol gende elementen kunnen
omvatten :

de eigen di enstverlening van de overheid loopt ruim vooruit op de
voor "normale" situaties geldende normen;
de bouwen (tijdelijke) verhuur tegen lage prijzen van verschillende
vormen van bedrijfsaccommodati e op uiteenlop ende lokat ies;
een aanbod van een verscheidenheid aan won ingen, tegen maandelijk
se woonlasten welke zijn afgestemd op de tot taak gestelde bevol 
kingsopbouw qua inkomen;
een aanbod van voldoende bedrijventerreinen van verschill end karak
ter in iedere fase, ook op de " betere" plaatsen in de toekomstige stad;
het aant rekken van speciaal di e bedrijven, die geheel nieuwe produk-
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ten fabriceren, waarvoor de lokale markt (nog) van zeer geringe bete
kenis is ("speerpunten") ;
goede en gerichte voorlichting aan alle bevolkingsgroepen, aan het
bedrijfsleven en aan overheids- en semi-overheidsinstellingen, zoals
informatie over landelijke regelingen (regeling gewenningsbijdrage,
ind ividuele huu rsubsid ieregeling) en eventuele migratieregel ingen
voor personeel van bedrijven of speciale premieregelingen , die het
bedrijf in staat stellen extra ' risico's te dragen .

AI met al maatregelen die niet allemaal zo maar zijn te realiseren en zelfs
dan nog geen tovermaatregelen zouden blijken te zijn . Toch is een derge
lijk actief ontwikkelingsbeleid onontbeerlijk . Tenslotte gaat het hier om
vestiging in een door de overheid aangewezen groeikern.

In de derde plaats moet er duidelijkheid zijn over de plannen en de uit
voering daarvan. Een vertrouwen in de continuiteit van het overheids
beleid is van het allergrootste belang. Structuur- en bestemmingsplannen
moeten bevolking en bedrijfsleven inzicht verschaffen in' huidige en toe
komstige mogelijkheden. Vooral de fasering en uitvoering van belangrijke
infrastructurele werken, voorzieningen en woon- en werkgebieden kun
nen in dit verband worden genoemd. Grond- en huurprijzen moeten in
een zo vroeg mogelijk stadium bekend zijn, evenals te doorlopen vesti
gingsprocedures voor bewoners en bedrijven .

Tenslotte moet worden zorggedragen voor een wervend klimaat in en om
Almere-Stad. Behalve een aantrekkelijk woon- en werkmilieu in de stad
zal ook de inrichting van het landschap rondom de kern daarvan onder
deel moeten zijn. De bossen om Lelystad en aan de oostzijde van Oost
Flevoland bewijzen dat in betrekkelijk korte tijd (10 à 20 jaar) een land
schap van allure kan worden gevormd . Ook zal een behoorlijk aanbod
van voorzieningen, vooruitlopende op de bevolkingsontwikkeling, dit kli
maat kunnen oproepen. Aangezien rond 1980 het bevolkingsaantal in
Almere nog te gering zal zijn om als draagvlak voor dergelijke voorzienin
gen te dienen (afgezien van de eerste verzorgende winkels, scholen en
sportvelden), zuIlen bedoelde voorz ien ingen voora Isnog de regionale
markt moeten bedienen. (22)

3.3. Ontwikkelingsprogramma

Wat heeft Almere-Stad in de beginjaren te bieden aan bewoners en bedrij
ven? Het antwoord op deze vraag zal de betrokkenen waarschijnlijk het
meest interesseren . Helaas kan dit antwoord slechts zeer onvolledig zijn,
aangezien de plannen nog steeds uitsluitend op papier bestaan. Er is
slechts een zeer globaal beeld te schetsen van de mogelijkheden voor be
woners en bedrijven die voornemens mochten zijn zich direct vanaf het
begin in Almere-Stad te vestigen. Mogelijkheden die bovendien voor een
deel nog zeer beperkt zullen zijn .

