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Voorwoord

Dit rapport heeft betrekking op de ontwikkeling en het daarop gebaseerde 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 {Purmerend, 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 inwoners - de meerkernige opzet van Almere en over de eerste kern van Almere, Almere-Haven, is reeds in 1974 de plaats van deze tweede kern van
Almere door de regering aangewezen. In de onlangs verschenen Verstedelijkingsnota 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 voorspoedig 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 minimaal 125.000 en maximaal 250.000 mensen kunnen wonen en werken,
voor het grootste deel afkomstig uit Amsterdam en het Gooi. Uit Amsterdam, 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, AlmereHaven, 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 Verstedelijkingsnota omschreven: in Almere moeten tussen 1980 en 1990 nog
eens 20.000 woningen extra (boven de ruim 7.000 woningen in AlmereHaven) 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 zetten, 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 toekomstige bewoners van Almere. Almere -Stad zal centraal in het Almeregebied 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 Almere 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 benadrukt.
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 gegeven van het ontwikkelingsplan 2000; achtereenvolgens komen benodigde
oppervlakten, begrenzingen, het centrum, de groengebieden, de fasering,
dichtheid en voorzieningen, woonmilieus, werkmilieus en verplaatsingsmilieus ter sprake.
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De plannen gaan uit van een ruimtegebruik van ca. 2.500 ha, dat als volgt
is onderverdeeld:
woongebieden
1000 ha
werkgebieden
350 ha
groengebieden
500 ha
water
300 ha
centrumgebied
50 ha
250 ha
verbindingen
bijzondere bestemmingen
50 ha
De plannen voorzien daarmee in ruime en gevariëerde vestigingsmogelijkheden 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.
Voo r 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 AlmereHaven 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 ontwikkelingsbeleid . Eén van de onderdelen van dit beleid was om de nieuwe 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 hoofdstuk 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 volwaardige positie veroveren als een krachtige stedelijke groei pool in de
noordvleugel van de Randstad. Een groeipool die, gelegen nabij Amsterdam en het Gooi tesamen met Lelystad en de groeikernen in NoordHolland, 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 werkwijze 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 bevolkingscategorieën 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 verstedelijkingsproblemen 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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De eerste gezinnen.
De werkzaamheden zijn in volle gang.

Figuur 3: Inkrimping groene gebieden in het Gooi
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waarin de Z u idelijke l.l sselrneerpold ers in het jaar 2000 een bevo lking
van een half m ilj oen werd toeg edach t. Lelystad moest een middelgrote
stad wo rden van 100 .000 of no g meer in w on ers. Tussen Lelystad en het
noord eli jk deel van de Randstad we rd in Zui delijk Fl evoland (dr ooggevallen in 196 8) nog meer gebied beste md voo r st edelij ke on twi kk eling en.
Alm ere was gebor en. Er w erd aan Alm ere een belangrij ke en o mvangr ijke
taak toebed eeld zoa ls o.a. een direct e hulpverl ening aan Amsterd am en
het Gooi : het o pvangen van tiendui zenden mensen tot het jaar 2000.
Alleen als dit beleid slaagt , kan Ams terdam de vern ieuwing van zij n verouderde stadsdelen t er hand nemen.
AI meer dan ti en jaar doet zich in de sa menste Il ing van de Amsterd amse
bevol king een ontwi kk eling voo r in de ri chting van een ster ke oververtegenw oord iging van maatschapp elij k mind er draagkr achti ge groepen,
zoa ls oud en van dagen en j onger en, be ide categor iën met lage in ko mens,
hoewel de bestedin g var. dit inkom en door genoe mde gro epen ui teraard
aanzienlij k kan verschill en . Deze o ntw ik keling kan grotend eels w ord en
toegeschrev en aan het sinds die tijd perm anent bestaand e ver t rekove rschot 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 t ot verhu izen .
De ouderen zijn oo k om andere redenen mind er mobi el en b lijven in de
stad achter . De jo ngeren trekken om verschill end e redenen naar de stad
t oe: ond erwij s, aard van de w erk gelegenhe id , huw elijksm arkt, groo t stedel ijk milieu etc . Het gevolg is dat de minder draggkrachti gen in de stad
b iijven of ko men en de meer dra agkr achti gen groe pen ond er de vert rek kers oververtegenw oordi gd zijn ; zi j kunn en het zich veroo r loven zich te
vest igen in de ni euw e koop - en premi e-ko op /huurwoningen in de kl ein ere
kern en op grotere afstand rond Am sterd am . Stadsvernieu win g in maat schappeli jk opzicht houdt dan ook voo r Am sterdam gelij ktij d ig in : het
weer aantrek kel ijk maken van de stad als woo np laat s voo r alle bevo lkingsgroep en en het vergroten van vest igingsmogelij kheden voor f inanc iëel en maatschappelij k m inder dra agkrachti ge bevolkingsgroepen in de
regio.
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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 lore n

gegaan . De laatst e resten worden nu bedreigd door nieuwe woningbouwpro jecte n, bed rijventerreinen en wegen.
Door het bouwen va n ni euwe steden in Flevol and en door uitbreid ing
bestaande, daartoe aangewezen kernen in Noord-Ho lland, wo rd t
getracht de dru k op het groene middengebi ed van de Randstad en op het
Gooi te ver lichte n. In aller lei rapporten en art ike len zij n de voor- en nadelen va n dit beleid de jaren door van alle kan ten belicht. Op basis van
genoemde nati onale taakstelling we rden er door de Rij ksd ienst voor de
l.Jsselrn eerpol ders een aantal verke nni ngen gedaa n naar de ontwikkeli ngsmogeli j kheden van A lmere (2) . T evens werden er concrete voo rstellen
gedaa n ove r de inri cht ing va n het gebied , met name over de inrichti ng
van de eerste kern , Alm ere-Haven (3) . Di t alles resu lteerde ui teindelij k
in een voortzetti ng va n het nationaa l beleid in de vor m van een aantal
besluiten . Deze besluitvo rming vo nd plaats nadat uit gebreid over leg was
gevoerd met ve rsch iIlende rij ksinstanties en bestu ren in de regio (4).
van

De genomen besluiten zij n de vo lgende:
A lme re moet worden gebouw d in de zu id-westhoek va n Z uidel ijk
Fl evol and ;
A lme re dient in het jaar 2000 minimaa l 125.000 en max imaal
250. 000 inw oners te herbergen ;
A lme re zal bestaan uit meerdere kernen, met elkaar verbo nden door
recreat ief en landschappelij k aant rekke lijke open rui mte n;
Alm ere's eerste kern , A lmere-Haven, moet wo rden ges itueerd aan het
Gooimeer (t egenover Naarden en Huize n );
het rapport "Ontw erp A lmere -Haven" is u itgangspunt voor de start
va n de bo uw van A lmere-Haven, en ten slo tte ;
A lmere's t weede, t ev en s centra le kern, moet liggen 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 Alm ere-Haven.
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Flevoland krijgt haar spoorlijn!

Onl angs (februari 1977) heef t de regering tevens besloten de aan leg van
de Ij sselmeer-spoorl ijn over het t racé Weesp - A lmere te realiseren in de
periode t ot 1985 en het tracé AI mere - Lely stad in de per iode t ot 1990.
1.3. Voortzetting van het ontwikkelingsbeleid

De verdere ontwikkeling van Al mere (en Lelyst ad) kan niet los worden
gezien van andere ontwikkeli ngen in het noordelijk deel van de Randstad.
Ten behoeve van een bete re afstem mi ng tussen de verschi llende bestuurslagen in dit deel van de Randstad is in 19 72 een speciale ontwikkel ingsorganisat 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 geric hte werkwijze bevorderd
door de samenw er kin g van de betrokke n minister ies in de zogeheten
interdepartementale Wer kgroep Knelpunten Won ingbouw .
Het ontwikke lingsbeleid inzake Al mere vo rmt dan ook een integraa l
onderdeel van het nat ionaal beleid inzake de ontw ikke lingen in het
noorde lijk deel van de Randstad .
In de onlangs gepub liceerde V erst edel 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 ontwikkeli ng van de groeikernen, waartoe ook Alm ere behoort .
Deze pr ioriteit wo rdt het beste weergegeven in de getalsmatige u itwerki ng, waari n staat dat in Al mere 20 .000 woni ngen extra (boven de rui m
7.000 won ingen in Al mere-Haven) zu llen 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 n ingen d ie in de
groeike rnen op het oude land (Pur merend , Hoorn en Alkmaa r ) 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 noorde li jk deel van de
Randstad moeten worde n gebouwd , terecht moete n ko men in Flevol and
(Al mere 23 .500 en Lely stad 14.000 wo ningen ).
De regering beperk t zich in haar beleidsvoornemens niet enkel t ot ru imte lijke prob lemat ieke n, 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 kwantitatieve produkt ie van duizenden w on ingen bet reft, spreekt voor zich. In het specif ieke
ontw ikke li ngsbeleid voor Alm ere d ient d it du idelijk tot ui ting te ko men .
1.4 . Taken voor het ontwikkelingsbeleid in Almere

Het ontwikkel ingsbeleid voo r Alm ere is grofweg samengesteld ui t twee
hoofdbestanddelen , namelij k zo rgdragen voo r de vestigi ng van personen,
bedrijven en inste llingen, én een op deze vestiging afgestemd inricht ingsbeleid . Dit beleid die nt dan wedero m te passen in het nationale en regionale ruimte lijke ordeni ngsbeleid, zoals dat in de vorige paragrafen is
weergegeven.
Dit behelst dus zowe l het bo uwe n van duize nden wo ninge n in de ko mende jare n met alles wat daar verder bi j hoort als het zo rgen voor een
goed leef- en werkm ilieu voo r tiendui zenden mensen in een goed t oegeru ste ni euwe stad. Een stad waari n ni et alleen kan wo rden gewoond
maar waar ook kan worde n gewerk t en waar men zich kan ontwikke len
en ontspannen. Korto m : waar zo vo lled ig mogeli j k kan wo rden geleefd .
Deze taken kunne n n iet los van elkaar wo rden gezien. Probl emen elde rs
helpen op lossen (A msterda m en het Gooi) en tegeli jkertijd in A lmere
pr oblemen scheppen, is we inig zi nvo l. Oo k in de V erstedelij king snota
wo rd t gewezen op deze samenhangende taak, namel ij k stadsvern ieuwing
in oude st eden samen met een evenwi cht ige ontwikke ling van de groeikernen. Een dergelijke evenw icht ige ontwikke li ng van Al mere beteken t
nat uurlij k meer dan uitsluitend een groe i in inwonertalle n. Een daarmee
15

Duizenden woningen . . .
... voor mensen.