Mogelijkheden voor bewoners:

Woongebied
Het streven is erop gericht in 1979/1980 de eerste woningen gereed te
hebben. Daar het startpunt van de bouw direct in en nabij het toekom
stige centrum ligt, zullen de eerste bewoners allen in of vlakbij de eerste
fase van dit centrum wonen. Dit eerste woongebied zal worden begrensd
door deze eerste fase van het centrum (waarin overigens ook een deel van
de woningen wordt gebouwd), door de eerste openlucht-recreatieve voor
zieningen (er wordt gedacht aan een zwembad, een plantsoen, een sport
park en een volkstuinencomplex) t door de reserveringsstrook voor de
toekomstige railverbinding, door de autoweg in de richting van Almere
Haven (waar dan volgens de plannen al 10.000 à 12.000 mensen wonen)
en door de centrale waterplas (een kunstmatig meer van ca. 100 hal. Er
zaI naar worden gestreefd deze begrenzingen zoveel mogel ij k gereed te
hebben , zodra de eerste bewoners arriveren; uitvoeringswerkzaamheden
zullen zo min mogelijk het dagelijks leven moeten verstoren .
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De netto woond ichth eid zal varle ren tussen de 20 en 50 woningen per
hectare. Er zal in hoofdzaak worden gebouwd in geheel of gedeelte l ijk
geslo ten bouwb lokkken, zodat echte stra ten en pleinen ontstaan . V oor
wat de verde l ing laagbouw - gestape lde bouw betreft (in Almere wo rdt
geen hoogbouw van betekenis gebouwd ), gaan de gedachten voo r dit
gebied uit naar 75 % van de wo ni ngen op de begane grond en 25% bo
ven de begane gro nd, uitgezonderd in het centrum . In het centrum
wo rdt gerekend op een gemiddelde van vier bouwlagen. Di t betekent
dat h ier geen laagbouw zal voo rkomen, doc h ui tslui tend gestapelde
bouw . Het percentage cent rumwoni ngen zal ca. vi jf à t ien procent bedra
gen, althans voo r het gehele centrum : per fase kan d it percentage hoger
of lager z ijn .

Voorzieningen
Voor de dagel ijkse verzorg ing van de eerste paar dui zend mensen zu llen
al veel voo rz ien ingen to t stand gebracht moeten worden. Er wo rd t ge
dach t aan een twin ti gtal w inke ls, een café-restaurant, k leuter- en lagere
scholen, een med isch-basisteam, een bibl iotheek, een postkantoor, ban
ken, een buu rt gebouw , enke le overheid sinstell ingen, het reeds genoemde
zwembad en plantsoen, sport velden en verder een aantal d ienstver lenen
de kanto ren. Door de plaats van de eerste woongebieden aan te laten
sluiten bi j de plaats van de start van het centrum, ontstaan zeer ko rte
afst anden tussen wo ning en voorzieni ngen, die mak keli j k lopend of f iet
send kunnen wo rden afgelegd. Uitbreiding van de wo ningbouw zal dan
ook zoveel mogeli j k vanu it di t centrum plaatsv inden, zodat gedurende de
eerste jaren deze afstanden naar het centru m redelijk b l ijven. Indi en de
afstand naar het cent ru m te groo t word t om nog redelij kerwijs dagel ij ks
te voet of per f iets te kunnen af leggen, zou tot stichting van nevencentra
dienen te wo rden overgegaan, zoda t daar in ieder geval dagel ijks beno
digd e art ike len kunnen wo rden aangeschaft . Het ni veau van zo' n neven
centrum zal kunnen var iëren tu ssen een klein buurt centrum en dat van
een behoo rl ij k stadsdeelcentrum. Bepalend hi ervoor is het aanta l mensen
dat binnen de invl oedsfeer van zo 'n centrum woont en de specifieke
ligging bi j b ijvoor beeld een N.S.-station , een halte van de bus, een krui
sing van wegen of aan het water .