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 belangrijke 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 Nederlandse 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 jn a leeg en onbewoond gebied zij n de mogeli j kheden groo t
om in t e spelen op wensen en ver langens van bedr ijven en bewo ners ten
aanzien van hun eventu ele ni euw e vestigi ngs- of w oonplaats. Toch zi jn
er bij het mak en van ontwikke lingsplannen voo r een dergeli j k gebied we l
een aanta l beperk ingen waar mee reken ing moet w orden geho uden. Zo
zij n er een aanta l techni sche voorzieningen aanwez ig (de hoogspann ingsleid ing Di emen-L ely stad) of in voo rbe reidi ng en uitvoering, met name
voor het verkeer (R ij ksweg 6 ). V oort s is een ste lsel van doorgaa nde wegen en (t ijdel ij ke) wegen voo r ontg inn ing en bo uwve rkeer aanwezig. Oo k
moet b ij de plano ntwikke li ng reken ing worden gehouden met een aanta l
landschappelij ke en bode mk und ige gegevens die van invloed kunnen zij n
op de bo uw - en in r icht ingsmogelij kh eden. Zo li gt er een ste lsel van afwateri ngskanalen in het gebied en een plas, ontstaan doo r een vr oegere
zandwinn ing uit de (pl eistocene) ondergro nd . Inp assen van dergelijke
gegevens in de ruimteli j ke plannen kunnen t ot aant rekke li jke oplossingen
leiden. Oo k de bod emsamenstell ing kan soms aank nopi ngspunten opleveren voo r de plano ntwikke ling.
Tenslotte moet rekenin g wo rden geho uden met de al genoemde besluiten
over Alm ere. Zo vorm en de ontwikke li ngen in en rond Alm ere-Haven een
gegeven voor de plann en van de tweede kern , evenals het bedrijvent err ein
" De V aart", en enkele bosaanp lant ingen. Ondanks deze t echn ische,
bode mku ndige , landschappelij ke en rui mte lijke randvoorwaarden, zij n er
in het Alm ere-gebied meer dan waar ook in Nederl and vol op mogelij kheden om ruimtel ij ke plannen zo goed mogelijk t e doen aanslu iten op de
eisen des tij ds.
De regering heeft beslo ten dat de tweede kern van Almere centraal in het
Al mere-gebi ed moet liggen. Centraal ten opz ichte van Alm ere-Haven en
de later te ontwikkelen kernen, gunstig gelegen aan de t oekom sti ge rai lverb ind ing dwars door het gebied. Deze li ggin g schept tevens de mogeli j kheid om spoedig de ope n ru imte t ussen de eerste en de tw eede kern in te
ri chten als een aantrekkeli j ke stedelij ke open ruimte, waari n ta l van
recreati eve en landschappelij ke elementen een pl aats zull en kunnen vi nden. Het ligt voor de hand op deze centrale plaats de t oekomst ige groo tste kern van AI mere te situ eren. De belangr ij kste reden hi ervoor is dat
het centru m van de tw eede kern zic h tegeli j kertijd tot het hoofdcentrum
van geheel Alm ere zal kun nen ontwikkelen . Om een dergeli j k cent rum
vo ldoe nde d raagk racht en ondersteun ing te geven, wo rd t gedacht aan een
ui t ein delij k inw on ert al van 80 .000 à 100.000. Afh ankeli j k van aller lei
maatschappelij ke en ruimtelij ke ontw ikke lingen in Nederl and en met
name in het noordelij k deel van de Randst ad, zou een dergeli jk inw onertal ro nd de eeuww isseling bereikt moeten kunnen worden, met een
tussenfase van 40 .000 à 45.000 inwo ners in het jaar 1990. (8)
Om, in overeenstemming met de nati onale taakstelli ngen., zo spoedig
mogelij k te gaa n voo rzien in de won ingbehoefte van mensen ui t Ams t erdam en het Gooi, moet zo snel mogelij k worden begonnen met de bo uw
van deze kern , Alm ere-Stad . Zo kan het nogal hoge groeite mpo van geheel Almere wo rden gespreid over Al mere-Haven en Alm ere-S tad . De
maatschappel ijke gevol gen van een dergeli j k hoog groeitempo kwame n
aan de orde in een onlangs verschenen rapport (9), waar in tevens enke le
suggestie s w erden gedaan om deze waarschij n lijke gevolg en te verzachten.
Afgezien van de voo rdelen om een dergelijk groe itempo te ku nnen spreiden over meerdere bouwfron t en c.q. kernen is het ook belangr ijk om zo
spoedig mogel ij k te start en met het centrum van Alm ere. Het belangr ijkst e or iëntat iepunt in de beleving van toeko mst ige bedrijven en bewoners
van Alm ere li gt en b lijft dan liggen op één en dezelf de pl aats, onaf hanke lij k van we lk e ontwikkelingsfase dan ook . Rekenin g houdend met de
noodzakelij ke ti jd van planvormi ng en t echnische voor bereid ing, is het
mogeli j k in 1978 t e st arten met de bo uwwerkzaa mheden. In 1979/1980
ku nnen dan vervo lgens de eerste bedrijven en bewo ners worden ontvangen in de t weede kern van Alm ere.
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(bijna) leeg gebied.
(foto : Bart Hofmeester)

Figuur 9: Alternatieven ruimtegebrek Almere-Stad en omgeving

netto dichtheid ca. 125 inwoners /ha

netto d ichtheid ca . 90 inwoners/ha
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2.2. Werkwijze bij de planontwikkeling

In het voo rjaar van 1975 werd begonnen met het ontwi k kelen van plannen voo r de st art van de t weede kern van Alm ere, voo r als nog Alm ereStad genoemd , op basis van een aanta l pr ogramm atische-, techni sche- en
ru imteli j ke randvoor waarden en r ichtli jn en di e in hoofd zaak voortvl oeiden uit reeds verr ichte verk ennin gen omt rent de inrich t ingsmogelij kheden en -wenselij kheden va n het gebied, zoals ui t eengezet in "Verk ennin gen" en "Almere 1985".
Eén der belangrijkste kenmerke n va n de wer kwi jze is, tegelijkert ij d en in
samenhang met elkaar, zowe l ontw ikkelingsplannen voo r de eerste f ase
va n Alm ere-Stad op t e st ellen (dus v o or de eerst e tw ee à dr ie jaren) als
voo r de langere termijn (bij een eindst adium van geheel Alm ere van
125 à 250 .000 inwon ers). Hi erd oor wo rdt de aandacht ni et uitsluite nd
gericht op ruimtelijke structuren ten behoeve va n een nóg ver verw ij derde to ekomst, maar ook op pr ocessen di e beginn en zodra de eerst e bewo ners en bedr ijven zich in Alm ere-Stad hebben gevest igd.
Op basis van deze korte en lange term ijn verkenn ingen van stru ct ur en en
pr ocessen ontstond t enslotte een plan en ontwerp vo or het jaar 2000, het
jaar waari n Alm ere-Stad 80 .000 à 100 .000 inwoners zal kunn en herbergen met bi jb ehorende 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 f uncti e van hoofdkern voor het stedelij k gebied
Almere bestaande uit meerdere kern en van verschill ende omvang . Een
eerste f ase (ca. 2.500 wo ningen ) met bijbeho rende arbeidsplaat sen en
voorzieningen past in deze pl annen.
Evenals alle plannen verto ont oo k dit plan de kenmerke n va n a) de tijd
waarin het to t stand kwam (het midden van de jar en zevent ig). b ) de
plaats waar de pl annen gerealiseerd moeten worden (in een bi j na "l eeg"
gebied cent raal in het ui teind elij ke meerkerni ge Alm ere, op relatief korte
afstand va n Amsterdam en het Gooi en met als " acht erland" Lelyst ad en
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Figuur 10: Situering 1e fase Almere-Stad

Ie fase 1979-1981/82

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 Rijksdienst 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 beschrijven. 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 plaatsvinden. Het ontwerp is dan ook geen "eindbeeld", maar veeleer een bepaalde 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 verzekerd 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" ontwikkelde visie op het kernenpatroon en de plaats, functie en omvang van de
centrale kern daarin kunnen als richtlijnen voor het ontwerp van AlmereStad gelden :
ruimte scheppen voor:
80.000 à 100 .000 inwoners ;
30.000 à 40.000 arbeidsplaatsen;
de bij deze inwoner- en arbeidsplaatsenaantallen behorende voorzieningen;
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 bijvoor21

beeld ni euwe akko mo da t ies vo o r de radi o- en T .V .-w ereld, w aarv oor
in het Gooi geen pl aats meer is. Oo k een de penda nce van de Amsterdamse un iversiteit staat nog steeds op het ver langl ijst je . Eventueel
ni euw t e st ich ten organen van de r ij ksoverh eid, research -institut en en
mu sea, als oo k Nederl andse hoofdkantor en van buitenl andse onde rnemin gen kunnen in d it kader w o rde n genoe md;
reken in g houd en met de vo lgende ind icat ie voo r de te reali seren bebo uwin gsdic ht hede n:
60 % eengezinswoni ngen ;
20% meer gezins w onin gen ;
20 % overige wo n ingen ;
b ij het ontwe rp van wege nnette n in vo lgo rde van be langr ijk heid aandacht besteden aan :
voe tga nger, fi et ser, bro mfietser, openbaa r vervoe r reiziger, automob il ist ;
te n aanzie n van nat io nale en region ale vervoersverbi ndingen rekening
houd en met :
de Z u ide rzeespoor l ij n, met in Alm ere-Stad d ri e stati ons, t evens
knooppu nte n van het lo kaal openbaar vervoe r en het cent raal sta t io n
t evens als knooppunt van het region aal openbaa r vervoe r;
de eventue le aan leg in de t oekomst van een region ale rail verbind ing
doo r het IJm eer (in west-oo st r ichti ng doo r het Alm ere-geb ied );
een openbaar ve rvoe rssystee m per bu s via routes met pri oriteit voo r
de bus, eventueel in een lat er sta d ium gesch ik t vo or de t ram of even tuee l een meer geavanceerde o penbaa r vervoe rstec hn iek:
als ru imtel ij ke randvo orw aard en aanho ude n :
het tracé en de hoogt eli ggin g van de om ri ngen de stads-autow egen , de
situ ering van de eerste fase, de reeds genoe mde ri ch tin g van het
spoo r lij nt racé en tensl otte een aanta l rap porten , op basis waa rvan
reeds belang r ijke besli ssingen zij n geno men;
de soci aal-ruimtel ij ke co ncept ie van A lm ere nameli j k van een uit
meerdere kerne n op t e bo uwen stad, gelegen in een ui t ein del ij k par kacht ig landschap, o .a. t ot uitdru k k ing b rengen in de relati e t ussen het
cen t ru m van Alm ere-Stad en de cen tra le open ruimte tussen Alm ereHaven en Alm ere-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 t en aanz ien van het ru imtegebr ui k van de ve rsch i llende beste mm in gen bi j een omva ng van ca. 90 .000 in w on ers, te we te n a) een alte rnat ief waa ri n het stede lijk gebied een gem idde lde netto di ch th eid heeft van
ca. 12 5 in w .zha en b) een alte rnat ief w aar in deze gem idde lde d icht hei d
ca. 60 in w .Zha bedraag t . Enkele belangri j ke ken me rke n van het alte rnat ief met de hoogst e dichtheid zi j n :
ko rte re afsta nde n b innen de stad;
gro te re hoeveelh eid aaneengeslo te n open ru im te;
m in de r aanleid ing tot vo r m ing subcentra;
vergro t ing van d raagvlakken van alle r lei voorzien ingen bi nnen loopafsta nden ;
meer coll ecti ef groe n in pl aats van ieder hu is een eigen pr ivé tui n;
meer coll ect ieve par keer oplossin gen ;
meer mid delh oge bebo uwi ng en h oogbouw etc .
De be langrijkste ken merke n van het alte rnat ief met de laagste d icht heid
zij n min o f meer t egengesteld aan d ie van het eerstge noe mde alte rna tief.
Zo zo uden de afstanden tu ssen de verschi lle nde beste m m ingen groter zij n .
Wel zo u in d it alte rnatief beter wo rden tegemoet gekomen aan de belangri j kst e woo nwens van de meerde rheid van de bevo lk ing, nameli j k het eengezin shui s met tui n . Het be langr ijkste nadee l van d it alte rnat ief was we l
dat er in het Alm ere-gebied te we in ig b ui te nr u im t e, tu ssen de versch illende kern en , zo u overb lijv en. Een bu ite nru im te die nu jui st als één de r
meest grote voorde len van d e meer kern ige opzet van Alm er e wo rd t gezien : een ruim te om te recr eëren , t e verpoze n en t e ontmoeten ten d ienste van alle toeko mstige bewo ners van A lme re en voo r bewoners van de
regio . Een en ande r resu ltee rde in een d erd e alte rnatie f , het w el k de belangrij kst e voorde len van be ide vo r ige modell en co mb ineert . In d it mod el
is sp rake van een gemidde lde netto dicht heid van ca. 90 inw.Zha . De ove r22
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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 AlmereStad. Uit deze verkenning bleek o .a. dat de dichtheden bij bovengenoemd ruimtegebruik voldoende waren om allerlei dagelijks benodigde
voorzieningen (zowel de gebouwde als de openluchtvoorzieningen) binnen 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 woningen 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 inwoners 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 geweest 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 inrichtingsbeleid.

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 voorwaarden in een zo pril stadium niet erg waarschijnlijk lijkt, kan er vanuit worden 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 centrumbewoners 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 woningwetsektor 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 bewoners, maar die vooruitlopen op een latere functie voor een meer omvangrijke bevolking . Met name betreft het hier bestemmingen als openluchtrecreatieve 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
wonen
werken
openluchtsport en recreatie
(excl. openbaar grootschalig groen)
onderwijs (k.b.o. en v.o.)
centrumvoorzieningen
weg-, rail- en waterverbindingen
overige elementen
Totaal

aantal ha (1)

aantal ha (2)

70
25
10

10
45
25

3
2
20'
5

3
2
10
10

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 centraal in het uiteindelijk stadsgebied ligt. Na afweg ing van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden is gekozen voor een ontwikkeling 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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Stad) zul len er in Alm ere-Haven reeds ongeveer 10.000 mensen w onen en
wer ken. Een tweede belangrijk aankn opingspun t is het gro te, perifeer
gelegen bedr ijventerrein "de Vaart ", w aar in 1979 al een groo t aanta l
hect ares zijn uitgegeven aan bedri jven.
Va naf het startpunt zal de ruimtel ij ke ontwikke ling van Alm ere-S t ad
vanuit het cent rum dan oo k plaatsv ind en in zu id-oo ste lijke ri chtin g
(Alm ere-Haven) en in no ord -westeli j ke ric ht ing (bedri jvent errein "de
V aart") . Op deze w ijze zu llen oo k de verbin dingslijn en tussen deze
plaat sen zoveel mogelij k word en ondersteund. Daarna kan de verdere
u itbouw in westeli j ke of in oo stelij ke ric hti ng pl aatsvinden. Zelfs een
geli jktijd ige aanpak van het w est elijk en het oostel ijk stadsdeel is denk baar. De meest geschikte f asering w ordt mede bepaald door het realisati etempo van de nat ional e infrastru ctuur als rij kswegen en spoorwege n en
do or tempo en volg orde w aari n de over ige kernen tot ontwi kke ling
wo rden gebracht .
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e. Uitgangspunten verkeer en vervoer
Het ver keer en vervo erssysteem in Alm ere-Stad m oet het de mensen mo gelij k maken van hun won ingen naar kenni ssen, naar school, het werk,
het cent rum , het zwembad en andere bestemm ingen te gaan, in en bui ten
Alm ere.
In nauwe samenwerk ing met een verk eersadviesbureau (13) zij n st udies
gedaan naar het meest w enselij ke stelsel van voet- en f ietspaden, busbanen en autowegen, dat d oor iedereen mo et kunnen wo rden gebru ik t en
dat zo we inig mogeli jk last vero or zaakt. All ereerst werd overeenstemmin g bereikt over de belangr ijks te uitgangspun ten. Zo behoort de omgevin g van de wo ning bestemd t e zij n vo or mensen en voo ral voor k indere n,
om er t e wandelen en te spelen . In het st adscentrum 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 geb ieden wo rd t geweerd; anderz ij ds
moet men er gemakke li jk kunnen ko men, ook vanui t andere kernen van
Alm ere, zo nodi g ook met de auto .
Het lopen en f ietsen moe t de mensen zo mak keli j k m ogelij k wo rden gemaakt, d.w.Z . weinig hoogteverschill en, ko rte routes tu ssen de bestemmingen en veel voo rzien ingen in de woo ngebieden , voor al in d ie op grote
afstand van het centrum (zie vor ige paragraaf) . Het openbaar vervoer
moet eveneens gemakke lijk bere ikbaar zij n. Het moet zo rgdragen voor
een ko rte en voo ral snelle verb indi ng tussen de woo ngebieden met de verschill ende centra en werkgebieden in Alm ere-Stad en Alm ere-Haven en
later met vo lgende kerne n van A lmere alsmede met de ri j k geschakeerde
bu ite nr ui mte . Dit kan door vrij e banen voo r dit vervoer aan te leggen,
een st ipt e dienstregeli ng t e onder ho uden en consta nt hoge ri jsnelheden
aan te houden; met haltes mi ddenin de woo ngeb ieden , met name in d ie
wo ongebieden met de hoogste dichth eid, of b ij drukbezochte voo rzie ni ngen, zoals b ijvoorbee ld een zwembad en een zieke nhuis en b ij belangr ijke
van het regionale en nationa le openbaar vervoersnet vo rmen daarbij belangrij ke knooppunte n in het ste lsel,
De auto stromen zul len voo rname li jk moeten wo rden geconcentree rd op
enkele grote wegen van waaru it men de tussengelegen verkeers luwe gebieden snel kan bere iken doch n iet door kruisen. Een dergeli j ke opzet biedt
de mogelijk heid de hoofdver keersw egen zo te situeren dat een snelle en
veilige verkeersafwikkeling 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 ch tl ijn en voo r het on tw erp van voe t- en f ietspaden,
busbanen en autowegen staan verm eld in de verw ijzingen (14).
f. Woondichtheden en voorzieningen
De toekomst ige bevo lk ing van A lmere-Stad zal straks gebruik w ille n maken van aller lei voorz ieninge n, zoa ls wi n kels, scholen , do kt ers, sportve lden en zwembade n . Indi en mogel ijk zou men bo vend ien w i llen kunnen
kiezen ui t meerdere mogeli j kheden. Ho eveel tijd , moeite en koste n zal

25

o

1

2

3

4

ov eri ge m otieven

5
Skm
ritlengte

bij motief werk-woon is de gemiddelde
bezettingsgraad van de auto 1,2,
bij overige motieven is dit 1,3.
procentuele verdeling over de
vervoerswijzen.

men over heb ben om de afstanden er naar t oe af te leggen? Voor iedereen en voo r elke voo rziening zal dit verschillend zijn, af hanke lijk van
karakter, leeft ijd , inkomen, beschikbare vervoerm idde len etc. Bij de inr 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 m inu ten lopen
voo r kl eut ers), terwi jl voo r een groot warenhuis mi sschien 4 km redelij k
is (met het openbaar vervoer in 20 mi nute n te overb ruggen). Deze reist ijden zijn drem pelwaarden d ie af hanke lijk zijn van het t y pe gebru ike rs
(in deze geva llen respect ievelij k k leute rs en vo lwassenen) en het typ e
vervoermidde l (respect ievelij k hier lopen en met de bus gaan ). Zo is voo r
alle voo rzieningen een dergelijke reisti jd-drempelwaarde t e bepalen. Het
beste kan wo rden uitgegaa n van de meest " zwakke" gebru ike rs (als er
meerdere gebruike rs zij n, zoals ki nderen en vo lwassenen of auto mobi listen en niet-aut om obilisten) , of van de meerderheid van de gebruike rs.
In de oude, di chtbevol kt e steden ware n deze drempelwaarden nauweli j ks
van t oepassing, zeker niet voo r de hoofdzakeli j k dagelijks en weke li jk s
benodigde voo rzieningen. In deze t ijd wo rden ze echte r steeds belangrijker doo r de t oenemende ruimteconsumptie van de bevo lking en de
toe nemende specialisatie en schaalvergroting van aller lei voo rzieni ngen.
Voo rzieni ngen hebben zodoende steeds meer mensen in hun omgeving
nodig om verzekerd t e zij n van vo ldoende gebruikers. Deze benodigde
aanta llen mensen wo rden bevol ki ngsdrempelwaarden genoemd . Ook
deze verschillen per voo rz ieni ng (kl eut erschool ca. 1800 inwo ners, groo t
warenhuis 40.000 of meer inw oners).
Door het koppelen van de reistijd -dr empelwaarden (vanuit de gebrui kers
te bepalen ) en de bevolkin g-drempelwaarden (vanuit de voo rz ieningen t e
bepalen ), kan worden berekend welke aanta llen wo ningen in nieuwe
woo ngebieden van een bepaalde omvang moeten wo rden gebouw d , w illen de dr empelwaarden wo rden "ge haald " (dus de m in imum wo ningdic htheid kan wo rden vastgesteld ). (15) Meerdere voo rzie ni ngen blijken
echter een wo ningd icht heid in hun omgeving nodig t e hebben d ie ver uitgaat boven het in de opd racht voo rgesc hreven gemidde lde van zest ig
inwoners (20 woni ngen) per hect are bruto . Plaatselij k zu llen de dic ht heden in Almere-Stad dus hoger moet en zij n om zowe l bevo lki ng als
voo rz ieni ngen (ond ernemers en exp lo itanten ) tevr eden te stemmen.
Voor Alm ere-Stad wo rdt er vanuit gegaa n dat juist de woongebieden op
gro tere af stand van het stadscent rum buurtvoo rzieningen (zoveel mogelij k geko mbineerd met haltes van het openbaar vervoer ) hard nod ig zul dagelij ks en f requent benodigde artike len en die nsten worden gehaald .
Dit beteke nt dat in deze " bui tengebieden" de d ichtheid om hoog moeten
wo rden gebracht naar 90 à 120 inwoners per hectare bruto , pas dan
liggen alle buurtvoorzi eningen binnen de als nor m gestelde reist ijden .