Verplaatsen
Alle belangr ij ke bestemmingen in het gebied zu l len door middel van
rechtstree kse loop- en fie tsroutes met elkaar worden verbo nden. Het
autoverkeer zal van deze verkee rssoor ten worden gescheiden, behalve
daar waar we inig autove rkee r te verwac hten is. Hier zal de auto zich
moeten "a anpassen" aan het voet - en f ietsverkeer . Met het regionaal
open baar vervoer (voorl op ig de bus) zullen de belangrijkste bestemmin
gen in en buiten het gebied kun nen worden bereik t. Zo dra de eerste
bewoners in Almere-Haven gearr iveerd ware n, ko n men reeds één keer
per uur naar Amsterdam en naar Bussum, in het spitsuur zelfs één keer
per half uu r naar A msterdam. Deze f requent ies zul len zeker al hoger
liggen als de eerste bewo ners zich in Almere-Stad zul len vest igen.
Door het woongebied en door het eerste deel van het cent rum zal een
gracht lopen naar de centra le waterplas, d ie later zal aanslui ten op een
vertakt grachtenste lsel in de stad.

Woningen
.Alle wo ningen zull en van goede kwa l i tei t moeten zijn , voorzien van alle
moderne comfort (centrale verwa rming, zit kamer, keu ken, bad- of douche-
gelegenheid , vold oende slaapka mers, bergru imte enz.). Net als alle nieuw
bouwwon ingen zullen ze vo ldoen aan voo rschr iften en eisen d ie van
overheidswege aan de kwa litei t geste ld zijn. De meeste wo ningen (ca.
75 % ) zullen over een tui n beschikken. Er zal vo ldoende parkeergelegen
heid moeten zijn voor bewo ners en bezoekers, soms d irect bij de woni ng,
soms op enige afstand daarvan .
De huurverdelin g van de wo ningen zal zoveel mogel ij k in overeenstem
mi ng moet en zij n met de te verwac hten inkom ensverdelin g. Di t betekent
dat ieder gezin ca. 16 à 17% van het bru to- inkomen aan huur zal moeten
opbrengen , eventueel met behulp van overheidssubsidie (ind ividuele
huursubsid ieregel ing, regeling gewenningsbijd rage).
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Behalve verschillen in huur en omvang zul len er tevens verschi llen in type
won ing zijn, zoveel mogelij k aansluitend bij specifieke wensen en behoef
ten van verschillende bevol kingsgroepen. Behalve huurwon ingen zull en
ook koo pwo ningen in verschi llende prijsklassen beschi kbaar komen .

Een zo gevar ieerd mogeli j k wo ningen-aanbod vanaf het begin kan er
mede toe bi jd ragen dat ook zoveel mogeli j k ty pen mensen en gezinnen
zich in Al mere-Stad zu llen wi llen vestigen.

Mogelijkheden voor bedrijven

Werkgebieden
Het streven is er op gericht al vanaf het begin verschi llende mogelij khe
den ook voo r bedrijven gereed te hebben. Zo zu l len meerdere bedr ijven
terreinen voo r ui tgifte gereed zij n. Deze terreinen zul len onderli ng ver
schi llen in ligging, in omvang, in kavelgroo tteverde l ing en karakter.

leder bedr ijf kan dan op basis van de karakter istieke n per ter rein beoor
delen welke mogelijkheid het beste beantwoo rdt aan de eigen wensen en
verlangens.

Ook kunnen in de eerste fase van het cent rum "ka le" bedr ijfsrui mten
worden gehuurd . Bepaalde percelen grond zu llen hier en daar ter beschik
king kunnen wo rden geste ld (tegen redel ijke pr ijzen) voo r eigenbouw
doo r ondernemers.

Bovendien wo rdt in de woongeb ieden gedacht aan de mogelij kheid van
ambachtst raten, waar bestaande of nog op te ri cht en ambachtsbedr ijven
een ru imte kunnen huren, mocht er tenminste belangste lli ng voo r be
staan.