Voorzieningen . . .

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 t engebieden.
Lagere woo nd ichtheden zull en in hoof dzaak niet aan de rand van de stad
moeten voo r ko men, maar ook in het mi ddengebied, daar waar de ani mo
ietwat ger inger zou zijn om van buurtvoor zieningen gebruik t e maken.
Ruim te-extensieve voorzieningen, zoals sportvelden en vo lkstui nen kunnen ook voo r een deel in deze zone wo rden gesituee rd, dus nietu it sluit end aan de rand van de stad .
Door deze voorgestelde woo nd ichth eidsverdeling ontstaan er mogelij kheden voo r een verdergaande en meer geva r ieerde spreid ing van de verschi llende voo rzieningen over het toeko mst ige stad sgebied.
V ergeli j king met een model waar in van een meer t raditio nele verdeling
werd uitgegaan (bij hetzelfd e inwonert al en ru imtegebruik ), dit wi l zeggen waar de laagste woond ichtheden aan de stadsrand en de hoogste
uitsluit end ron dom het cent rum voo rko men, leerde dat in het beschreven
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mod el de mate van spreid ing van voorzie ningen aanmerkelij k groter kan
zijn. Ook doorrekening van beide mod ellen op ver keersaspecten gaf een
li chte voo rke ur te zien voor het beschreven mod el.
De te presenteren ontwikk elingsp lannen voor Alm ere-Stad zu lle n dan
ook dit model tra chten te vo lgen.
g. Het centrum van A lm ere-Stad
Het cen t rum van Alm ere-Stad, tevens to ekom sti g hoofd centrum voor
geheel A lm ere, zal in belangrij ke mat e het gezicht bepalen van de hoofd kern. Vo or bijna all e inwon ers van A lm ere-Stad en voor velen uit de overi ge kern en van A lm ere zal het een belangrijk gemeenschappeli jk ond erdeel vormen van de ru imteli jk e en maatschapp eli jk e belevingswereld .
Vo or de mensen di e in en om het centrum zull en w onen, vervu lt het
bovend ien een buurtfuncti e. Dit centrum is dan ook gesitu eerd in het
geografis ch zwaartepunt van Alm ere.
A f standen naar de centr a van de andere kernen kunnen op deze mani er
zo beperk t mogelij k w ord en geho uden (ca. 5 km) . Rechtstreekse fi etsen openbaarvervoers-verbind ingen tussen deze cent ra en het ho ofd centru m zor gen voor max im ale reistijd en van ca. 15 à 20 m inuten. Het was
dan oo k zinvo l te trachten een globaal beeld op teroepen van mogeli j ke
fu ncti es, vo rm en inh oud van het hoofdcentrum . Een dergelijk beeld kan
dan ond erw erp zijn ván gedachtenwisselin g en di scussie over de op zet
van het cent rum . Tevens kan het dan van invloed zij n op mogeli jk e inpassing in de ontwi k kelingsplannen voor Alm ere-Stad. Al lereerst werd aandacht best eed aan mogel ijk e funct ies van het t oekomsti ge cent rum.
Behalve verzorg ing, we rkgelegenheid , communi cati e en ontmoetin g en
(voor een deel) w onen, werd de zogenaamde "m eerw aarde" (ond erscheiden. Deze meerwaarde heeft veelal betrekk ing op keuzemogelij kheid,
herbergzaamheid en verander ing. Keuzemogelijkheid in acti viteit en, di ensten, artikelen en prij zen ; herbergzaamheid door de relatie tu ssen bebouw ing en open ruimte (goede schaal- en maatvoerin g!) en verandering door
mogelijkh eden het cent rummilieu aan te passen aan w isselende maatschappelij ke behoeften en ni euw verwo rven technische kenn is. Uiterst e
zo rg voor deze meerwaarde bij pr ogramm ering en ontwe rp van een centrum dat in een zo korte peri ode (ca. 2 5 jaar ) tot stand moet ko men, is
meer dan noodzakelij k .
V ervolgens werden raming en verricht naar het ruimtegebruik van zowel
de bebou wd e als de onbebouw de ruimten. Evenveel aandacht werd besteed aan benodigde aantallen m2 vo or w in kels, sociaal-cu lturele, medische en spor tvoorzi enin gen, onderw ijs, kantor en en wo ni ngen , als aan
par keerruim ten, pleinen, st raten, stegen en andere onbebouw de ruimten.
V oor de inte rne rangsch ik king van het cent ru m kan wo rden uitgegaan
van speciale voe tgangerroutes. H ieraan zou dan de kleinschalige bebouw ing een plaats kunn en vinden (k leinere w inkels, k leinere kantoren en
wo ningen ). De meer gro otschalige elementen, zoals w arenhuizen, kanto orgebou wen e.d . kunn en voo r ko men langs routes voor meerdere verkeerssoort en, op zeer korte afstand (t ot max imaal 200 m) van de voetganger ro utes. Op basis van een aantal typi sche bezoekskenm er ken (wi e
bezoekt w at , hoelang en wanneer en hoe vaak ), werden de cent rumelement en ingedeeld ten behoeve van voorste llen over de mogeli j ke liggin g.
Tenslotte werd een gro te hoeveelheid materi aal verzameld om beeld- en
gedachtenvorming over het centrum zo goed mogelijk kwantitatief te
ond ersteunen. De bedoeling is deze centrumstudie b innenkort als studierapp ort uit te geven. (16)
2.3. Het ontwerp Almere-Stad

Het ontwe rp w il in hoofd lijnen de ontw ik keli ng en stru ctuur van Alm ereStad aangeven tot het jaar 2000 , het jaar waarin 80.000 à 100 .000 inwoners in deze tw eede kern van Alm ere zouden kunn en leven. Ontwikk elin gen, voo ral die na 1990, ku nnen slechts zeer globaal w orden aangeduid .
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.. . spreiden of concen treren.

Geen mens kan voo rspellen aan we lke veranderi ngen de maat schappi j in
de ko mende decennia onderhevig zal zij n. A angezien ruim t elij ke stru ctu ren een directe neerslag zi jn van maatschappeli j ke pr ocessen heeft het
dan ook w eini g zin dit soort str ucturen op papi er te zetten voor een
relati ef ver van ons verw ijderde toekomst .
Ongetwijfeld zu llen ook de hi er voor gestelde ruimteli j ke stru ct uren voor
Almere-Stad nog vele malen gewijzig d w orden, het zij op papier, het zij
nog nadat ze reeds aangelegd zij n. In el ke stad vind en dit soor t w ijzi gingen en veranderin gen voortd urend plaats, vooral in de oudere delen van
de stad d ie rui mte lijke neerslagen zij n van historische rnaatschappijstructuren. Het ontwerp Alm ere-Stad geeft dan ook uitslu itend de hoofdl ijn en
aan. Per ontwikkelingsfase kunnen deze lijnen dan nader wo rden uitgewerkt en gedetaill eerd, zoals mom enteel voor Alm ere-S tad ui t sluitend de
all ereerst e f ase (rond 1980) in detailpl annen w ordt uitgewerk t .
De volg ende hoofd kenmer ken van het pl an kunn en w ord en onderscheiden :
Oppervlakten
De vo or Alm ere-Stad geraamde oppervlak te n voor de verschill ende
bestemm in gen b ij een inw on ertal van 80 .000 à 100.000 inw on ers zij n
w eergegeven in onderstaande tabel.
De d ichth eden in inw .Zh a en in arb.pl./ha betreffen bru to -dic ht heden.
In de w oo ngebieden is het benod igde ruimteg ebrui k van de ni et-cent rumvoor zienin gen en van de w ijk- inf rast ruct uur , evenals het wij kgroen, opgenom en in het aanta l ha. Hetzel fd e geldt voor de b edr ijvenpar ken. \

Ruimtegebruik Almere-Stad 2000
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Figuur 12: Begrenzing plangebied
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Begrenzing plangebied

Het pl angebied wo rdt in hoofd zaak begrensd door auto wegen, gescheiden van de bebo uwi ng doo r ru ime groenstro ken van w isselende
breedte . Aan de zuidk ant wo rdt de begrenzing gevormd door een
grote cent rale pl as van ca. 100 ha en een groo t schalig groengebied,
waar in een aanta l recreat ieve voorzienin gen zij n gepland , zoals een
bosbad. een jachth aven, pi ckni ckpl aatsen. cam pings e.d . Deze pl as en
d it groengebied maken çl eel uit van de buitenruimte van Almere, een
buitenruimte di e ruimte zal bieden aan fun cti es die enerzij ds een verli chtin g kunnen betekenen van de recreati eve druk op delen van de
regio en di e anderzijds voor een zo breed mogeli jk scala van gebruikersca tegor ieën uit de kernen van Almere van belang zijn, op een
gemakk elijk overbr ugbare af stand van de woo ngebieden.
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Figuur 13: Centra Almere-Stad
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Het centrum
Het centru m van A lmere-Stad ligt zo centraa l mogeli j k b innen het
toeko mst ige Alm ere. Behalve een buurt f unc t ie voo r de eerste bewoners, moet het later ook een hoofdcent rumf uncti e gaa n vervu llen
voo r Al mere-Stad en voor de over ige kernen van Alm ere. Zoals gezegd zal dit cent ru m dan ook vanuit alle delen van Alm ere goed
bereikbaar zijn . De toek om sti ge spoorlij n zal zor gdragen voo r eveneens snelle verb ind ingen met . Am sterdam, het Gooi , Ut rech t en
Lelyst ad. Met name het centru m van Am sterdam ko mt daarm ee
binnen snel bereik van de bew on ers van Alm ere. Het grao t -stedelijk
voo rzieningenapparaat en het hoog gespecialiseerde wer km ilieu in
het hart van Am st erdam kan daardoo r een nieuwe inject ie krij gen.
Draagvlakvergrot ing in aanta llen inwo ners 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 Alm ere-Stad zal d oor deze spoo r lij n
kr achti ge ontw ik kelingsimpu lsen verk rij gen. ' In dit cent rum zu llen
cent rale voorz ien ingen voo r de inw oners van Alm ere-Stad wo rden
ges itueerd . Oo k voo rzieningen (grote warenhuizen, hoofdvestigin gen
van banken en bed rijve n , hotels e.d .), di e een verzo rgi ngsf unct ie voor
geh-eel Alm ere voor hun reke ning nemen , horen hi er thuis. Een belangri jk deel van het totaal aanta l arbe idsplaatsen di ent tevens in
di t cent rum t e wo rden gecon centreerd, zod at oo k mensen uit andere
kernen van Alm ere in het centrum kunnen wer ken , voo ral in genoemde voorzi enin gen en in de kanto rensector. In en ro ndo m het cent ru m
zull en wo ni ngen wo rden gebouw d voor t ypi sche cent rumbewo ners,
zodat het cent rum ook een du idelij ke w oo nf unctie kr ijgt . V oorl op ig
wo rdt gedacht aan ca. 7 % van het t otaal benodigde aanta l w oningen
in Almere-Stad (in het jaar 2000 dus ongeveer 2400 van de 30 .00 0
wo ningen). A an de noord kant zal het cent rum wo rden begrensd doo r
het reeds genoemd e cent raal stat io n, eerst alleen een region aal en
lo kaal busstati on , lat er ook N.S.-stati on . In het zuiden wo rdt het centrum begrensd door de cent rale plas. terw ij l in het oosten en westen
de omr ingende woo ngebieden het cent ru m " binn endrin gen" .
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Figuur 14: Groengebieden
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Groengebieden

V anui t de tussen de kernen gelegen buitenr uim te ron dom het uitein delij k stadsgebi ed dr ingen een aant al landschapsontwi k kelin gszon es
naar binnen tot vlakb ij het cent rum . Hierin zijn een aantal sport- en
openluchtrecreati evevoorz ieningen gepland (o .a. sportvelden, zw embaden, bossen, pl antsoenen en vo lk stui nen ). In deze zones li ggen
waterpart ijen we lke een onderdeel vo rmen van het hele stelsel van
waterwegen en wa terberging in de stad en di e een verbind ing bewerkstellig en met de omr ingende bui tenruimte en de overi ge kernen van
Alm ere.
Behalve deze waterwegen zorgen voet - en fi etspaden voo r rechtstreekse verbindinge n tussen de buitenr uimte en het cent rum van de
stad.
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Figuur 15: Groei
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Groei
De ruimtelij ke groei van Almere-Stad zal via radi alen, voorna melijk
bestaande u it woo nbebouw ing, vanu it het centrum plaatsvinden,
eerst in zu id-west elijke en noor d-oost eli j ke ri chting (respect ievelij k
naar Alm ere-Haven en naar het bed rijve nterrein " de V aart") , vervol gens in westelijke en in ooste lijke rich t ing. Tegelij kert ijd zu llen zowe l
de in het toekomst ige stadslichaam doordr ingende u it lopers van het
bu itengeb ied wo rden ingepl ant en ingericht. Oo k de verspreid over de
stad gelegen bedri jventerrei nen zullen t ot ontw ik keli ng wo rden gebracht. Zo zu llen de bin nendringende groene ruimten evenals de
bedri jvenparke n geleidelijk omgre nsd wo rden door woo nbebouwi ng.
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Figuur 16: Woondichtheden
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Dichtheid en voorzieningen
De hoogst e w oondi chth eden zu llen rond het centrum, langs de radialen en in aan de rand gelegen subcentr a ko men. Op deze mani er kan
een 20 maximaal mogelijke graad van spreidin g van voorzieningen
wo rden bereik t . Een dergeli j ke opzet is ook gunst ig voor een evenw icht ige belasti ng van het lokaal openbaar vervoe rsnet. De belangrij kste voo rzien ingenco ncent rat ie zal vo orko men in en om het centrum: wi nke ls, ware nhuizen en speciaalzaken, ban ken , over heidsinstellingen, bi oscop en, hor eca-vesti gin gen e.d. zu lle n - naarm ate het
inwonertal van Alm ere-Stad en geheel Alm ere toe neemt - in toe nemende mate het centrum vullen .
Daarnaast zu llen bij belangrijke knoo ppunten in de stad k leinere
concentra t ies kunnen ontstaan, t erwijl verspreid over de stad buurten w ij kverzorg ende voo rzien ingen binnen lo opaf stand van bewoners
li ggen, zoveèl mogelij k geko mbi neerd en geïntegreerd met haltes van
het openbaar vervoer. Grootschali ge vo orz ieningen, di e mi sschi en
maar één keer in Alm ere-Stad zu lle n voo rko men, hoeven ni et beslist
in of b ij het centru m te li ggen, maar kunnen elders in de stad een
plaats vinden , bij vo orb eeld een voet balst ad io n, een zi ekenhui s en
instellingen voor vo ortgezet en hoger beroepsonderw ij s, ook daar bi j
haltes van het openbaar vervoer.

Woonmilieus
Er zal w orden gest reef d naar een aanbod van zoveel mogelij k verschi llende typen woo ngebieden, verschill end ond er andere in di ch th eid ,
karakter, verkave li ngsty pe, hu urniveau, auto -ontslu it ing en de hoeveelheid aanwez ige voor ziening en. Op deze wij ze kunnen to ekom sti ge bew oners aan de hand van hun eigen speci fieke w oonwe nsen kiezen ui t een geva rieerd aanbo d .
Ook de situ erin g van de w oongebieden is erg belangrijk . V oor de ene
groep is het ty pe wo ning - al" of ni et met tu in - doo rslaggevend , ongeacht de situ erin g bin nen het stadsgebied, voor een andere groep is
ju ist di e sit ueri ng 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 wer k .
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Het aanbod (van verschillénde woon milieus) wordtzoveel mogelijk afgestemd
op de vraag (woon wensen van
verschillende bevolkingsgroepen
of gezinsfasen).

Figuur 17: Werkgebieden
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Werkmilieus
Op basis van rami ngen van deeln emi 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
meerd ere werk m ilieus o pgeno men . Deze ramin gen vorm en onderdee l
van een binnenko rt te publi ceren st ud ierapport. (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 ien ingen voor zijn
rekenin g nemen , terwi jl ook nevencent ra h iervan een (kl ein er) deel
zu llen kr ijgen . In de w oongebieden zul len vérspreid w er k- of ambachtstr aten voo rko men , ter w ijl oo k een aanta l k leinere bedrij venterr ein en (van 2-10 ha) hi er in zijn opgeno men. Daarnaast zijn er een
aanta l bedrij venp ar ken gepland o p verschi l lende plaat sen in de stad .
Deze bedrijvenparken zu llen, behalve qua ligging , ook verschi llen qua
kavelgroo tte-verde ling, qu a ontsluit ingsmogel ijkheden , qua omvang
en qua gro ndpr ijze n . Op deze manier wordt ook voo r bedri jven getracht zoveel mog elijk versch illende mogelij kh eden aan te b ieden
(het aanbod ) o m aan de ster k uiteenl opende vesti gin gseisen van de
versch illende bedr ij fsty pen (de vraag) tegemoe t te ko men . V esti gin g
in A lmere-Stad beteke nt vest iging in een toeko mstige hoofd kern van
een nieuw stedelijk gebied, op ko rte afsta nd van belangr ijke bestaande stedelijke concen t rat ies (A msterdamse agg lo merat ie, het Gooi en
Ut rech ti A mersfoort.
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Figuur 18: Fiets in Almere-Stad
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Verplaatsingsm iIieus
a. voor voetgangers en fietsers : Tussen woonbuurten, wer kgebieden,
het centrum, de omliggend e buitenruimte en andere kern en van
Almere, lopen rechtstreekse, comf ortabele en veilige routes voor
voetgangers en fietsers . Kruisingen met wegen waarover in het
spitsuur meer dan 300 auto's rijden, zijn ongelijkvloers. De hoofdfiets- en voetpaden gaan hier onderdoor via een tunnel of er overheen 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 kw etsbaarheid in het drukke en snelle autover keer wordt de bromfietser ni et op de belangri jkere autowege n toegelaten. Binnen de woonomgeving lopen de
bromfietsroutes via de minder intensief en minder snel bereden
wegen voor all e ver keer en plaatselijk via alleen door (brom)fiets te
berijden kortstuitingen .
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Figuur 19: Openbaar vervoer in Almere-Stad
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c. voor openbaar-vervoer reizige rs: Voor het regionale en nati onale
openbaar vervoe r is de vierspor ige raill ijn in het pl an opgeno men,
die ' aanslui t op de spoorlijn Am sterdam-Hil versum . Dit maakt
t rei nverb indi ngen mogel ij k met Am sterdam, Schiph ol , Hilversum ,
Utrecht en Am ersf oort . Het spoo r lij ntracé loopt dwa rs door
Al mere-Stad in west-oostelijke ri cht ing. Dri e stations, met een onder linge afstand van ca. 2 km, diene n ervoor te zorgen dat zoveel
mogelij k inwo ners b innen redeli j ke afstand van een dezer st at 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 ongelijkv loers. Door de lange tijd van voo rbereid ing en uitvoeri ng kan de
spoor lij n op zij n vroegst in 1985 in gebruik worden geno men. Een
t ijdst ip dat beslist niet te vroeg mag worden geacht . (18) T ot die
tijd verzo rgen regionale buslijne n verbi ndinge n met o .a. Am sterdam, 't Gooi en Weesp , Lely st ad en Schi phol .
Ten aanzie n van mogel ijke on tw ikke lingen in een verre t oekom st
bet reffende meer stadsgewestelijke railverbind ingen bestaat zoveel
onzekerheid , dat hiervoor in het ontwerp voo rshand s geen tracees
zij n opgenome n.
Het lo kaal openbaar vervoer doet met alle lijnen de cent rale
noo rd-zui dro ute aan (waaraan oo k het centru m ligt). Va nuit het
cent rum vertakt het stelsel zich naar de buitenwijken en naar
andere kernen van Alm ere. Deze radiale structuur biedt mogelij kheden voo r uitb reid ing in alle ri cht ingen en voor verschi llende
exp loitatievormen. Het stelsel is du sdanig 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 gesitueerd. De vr ije busbanen zu llen ook geschikt zijn voor andere lo kale
openbaar vervoermiddelen, zoals trol leyb ussen, tra ms of toekomstige modern ere middelen .
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Figuur 20: Auto in Almere-Stad ·
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d, vo or automobilisten: Stadsautoweg en rondom de stad, aansluitend
op zow el 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 kernhoofdwegen met elkaar verbinden : het centrum, de woon-, wer k- en recreati egebieden. Het doorgaand verkeer zal zoveel mogelijk uit de
stad worden geweerd. De aansluitingen van de kernhoof dwegen
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 zullen voortvloeien uit de
plannen voor de overige kernen van Almere . Een en ander zal in
het structuurplan voor geheel Almere nadere uitwerking vinden.
Overigens zij n de kernhoof dwegen niet door de dichtbebouwde
gebieden in Almere-Stad getraceerd . Door deze qebieqen lopen wel
de vrije busbanen en fiets- en voetpad en. Zo ontstaan zogenaamde
" autoverkeersluwe" gebieden, waar de automobilist ni et 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-St ad is in een vijfta l elementen
in te delen. In de eerste plaats zij n er de bestaande toc hte n en de
Hoge Vaart. Deze hebben in eerste inst ant ie een t ransportfunctie ,
zowel voor water als voor goederen. Het tweede element is de doo rgaa nde vaarrou te, een recreat ieve vaarverbindi ng vanaf het cent rum
naar t oekomst ige waterplassen buiten de stad , waar langs veelvu ldig
recreatieve voo rzieni ngen zoals bossen, parken etc . zullen liggen. In
open verbindi ng met deze vaarro ute (-5.50 m N.A. P.) staat het to e. komst ige grachtensysteem van de stad , nod ig voor het opvangen van
het overto llige hemelwater. Het vie rde element, de reeds aanwezig e
zandwinp laats kan eveneens wo rden opgeno men in het grachte npat roo n, zowe l voo r de vergroti ng van de bergingscapacitei t als voo r de
pl eziervaart .