Bedr ij fsvestiging van met name kanto ren kan plaatsvin den in het centrum
van Almere-Stad, bij de stat ions en elders in de stad in komb inatie met
haltes van het openbaar vervoer . Tenslotte wordt de mogeli j kheid over
wogen om kant-en-k lare hallen te bouwen voor verhuur aan bedrijve n.

Vestig ingsfactoren
In combinat ie met de realiser ing van de reeds eerder genoemde ontwikke
l ingsinst rumenten, zou dit aanbod van vest igingsmogelijkheden een hope
li jk rui me en geva riëerde belangstelli ng van bedrijve n kunnen oproepen.

Almere en vooral Almere-Stad, heeft straks bedri jven nodi g: k leine en
grote, stuwende en verzorgende, indust riële bedr ijven, kantoren, am
bachtsbedrijven, wi nkel s en vr ije beroepen .

Naast de onverm ijdelijke tekor t kom ingen van de stad in opbo uw be
schikt A Imere-Stad straks t och al over een aantal positieve vesti gingsfac
toren. Genoemd kunnen wo rden :

gunst ige ligging van Almere-Stad ten opzic hte van de noordvleugel
van .de Randstad Holl and. Amsterdam ligt op 24 km afstand , Hilver
sum op 20 km en Schiphol op 35 km;
cent rale ligging van Almere-Stad binnen het to ekomstige stedelijk
gebied Almere, waar in 1990 ruim 90.000 mensen zull en wo nen en in
het jaar 2000 max imaal een kwart mil joen en de centrumfunct ie voo r
heel Almere die uit deze ligging voo rtv loeit;
aanbod van passende hui svestingsmogelij kheden voor leid ing en per
soneel, zowel in de huu r- als in de koo psecto r ;
gelegenheid tot huur van kant en klare standaard-bedri jfsh allen en
kantoorrui mten;
ontb reken van parkeerproblemen en andere ruimteproblemen (vol 
doende rui mte voo r latere ui t breiding) ;
aanbod van ri j k geschakeerde recreati emogeli j kheden aan het water
en op het land ;
tezi jnert ijd goede opleidi ngsmogelijkheden en een gevarieerd arbeid s
aanbod .
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Het spreekt voor zich dat elk bedrijf de voor- en nadelen van een eventu
ele verhuizing naar de nieuwe vestigingsplaats zorgvuldig zal moeten
afwegen.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor nog op te richten bedrijven. Toch zijn
juist ook die bedrijven zeer gewenst, vooral in de beginfase. Almere-Stad
heeft in die eerste fase pioniers nodig. Dat geldt voor de bewoners. Dat
geldt ook voor ondernemers.

Tenslotte
Tenslotte nog het volgende: Almere-Stad bestaat nog niet. Alles wat in
dit rapport is gezegd, verkeert nog in de planfase. De toekomst van Al
mere-Stad ligt daarmee nog volkomen open. Äanpassingen en veranderin
gen van de plannen, zeker van die op de langere termijn, zijn en blijven
mogelijk. Pas in 1979/1980 kunnen de eerste bewoners en bedrijven
terecht in Almere-Stad. Het spreekt voor zich dat een actieve houding
van deze eerste bedrijven en bewoners onmisbaar is voor het op ga~g

brengen van het ontwikkelingsproces. Juist de eerste fase, het eerste be
gin, is voor de toekomstige ontwikkeling van Almere-Stad en van geheel
Almere van het grootste belang. Om dit begin te maken is besluitvorming
noodzakelijk. Dit rapport beoogt hiertoe een bijdrage te leveren.
Gezamenlijke inspanning en enthousiasme van bewoners, bedrijven,
organisaties, overheden en geïnteresseerden zijn noodzakelijk voor een
goede start en een goed verloop van het ontwikkelingsproces van Almere
Stad.

Rijksdienst voor de l.Isselmeerpolders
Smedinghuis
Lelystad
Tel. 03200-99111
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11. Mogelijke afwijking bevolk ingssamenstelling eerste fase Almere-Stad
ten opzichte van de taakstelling voor geheel Almere :

aantal huishoudens in %

groepen Nederland Mogelijke Afwijking
1980, taakstel- samenstel- van taak-
ling Almere (x) ling 1e fase stelling

1. Huishoudens met kin-
deren (hoofd -huishou-
dens t/rn 34 jaar) 20 15 -5

2. Huishoudens met kin-
deren (hoofd -huishou -
dens 35 t/rn 64 jaar) 30 25 -5

3. Huishoudens zonder
kinderen (beide leden

<65 jaar) 20 25 +5

4. Huishoudens van
bejaarden (minstens 1
lid> 65 jaar) 15 15

5. Huishoudens van
alleenstaanden 18 t/rn
29 jaar 5 5

6. Huishoudens van
alleenstaanden 30 t/m
64 jaar 10 15 +5

Totaal 100 100

x Bron : Demografisch Model AI mere 30 - 6 - 1976
De situatie in Amsterdam vertoont in vergel ij k ing met de taakstelling
voor Almere een duidelijk andere beeld : vooral de oververtegenwoordi 
ging van de kleinere huishoudens valt hier op (alleenstaanden en bejaar
den).

12. D. E. Boas-Vedder : "Het dynamisch groeiproces", 1974 . In deze
dissertatie werd gepoogd aan te tonen dat het mogelijk is de voorde
len van het "natuurlijke" groeiproces over te nemen bij de ontwikke
l ing van nieuwe steden. Dit natuurlijke groeiproces, met name van
het centrum, kan slechts plaatsvinden door de waarde- en kwaliteits
daling van de (woon)bebouw ing uit voor liggende perioden, zodat
aanpassing, verbouw en/ of nieuwbou w van deze bebouw ing econo
misch verantwoord wordt . Mits van te voren noodzakelijke condities
worden ingevoerd, kan dit proces ook in nieuwe steden plaat svinden .
Deze condities werken in het begin kostenverhogend, maar werpen
naderhand hun vruchten af .

13. Verkeersadviesbureau Goudappel en Coffeng BV .

14. Voor de verschi llende vervoerswijzen zullen de volgende specifieke
uitgangspunten worden gehanteerd :

Langzaam verkeer:
- voor korte ritten (tot max . 3 km) dient aan dit verkeer de hoogste

prioriteit te worden gegeven;
- naar centra en andere belangrijke bestemm ingen dienen recht

streekse, comfortabele, beschutte en aantrekkelijke routes te
lopen ;

- de maaswi jdte van het hoo fdnet moet 200 à 300 m zijn ;
- de routes moeten veil ig zijn, in d ie zin dat kruisingen met wegen
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waar meer dan 300 auto 's in het spitsuur gebruik van maken, onge
lijkvloers moeten zijn ;
bij deze ongeli j kvloerse krui singen mogen de hoogteverschillen in
de hoofdf iets- en voetpaden omh oog maximaal 1,5 m en oml aag
2 m zi jn.

Openbaar vervoer
voo r r itten langer dan 2 km moet hoge prio ri te it wo rden gegeven
aan het openbaar vervoer ;
de halte-afstanden van het lokaal openbaar vervoer moeten tu ssen
de 400 en 800 m zijn, afhankeli jk van bevolkingsdichtheden en
afstanden tot het cent rum;
90 % van de woningen en 75 % van de arbeidsplaatsen moeten bin
nen 400 m van een dergelijke halte af liggen;
waar mogelij k di ent het lokaal openbaar vervoer te beschik ken
over eigen vrij e banen; deze bewer ksteil igen een stipte d ienst rege
lin g en een hoge ri jsnelheid .