Het voo r Alm ere-Stad meest in het oog sprin gende open waterelement is de cent rale pl as in het hart vim Alm ere, aan de noordzijd e begrensd doo r het cent rum . V ia een sluis of een overhaal kan er verb inding ko men met de reeds genoemde doo rgaande vaarr ou t e. 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 gstellin g van mensen om in Al mere te gaan wo nen is erg groot .
V oor de eerste paar hon derd wo n ingen in Alm ere-Haven hebben zi ch ca.
15.000 gezinnen als belanqstell ende aanqerneld . Uit een on derzoe k onder
deze belangste l lende n (21) bl eek de sa menste lli ng van deze spontane belanqstellinqster k af te w ij ken van de to t t aak geste lde bevo l ki ngssamenste ll ing naar leeft ijd en in kom en. V oor al de lagere ink om ensgro epen en
de groe pen jo ngeren en bejaa rden t on en - naar verh oud ing - nog we inig
belangstellin g o m in Alm ere te gaan wo nen.
T ot nog t oe is ook de belangstelli ng van het bed r ijfsleven voo r vest iging
in Alm ere naar verwac hti ng, zeker met in acht nem in g van de econo mische sit uat ie in Nederl and. Er hebben zich een groo t aanta l voo rna meli j k
verzo rgende bed rijve n als belangste lle nden aangemeld , hoofd zakeli j k
mi ddenstanders, terwi jl er t evens sprake is van een behoo r li jke belangstelling van k leine en mi ddelgrote industri ële bed rijven en bou wbedrij ven.
De houd in g van de part iculi ere kanto rensecto r is nog wat aarzelend t e
noemen, behalve dan vanu it de meer verzo rgende kanto ren, zoa ls bijvoo rbeeld ban k-en . Deze geringere belangstell ing van kant or en valt ook elders
te co nstate ren . Uit Britse ervaringen blijkt dat gedurende de eerste ontw ikkelingsfasen van een nieuw e stad de werkge legenheid voo ral in de
kantorensecto r achterloopt . Gaandew eg voltrekt zic h echte r een tegengeste lde beweg ing, een soo rt "na ij len " van arbe idsp laatsen in voo ral de
kanto rensecto r .
In een andere ni euwe stad in Fl evol and , Lelystad, viel eveneens een aanvan keli j k tekort aan belangste ll ing .vanuit deze secto r te constate ren. De
aanwez igheid van enke le grote over heid sinste ll ingen dr oeg echte r zorg
voo r een vo ldoende groot aanta l kan too rarbeidsplaatsen .
Het bli jk t d us dat bepaald e groepen mensen en bepaalde ty pen bed r ijve n
ni et bereid zijn zic h t e vestige n in de beginfase van een ni euw e stad . Wat
zij n de oo rzake n van deze ger inge belangst ellin g van deze groe pen en wa t
zou het verantwoo rdelijk ontwik keli ngsorgaan (in casu de Rij ksdi enst
voor de l.Isselrn eerpold ersl kunnen doe n om deze oo rzaken alt hans gedeelteli j k weg te nemen. Wil de taaks te lli ng betreffende een evenwicht ig
sa mengestelde bevo lk ing en een evenw ichtig sa mengeste ld we rkge legenheidsp ak ket vanaf het begin van de o ntwikke l ing van Alm ere-St ad een
reële zaak zij n, dan is meer stu d ie nod ig naar de oorzaken die deze taakstellin g bemo eil ijken .
In d ien we de ontwikkeling van een nieuwe stad heel vluchtig doo rlo pen,
blijk t de ontw ikke ling in de vo lgo rde van belangstelli ng van bew on ersgroepe n en bedri jvensectoren hiermee enigszins te co rrespo nderen .
In de eerste jaren bestaat zo' n stad ui t niet veel meer dan een paar hon derd o f duizend wo ningen. V erder is er een eerste fase van het cent rum ,
waar in een aanta l, hoo fdzakeli j k verzorge nde , bedrijven zij n opgeno men .
Deze zij n som s in perm anente, soms in t ijdeli jke of nood-ond erkom ens
gehu isvest . Genoemd kunnen wo rden een aant al wi n kels voo r de dageli j kse verzorg ing, enke le hor ecavestigin gen, rui m ten voo r de meest noodzake l ijke m edi sche verzo rging, de eerste bankf i l ialen en enke le andere
k lei ne kanto ren ui t de overhei ds- en pa rt icul iere secto r . In het woo ngeb ied bev inde n zich bove nd ien enke le k leu ter- en basisscho len en mi ssch ien voo rz ieningen zoals buu rthui zen, kerkrui mten en " kant oren-aanhu is" (verzek er ingsagent en, makel aars e.d .) . ' Op het in dustrieterrein
hebben zich de eerste bo uwbed r ijven en nevenvest igin gen of pr odu kti eafde l ingen van gro te re industri ële bed rijven gevest igd , benevens een
dozijn k lei nere bed rijve n . Het w on ingbesta nd kenm erkt zich door een
nog geringe di fferent iat ie in vo rmgev ing, ty pe en groo tte . Oo k de hur en
lop en ni et ver uiteen . De soci ale con tacte n in deze fase zi jn nog nauweli j ks select ief , al te grote k ieskeuri gheid leidt in een dergeli jke sit uat ie
al gauw t ot sociaal isol ement. Het is dan ook ni et meer dan logisch dat
voo ral gezi nnen met jo nge k inde ren deze fase niet bezwaarl ijk vi nde n . In
hu n w ensenpakket staat imm ers in de meeste gevalle n de eengezi nswo ning en het ve ilige woo nmi lieu bove naan . De ongemakken d ie een derge-
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lij ke fase nu eenmaal met zich meebrengt, worden op de koop toegenomen. De besch ikba re vr ije t ijd in de avonden en weekende n wo rdt hoof dzake li 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 lijk kan zij n.
Fin anciële' bokkesprongen kan men zic h nauweli j ks veroo r loven : niet
alleen de stad of de w ijk , maar ook het gezin zelf bevind t zich in een beginfase. Een ui tzo nderi ng hi erop vo rmen de gezinnen van de eerste
beroepspersonen. Z ij ko men niet in de eerste plaats voor de nieuwe woning , maar voo ral voo r de ni euw e werkk r ing. Pas als de nieuwe stad wat
groter is, meer inw oners t elt , over meer en meer gespeciali seerde voorzien ingen beschi kt , maar voora l oo k meer en gevar ieerde wer kgelegenheid te bieden heeft, zuIlen ook andere bevolki ngsgroepen in andere
gezinsfasen de stap naar zo 'n n ieuw e woo nplaat s w illen zetten . Via een
zich steeds verde r ontw ikkelend verenigings- en groepsleven kun nen sociale con t act en steeds meer selectief t ot stand wo rden gebracht. Huish oudens met oudere ki nderen, huishoudens zonder ki nderen, bejaarden, oudere alleenstaanden en soms ook jon geren zu llen sa men met de reeds genoemd e hu ishoudens met j onge kin deren to t de belangst ell enden voo r
een wo ning in de ni euw e stad gaan behoren. Schol en voo r meerdere soor t en van voo rtgezet onde rw ijs, speci fi eke bejaardenvoo rzieninge n, warenhuizen en gespecialiseerde w inke ls, u itgaansmogelijk heden en per iodi eke
kunst- en sportmanifestati es vorm en hi ertoe we l een vereiste, evenals een
zich st eeds meer speciali serend en uitb reidend werkge legenheidsaanbod .
Grot ere industri ële bedrijven, arnbachtsbedr iiven. instellinqen en institu ten hebben zich inm idde ls gevesti gd , terw ij l langzamerhand de belangste lling van part iculi ere tert iaire bedrij ven op gang geko men is. Redenen
h iervoor li ggen voo r de hand : de grot ere lokale arbeids - en afze t mark t,
de aanwezigheid van particul iere won ingbo uw te rreine n, het hogere
voo rzie ningenniveau , voo ral ook in de recreat ieve sfeer, de betere verbi ndi ngen met de bu it enw ereld, de "bekendh eid" van de ni euwe plaats en
t enslotte de aanwezigheid van een veelvo ud van kl ein e indust r iële en admin istrati eve bed rijven. Deze kunn en ingeschakeld worden voo r aanvullende werkzaamheden. Genoemd ku nnen o .a. wo rden : reclamebu reaus,
adviesbureaus. reparati ebedriiven. const ruct iewer kp laatsen en kantoren
vo or zakeli jke en maatschappelij ke d ienstverl enin g.
In een vo lgende fase t enslott e, missch ien bij een inwonertal tussen de
50.000 en 100.000, raakt de nieuw e stad vo lgroeid, voo ral als de stad
zich een zekere regionaal verzo rgende fu ncti e heeft verwo rven voo r
omliggende k leinere kernen . Bedrijven met een zeer veelzijd ige samenste lli ng van arbe idsplaatsen diene n zich aan en kostba re voo rzie ni ngen
van hoog niveau zijn gerealiseerd . Kortom : de stad is geleidelijk aan min
of meer vo lwassen en zelf stand iger geworden. Er is dan letterl ij k pl aats
vo or- en behoef t e aan mensen in alle leef tij den en gezinsfasen, in alle
inko mensk lassen en met u iteenlo pende leef sti jl en. De mogeli j kh edén om
te veranderen van w erkk r ing zo nder t e moeten verhu izen naar een andere
woo np laats zijn gro ter , zelfs voo r de meer gespecialiseerde beroepspersonen. Mogelij kh eden voo r het bedr ijven van uit eenl op ende act ivite iten
zij n aanwez ig. De eerste , oors pro nkeli jke stadsdelen kri jgen een wat
ander karakte r, verander ingen di enen zic h aan, zowe l. in de bebouwin q
als in de bevo lkings- en bedrijven sa menstell ing. Er gaan ouderdo msverschill en ont staan tu ssen versch illende w ijken, hoew el veel minder pregnant dan in langzaam gegroeide steden. ·Tenslotte betr eft deze ko rte
beschrijv ing een ontw ikkeling over een periode van mi sschien 25 à 30
jaar. Wel we'rken deze versch illen on derscheid in prijsni veau in de hand
tussen oude en nieu we bedrijfsruimten en wo ningen, zodat oo k voo r
bewoners en bedr ijven d ie de hoge huur - en koo ppri jzen van ni euwb ouw
als de grootste belemm ering zien, de ni et meer zo nieuwe stad als vest igingsplaats in teressant wo rdt.
Uit deze maar zeer globa le en onvolled ige beschr ijving zij n reeds enke le
punten naar vo ren gekom en d ie de ger inge belangstell in g van bepaalde
bevo lk ingsg roepen en bedrijvensecto ren voor vest iging in de beginfase
benadru k ken.
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a. voor bewoners:
de hoge huren (althans hoger dan hun hu idig e);
het ontbreken van gespecialiseerde en specif ieke voorzi eningen;
de "onbe kendh eid" van de ni euwe plaats ;
de geringe karakter- en oud erdomsverschill en tussen de verschillend e
stadsdelen ;
de geringe mogelijkheden om geschikt werk te vinden;
het ontbreken van voldo ende leefstijl -genoten voor de vorming van
zogenaamde subculturen ;
de onherbergzaamheid van het fysieke milieu .
b. voor bedrijven :
de nog geringe omvang en gevari eerdheid van de arbeids- en afzetmarkt ter plaatse;
de infrastru cturele tekortkomingen;
het ontbre ken van hoogwaardige voorzi eningen;
het ontbreken van goedkope bedrijfsruimte ;
de onbekendheid van en met de nieuwe vestigingsplaats;
een af wachtende houding ten aanzien van de voo rtg ang van de ontwi k keling van de ni euwe stad .
Voor de duideli j kh eid 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:
bijv oorbeeld de gehechtheid aan de oud e, vertrouwd e omgeving, de
gevestigde sociale contact en, de angst voor het onbekend e, de beperkte
mobiliteitsbeho efte etc . Voor bedr ijv en kan dit evenzeer gelden: de langzaam opgebouwd e good -will met het personeel en met af nemers, de
nood zaak tot regelmatige form ele, maar ook informele, contact en met
andere bedrijven en m isschien overheidsinstanties . Allemaal banden di e
vaak mo eilijk kunn en worden verbroken .
3.2. Ontwikkelingsinstrumenten

Teneind e een bredere belangstelling van bewon ers en bedri jven voor vestigin g in Alm ere (-Stad) te bewer kst elligen, di ent er kenn elijk meer aangeboden te word en dan alleen eengezinswoningen, bedrijvent erreinen en
basisvoorzien ingen.
All ereerst moet er vanaf het begin blijk van word en gegeven dat het hi er
gaat om vestiging in de ho ofd kern van het to ekomsti ge, meerkern ige
stedelijk gebied Alm ere, uiteind elijk bestemd voor minimaal 125.000 en
maximaal 250.000 inwoners. Deze hoofd kern zelf bestemd voo r 80 .000
à 100.000 inwoners, zal centraal t en opzi ch te van de overi ge - in omvang
kl einere - kern en liggen. Vand aar ook de naam voor deze tweede kern :
Alm ere-Stad. Een duidelijkere aanwijzing voor deze toekomstige central e
fun ctie is nauwelijks denkbaar.
t

In de tweede plaats mo eten een aantal drempelvorm ende en risi co-vergro tende omstandighed en word en verzacht of weggenomen, di e vestiging in
een ni euw en no g bi jna leeg gebied met zich mee brengt. Er valt bijvoorbeeld aan te denken dat de overheid - die het initiatief voor de ontwikkeling van deze nieuw e stad heeft genomen - in de beginfase een acti ef ontwikkelingsbeleid voert. Dit beleid zou de vol gende element en kunnen
omvatten :
de eigen di enstverl ening van de overh eid loopt ruim vooruit op de
voor "norm ale" situaties geldende norm en ;
de bouwen (tijd elijke) verhuur tegen lage prijzen van verschillend e
vormen van bedrijfsaccommodati e op uiteenlop ende lokat ies;
een aanbod van een verscheidenheid aan won ingen, tegen maandelijkse woonlasten welke zijn afgestemd op de tot taak gestelde bevol kingsopbouw qua inkomen;
een aanbod van voldoend e bedrijventerreinen van verschill end karakter in iedere fase, ook op de " betere" pl aatsen in de to ekomstige stad;
het aant rek ken van speciaal di e bedrijven, di e geheel ni euwe produk-
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ten fabriceren, waarvoor de lokale markt (nog) van zeer geringe betekenis 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 dergelijk 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 uitvoering daarvan. Een vertrouwen in de continuiteit van het overheidsbeleid is van het allergrootste belang . Structuur- en bestemmingsplannen
moeten bevolking en bedrijfsleven inzicht verschaffen in' huidige en toekomstige mogelijkheden. Vooral de fasering en uitvoering van belangrijke
infrastructurele werken, voorzieningen en woon- en werkgebieden kunnen in dit verband worden genoemd. Grond- en huurprijzen moeten in
een zo vroeg mogelijk stadium bekend zijn, evenals te doorlopen vestigingsprocedures 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 onderdeel moeten zijn. De bossen om Lelystad en aan de oostzijde van OostFlevoland bewijzen dat in betrekkelijk korte tijd (10 à 20 jaar) een landschap van allure kan worden gevormd . Ook zal een behoorlijk aanbod
van voorzieningen, vooruitlopende op de bevolkingsontwikkeling, dit klimaat kunnen oproepen. Aangezien rond 1980 het bevolkingsaantal in
Almere nog te gering zal zijn om als draagvlak voor dergelijke voorzieningen 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 bedrijven? 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 bewoners 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 toekomstige 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 voorzieningen (er wordt gedacht aan een zwembad, een plantsoen, een sportpark en een volkstuinencomplex) door de reserveringsstrook voor de
toekomstige railverbinding, door de autoweg in de richting van AlmereHaven (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 begrenz ingen zoveel mogel ij k gereed te
hebben , zodra de eerste bewoners arriveren; u itvoeri ngswerkzaamheden
zullen zo min mogelijk het dagelijks leven moeten verstoren .
t
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De netto woo nd ich th eid zal varle ren t ussen de 20 en 50 wo ningen per
hectare. Er zal in hoofdzaak worde n gebouwd in geheel of gedeelte lijk
geslo ten bouwb lokkken, zodat echte stra ten en p leinen ontstaan . V oo r
wat de verde ling laagbou w - gestape lde bo uw betreft (in Alm ere wo rdt
geen hoogbou w van betekenis gebo uwd ), gaan de gedachten voo r dit
geb ied uit naar 75 % van de wo ni ngen op de begane gro nd en 25% bo ven de begane gro nd, uitg ezonderd in het centrum . In het centr um
wo rdt gereke nd op een gemidde lde van vier bo uwlagen. Di t betekent
dat h ier geen laagbou w zal voo rkomen, doc h ui t slui tend gestapelde
bou w . Het percentage cent rumwoni ngen zal ca. vi jf à t ien proce nt bedragen, alt hans voo r het gehele centrum : per fase kan d it percentage hoger
of lager z ij n .
Voorzieningen
V oo r de dagelijkse verzorg ing van de eerst e paar dui zend mensen zu lle n
al veel voo rz ien ingen to t stand gebracht moet en worden . Er wo rd t gedach t aan een twin ti gt al w inke ls, een caf é-resta urant, k leuter- en lager e
schol en, een med isch -basisteam, een b ibl ioth eek, een postka ntoor, banken, een buu rt gebou w , enke le overheid sinst ellingen, het reeds genoe md e
zwe mbad en plantsoen, spo rt velden en verder een aant al d ienstver lenende kanto ren. Door de pl aats van de eerste woo ngebieden aan te lat en
sluiten bi j de plaats van de start van het centrum, ontstaan zeer ko rte
afst anden tussen wo ning en voorz ieni ngen, die mak keli j k lopend of f ietsend kunnen wo rden afgelegd. Uitbreidin g van de wo n ingbo uw zal dan
oo k zoveel mogeli j k vanu it di t centr um p laatsv inden, zodat gedure nde de
eerste jaren deze afstanden naar het centru m redelijk b lijve n . Indi en de
af stand naar het cent ru m te groo t word t om nog redelij kerwijs dagel ij ks
t e voet of per f iets te kunnen af leggen, zou t ot stichting van nevencentra
di enen t e wo rde n overgegaan, zoda t daar in ieder geval dagel ijks benodigd e art ike len kunnen wo rden aangeschaft . Het ni veau van zo' n nevencentr um zal kunnen var iëren tu ssen een klein bu urt centrum en dat van
een behoo rl ij k stadsdeelcentrum. Bepalend hi ervoo r is het aanta l mensen
dat binn en de invl oedsf eer van zo 'n centr um woo nt en de specifi eke
ligging bi j b ijvoor beeld een N .S.-station , een halte van de bus, een kruising van wegen of aan het wa ter .
Verplaatsen
Alle belangr ij ke bestem mingen in het gebied zu l len door m iddel van
rechtstree kse loop - en fie t sroutes met elkaar worden verbo nde n. Het
autoverkeer zal van deze verkee rssoor ten worden gescheide n, behalve
daar waar we inig autove rkee r te verwac hten is. Hier zal de auto zic h
moeten "a anp assen" aan het voet - en f ietsverkeer . Met het regionaal
open baar vervoer (voorl op ig de bus) zull en de belangrijkste bestemm ingen in en buiten het gebied kun nen worden bereik t. Zo dra de eerste
bewoners in Alm ere-Haven gearr iveerd ware n, ko n men reeds één keer
per uur naar Amsterd am 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 z ich in Alm ere-St ad zul len vest igen.
Do or het woo ngebied en doo r het eerste deel van het cent rum zal een
gracht lopen naar de centra le wa te rplas, d ie later zal aanslui ten op een
vert ak t grachtenste lsel in de stad .
Woningen
.All e wo ningen zull en van goede kwa litei t moet en zijn , voo rzi en van alle
mod erne comfort (centrale verwa rm ing, zit kamer , keu ken, bad- of dou chegelegenheid , vold oende slaapka mers, bergru imte enz.). Net als alle ni euwbou wwon ingen zullen ze vo ldoe n aan voo rschr iften en eisen d ie van
overhei dswege aan de kwa litei t geste ld zij n. De meeste wo ningen (ca.
75 % ) zu llen over een tui n beschikken . Er zal vo ldoende par keergelegenheid moet en zijn voor bewo ners en bezoekers, som s d irect bij de w oni ng,
soms op enige afstand daarvan .
De huurverd elin g van de wo ningen zal zoveel mogel ij k in overeenst emmi ng moet en zij n met de t e verwac hten in kom ensverd elin g. Di t bet ekent
dat ieder gezin ca. 16 à 17% van het bru to- inko men aan huur zal moeten
opbrengen , event ueel met behu lp van overh eidssubsidi e (ind ividu ele
huursubsid ieregel ing, regeling gewenni ngsbijd rage).