Gemotoriseerd verkeer:
de benodigde ru imte voo r de auto wo rdt niet afgestemd op een
vrije , trendmati ge ontw ikkel ing;
voo r bepaalde reismotieven zoals w inke l- en zakenbezoek in het
centrum moet vo ldoende kans wo rden gegeven aan de auto. Dit
betekent in de cent ra gestapeld park eren;
de hoofdontsluit ingsstructuur moet hiërarchisch wo rden opgezet ;
de maaswijdte van dit stelsel moet globaal 1500 m bedragen, van
wege de grootte van de " verkeersluwe" gebieden, de verkeersvei lig
heid binnen deze gebieden, de aantakkin gsmogelij kheden op de
autowegenring om Almere-Stad en de bundel ing van relatief zware
vervoersst romen, waardoor maatregelen ten behoeve van veil igheid
- en tegen geluidshinder - eff iciënt kunnen wo rden genomen.
het doorgaand verkeer moet zoveel mogelij k uit Almere-Stad wor
den geweerd.

15. K. E. nawi jn en H. Kuiper : "Woondichtheden en voorzieningen in
Almere-Stad" (intern studierapport) .

16. K. E. Nawijn en H. Kuiper : "Het centrum van Almere-Stad" ; (nog
niet gepubliceerd) ;

17. P. Davelaar en J. Fels: "Ori ëntatie ten aanzien van de werkgelegen
heid in Almere-Stad" ; (nog niet gepub l iceerd).

18. Bedrijfseconomische Rentabilite itsstudie Railverbind ing Almere;
februari 1975.

19. Rij ksweg 6 is in het plan opgenomen volgens een aangepast tra cé, dat
de ontwi kkelin g van Almere-Stad tot circa 90.000 inwoners mogelij k
maakt en ruim te biedt tot een goede inr icht ing van de cent rale ruim
te tussen Almere-Haven en Almere-Stad.

20. Buro Goudappel en Coffeng B.V .: "Almere-Stad, Hoofdstructuren
Collectief en Ind ividu eel V ervoer" ; (intern rapport, nog niet gepubli
ceerd).

21. H. J. van Haperen en J. J. P. Scheek : " De belangstellenden voor Al
mere" ; Flevobericht 113 van de Rij ksdienst voo r de IJsselmeerpol
ders, Lelystad 1976 .

Deze nota geef t een verslag van een onderzoek onder bi jna 1.400
respondenten, uitgevoerd om inzicht te verkrij gen in een aantal
persoonskenmerken van de belangstellenden voor een wo ning in
Almere. Tevens behandelt het rapport mogelij ke wensen ten aanzien
van woningen en woonomgevingen in Almere, alsmede over de animo
om in Almere te gaan werken. Voorts wordt een indruk verkregen of
de categori e belangstellenden overeenk omt dan wel afwij kt . van de
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taakstelling voor Almere (een evenwichtig samengestelde bevolkings
opbouw) .

22 . Mogeli jke magneten voor een wervend ontwi kkelingsklimaat :
1. Een concentratie van doe-het-zelf winkels en andere vestigingen,

die gezamenlijk al les kunnen bieden op doe-het- zelfgebied . Een
dergelijke concentratie zou een aanbod kunnen leveren van basis
en hulpmaterialen, halfprodukten , diensten , kennis en eventueel
exposi tieru imten (stands doe-het-zelf-ti jdsch riften bijvoorbeeld) .

2. Een regionaal sportcentrum waar behalve sport ook andere activi
teiten bedreven kunnen worden (manifestaties, pop-concerten,
exposities e.d.).

3. Een tuincentrum van regionale allure, dat niet uitsluitend bestemd
is voor de aankoop van produkten, maar dat ook een recreatieve
functie kan uitoefenen. In Almere kan tenslotte 80 % van alle
huishoudens over een tuin beschikken en zal een groot aantal ge
zinnen bovendien over een volkstuin beschikken .

4 . Een centraal overdekt busstation dichtbij de plaats van het toe
komstige centrale N.S.-station in Almere-Stad . Dit is de centrale
halte in het Almeregebied voor zowel het lokale- als het regionale
busvervoer. Hiermee wordt tot uiting gebracht dat het de rijks
overheid ernst is met het stimuleren van het openbaar vervoer,
vooral in een nieuwe stad, die door de Rijksdienst ontwikkeld
wordt.
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