45

Behalve verschillen in huur en omva ng zullen er t evens verschillen in type
won ing zijn, zoveel mogelij k aansluitend bij specifieke wensen en behoeften van verschillende bevol kingsgroepen. Behalve huurwon ingen zull en
ook koo pwo ningen in verschi llende prij sklassen beschi kbaar ko men .
Een zo gevar ieerd mogeli j k wo ni ngen-aanbod vanaf het begin kan er
mede toe bi jd ragen dat ook zoveel mogeli j k t y pen mensen en gezinnen
zich in Al mere-Stad zu llen wi llen vestigen.
Mogelijkheden voor bedrijven
Werkgebieden
Het streven is er op geric ht al vanaf het begin verschi llende mogelij kheden ook voo r bedrijven gereed te hebben. Zo zu llen meerdere bedr ijvent erreinen voo r ui tgifte gereed zij n. Deze terreinen zullen onde rli ng verschi llen in liggin g, in omvang, in kavelgroo tteverde ling en karak ter.
leder bedr ijf kan dan op basis van de karakter istieke n per ter rei n beoo rdelen wel ke mogelijk heid het beste beantwoo rdt aan de eigen wensen en
verla ngens.
Ook kunnen in de eerste fase van het cent rum "ka le" bedr ijfsrui mten
wor den gehuurd . Bepaalde percelen grond zu llen hier en daar t er beschik ki ng kunnen wo rden geste ld (t egen redelijke pr ijzen) voo r eigenbouw
doo r ondernemers.
Bovendi en 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 hu ren , mocht er tenminst e belangste lli ng voo r bestaan .
Bedr ij f svestiging van met name kanto ren kan plaatsvin den in het centrum
van Alm ere-St ad, bij de st at ions en elder s in de stad in ko mb inatie met
halt es van het openbaar vervoer . T enslotte w ordt de mogeli j kheid overw ogen om kant-en-k lare hall en t e bou wen voor verhuur aan bedrijve n.
Vestig ingsfactoren
In combinat ie met de realisering van de reeds eerder genoemde ontw ikkelingsinst rument en, zou dit aa nbod van vest igingsmogelijk heden een hopeli jk rui me en geva riëerde belangstelli ng van bedrijve n kunnen oproepen.
Alm ere en voor al Almere-Stad, heeft strak s bedri jven nodi g : k leine en
grote, st uwe nde en verzor gende, indu st riële bedr ijven, kanto ren, ambachtsbedrijven, wi nkel s en vr ije beroepen .
Naast de onverm ijdelijke t ekor t kom ingen van de stad in opbo uw beschikt A Imere-St ad straks t och al over een aantal positieve vesti gingsfact oren. Genoemd kunnen wo rden :
gunst ige ligging van Alm ere-St ad ten opzic hte van de noor dvl eugel
van .de Randstad Holl and. Ams t erdam ligt op 24 km afstand , Hilv ersum op 20 km en Schiph ol op 35 km;
cent rale li gging van Alm ere-St ad bi nnen het to ekomsti ge stede lijk
gebied Alm ere, waar in 1990 ruim 90.00 0 mensen zull en wo nen en in
het jaar 2000 max imaal een kwa rt m iljoen en de centrumfunct ie voo r
heel Alm ere di e uit deze ligging voo rtv loeit;
aanbod van passende hui svestin gsmogelij kheden voor leid ing en personeel, zowel in de huu r- als in de koo psecto r ;
gelegenheid t ot huur van kant en klare st andaard -bedri jfsh allen en
kantoorrui mte n;
ontb reken van parkeerpr obl emen en andere ruimteprobl emen (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 ;
t ezijn ert ijd goede opleidi ngsmogelijk heden en een gevarieerd arbeid saanbod .
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Het spreekt voor zich dat elk bedrijf de voor- en nadelen van een eventuele 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 Almere-Stad ligt daarmee nog volkomen open. Äanpassingen en veranderingen 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 begin, 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 AlmereStad.
Rijksdienst voor de l.Isselmeerpolders
Smedinghuis
Lelystad
Tel. 03200-99111
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verwijzmqen

11. Mogelijke afwijking bevolk ingssamenstelling eerste fase Almere-Stad
ten opzichte van de taakstelling voor geheel Almere :
aantal huishoudens in %
groepen

Nederland
1980, taakstelling Almere (x)

Mogelijke
samenstelling 1e fase

Afwijking
van taakstelling

1. Huishoudens met kinderen (hoofd -huishoudens t/rn 34 jaar)

20

15

-5

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

30

25

-5

3. Hu ishoudens 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

100

100

Totaal

+5

x Bron : Demografisch Model AI mere 30 - 6 - 1976
De situatie in Amsterdam vert oont in vergelij k ing met de taakstelling
voor Almere een duidelijk andere beeld : vooral de oververtegenwoordi ging van de kleinere huishoudens valt hier op (alleenstaanden en bejaarden).
12. D. E. Boas-Vedder : "Het dynamisch groeiproces", 1974 . In deze
dissertatie werd gepoogd aan te tonen dat het mogelijk is de voordelen van het "natuurlijke" groeiproces over te nemen bij de ontwikkeling van nieuwe steden . Dit natuurlijke groeiproces, met name van
het centrum, kan slechts plaatsvinden door de waarde- en kwaliteitsdaling van de (woon)bebou w ing uit voor liggende perioden, zodat
aanpassing, verbouw en/ of nieuwbou w van deze bebou w ing economisch verantwoord w ordt . Mits van te voren noodzakelijke condities
worden ingevoerd , kan dit proces ook in nieu we steden plaat svinden .
Deze condities wer ken in het begin kosten verhogend, maar werpen
naderhand hun vrucht en af .
13. Verkeersadviesbureau Goudappel en Coffeng BV .
14. Voor de verschillende vervoerswijzen zullen de vo lgende specifieke
uitgangspunten w orden gehanteerd :
Langzaam verkeer:
- voor korte ritten (tot max . 3 km) dient aan dit verkeer de hoogste
prioriteit te w orden gegeven;
- naar centra en andere belangrijke bestemm ingen dienen rechtstreekse, comfort abele, beschutte en aantrekkelijke routes te
lopen ;
- de maaswi jdte van het hoo fdnet moet 200 à 300 m zijn ;
- de routes moeten veilig 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, ongelijkvloers moeten zijn ;
bij deze ongeli j kvl oerse krui singen mogen de hoogteverschillen in
de hoofdf iets- en voetp aden omh oog max imaal 1,5 m en oml aag
2 m zi jn.
Openbaar vervoer
voo r ritten langer dan 2 km moet hoge prio ri te it wo rden gegeven
aan het openbaar vervoer ;
de halte-afstanden van het lo kaal openbaar vervoer moeten tu ssen
de 400 en 800 m zij n, afhank elijk van bevolkings dicht heden en
afstanden t ot het cent rum ;
90 % van de w onin gen en 75 % van de arbe idsplaatsen moeten binnen 400 m van een dergelijke halte af liggen;
waar mogelij k di ent het lokaal openbaar vervoer t e beschik ken
over eigen vrij e banen; deze bewer ksteil igen een stipte d ienst regelin g en een hoge ri jsnelheid .
Gemotoriseerd verkeer:
de benodigde ru imte voo r de auto wo rdt ni et af gestemd op een
vrije , trendm ati ge ontw ikke ling;
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 gesta peld park eren;
de hoofdontsluit ingsstructuur moet hi ërarchisch wo rden opgezet ;
de maaswijdte van dit stelsel moet glob aal 1500 m bedragen, vanwege de groott e van de " ver keersluwe" gebieden, de ver keersveiligheid binn en deze gebieden, de aantak kin gsmogelij kh eden op de
aut ow egenring om Alm ere-Stad en de bundeling van relatief zware
vervoersst ro men, waardoor maatregelen t en behoeve van veil igheid
- en tegen geluidshinder - eff iciënt kunnen wo rden geno men.
het do or gaand verkeer moet zoveel mogelij k uit Alm ere-Stad worden geweerd .
15. K . E. nawi jn en H. Kuiper : "Woondi chth eden en voorzieningen in
Almere-Stad" (intern studi erapport) .
16. K. E. Nawijn en H. Kuiper : "Het centrum van Alm ere-Stad" ; (nog
niet gepubli ceerd) ;
17. P. Davelaar en J. Fels: "O ri ëntatie t en aanzien van de wer kgelegenheid in Alm ere-Stad" ; (nog ni et gepub liceerd ).
18. Bedrijfsecon omis che
februari 1975.

Rent abilite itsstudie

Railv erbind ing Alm ere;

"" ,.

bed rijfsekonomische

rentabiliteltsstudie
railverbincJing aïrreee
~ ~.

19. Rij ksweg 6 is in het pl an opgeno men vol gens een aangepast tra cé, dat
de ontwi k kelin g van Alm ere-Stad tot circa 90.000 inw oners mogelij k
maakt en ruim t e biedt t ot een goede inr icht ing van de cent rale ruimt e tussen Alm ere-Haven en Almere-Stad.
20 . Buro Goud appel en Coffeng B.V .: "Almere-Stad, Hoofdstructuren
Collectief en Ind ividu eel V ervoer" ; (intern rapp ort, nog niet gepubliceerd).
21 . H. J. van Haperen en J . J. P. Scheek : " De belangstellenden voor Almere" ; Flevobericht 113 van de Rij ksdienst voo r de IJsselm eerpolders, Lelystad 1976 .
Deze nota geef t een verslag van een onderzoek onder bi jna 1.400
respondenten, uitgevoerd om inzicht t e verkrij gen in een aantal
persoonskenmer ken van de belangstell enden voor een wo ning in
Almere . Tevens behandelt het rapport mogelij ke wensen ten aanzien
van woning en en woono mgevingen in Alm ere, alsmede over de animo
om in Alm ere t e gaa n wer ken. V oorts w ordt een indruk ver kregen of
de categori e belangst ellenden overeenk omt dan we l afw ij kt . van de
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taakstelling voor Almere (een evenwichtig samengestelde bevolkingsopbouw) .
22 . Mogeli jke magneten voor een wervend ontwi k kelingsklimaat :
1. Een concentratie van doe-het-zelf winkels en andere vestigingen,
die gezamenlijk alles kunnen bieden op doe-het- zelfgebied . Een
dergelijke concentratie zou een aanbod kunnen leveren van basisen 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 activiteiten 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 gezinnen bovendien over een volkstuin beschikken .
4 . Een centraal overdekt busstation dichtbij de plaats van het toekomstige 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 rijksoverheid ernst is met het stimuleren van het openbaar vervoer,
vooral in een nieuwe stad, die door de Rijksdienst ontwikkeld
wordt.
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