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De ruimtelijke visie laat voor de drie bestaande stadsdelen ruimtelijke kansen en 
programmamogelijkheden zien. 
Deze zijn door de vakdiensten van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, met steun vanuit 
DMO, in beeld gebracht en worden meegegeven aan het Programmabureau Stad.
Dit product is geen integraal beleidsstuk van DSO en wordt niet apart vastgesteld, maar 
moet worden gezien als bouwsteen voor de programmaplannen en voor de nieuw op te 
stellen structuurvisie voor Almere.
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Het doel van deze studie is tweeledig. In de eerste plaats betreft het een 
ruimtelijk functionele “beschouwing” als bijdrage van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling (DSO) aan het programmaplan per stadsdeel, zoals wordt op-
gesteld door het Programmabureau Stad (PBS). Het uit dit onderzoek voort-
vloeiend ruimtelijke programma zal worden getoetst aan de programma-
doelen van het concept programmaplan en waar mogelijk in het programma 
worden opgenomen.
In de tweede plaats vormt het een bouwsteen voor een nieuw te ontwikkelen 
structuurvisie voor Almere.

Deze ruimtelijk functionele beschouwing is op een integrale manier opgezet, 
waarbij de sectorale onderdelen nader worden belicht. Het levert een bijdra-
ge voor het ruimtelijk programma van het stadsdeel met een dubbele doel-
stelling, namelijk het inspelen op de tekorten, wensen en problemen en het 
versterken van de eigen identiteit en kansen per deelgebied. Voor de periode 
tot 2010 worden enkele concrete voorstellen gedaan om de streefbeelden en 
kansen vanuit de Stadsdeelvisie op termijn te kunnen verwezenlijken en de 
ruimtelijke knelpunten aan te pakken. Ook wordt een ruimtelijke doorkijk 
gegeven naar 2025. 

De ruimtelijk functionele beschouwing is opgebouwd uit een tweetal onder-
delen. Er is gestart met een analyse van de situatie en problematiek vanuit de 
verschillende sectorale invalshoeken. Het gaat daarbij om de programmati-
sche kant vanuit wonen, werken en voorzieningen en om de ruimtelijke kant 
vanuit o.a. structuur, verkeer, groen, water en milieu. Vervolgens is gekeken 
naar de kansen en oplossingen vanuit een ruimtelijke toekomstvisie en van-
uit de kennis van de gebieden. Zo wordt een beeld gegeven van een moge-
lijke ruimtelijke en functionele invulling en wordt een kansrijk programma 
voorgelegd voor wonen, bedrijven, voorzieningen, verkeer en groen.

In deze ruimtelijke visie wordt specifiek ingegaan op het stadsdeel Almere 
Buiten met haar karakteristieke kenmerken. Almere Buiten omvat momen-
teel zo’n 29.000 woningen en heeft naast een stadsdeelcentrum ook een 
aantal grote bedrijventerreinen en een glastuinbouwgebied binnen haar 
grenzen. 

Almere Buiten ligt ingeklemd tussen het bedrijventerrein De Vaart, de Oost-
vaardersplassen, Almere Stad en de A6, met aan de zuidzijde hiervan de toe-
komstige kern Almere Hout.

1 Aanleiding en doel
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StRUCtUURPlAN AlmeRe BUIteN 1982
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Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is voor het zuidwestelijk deel van Flevo-
land een rol toebedeeld als overlooplocatie voor de Randstad. Het ontstaan 
van Almere Buiten is voortgevloeid uit deze brede opgave. In het structuur-
plan Almere Buiten1 wordt de locatiekeuze voor het project verantwoord aan 
de hand van drie uitgangspunten:
• tijdig voldoende woningen langs de Flevolijn te realiseren;
• de mogelijkheid tot aansluiting op bedrijventerrein De Vaart (1977) en 
 de daaraan gerelateerde infrastructuur;
• de wens om spoedig in Almere Buiten één voorzieningenkernen 

hiërarchie te vestigen.

Zo is Almere Buiten ontstaan, als derde kern van de polinucleaire stad Al-
mere, tussen het bedrijventerrein De Vaart, de Oostvaardersplassen, Almere 
Stad en de toekomstige kern Almere Hout.

Het karakter van stadsdeel Buiten is in de Structuurvisie 1982 bepaald. Het 
conceptuele uitgangspunt was de locatie van het stadsdeel als knooppunt 
tussen natuurlijke, agrarische, stedelijke en industriële landschappen. Om 
het karakter te accentueren is ingezet op functionele, ruimtelijke en visuele 
verbanden tussen de verschillende milieus.
De resultaat wordt gekenmerkt door een aaneengesloten groen casco met 
daarin afgebakende buurten met een relatief hoge bebouwingsdichtheid. 
In 2006 is het oorspronkelijke ruimtelijke concept, met het nodige voortschrij-
dende inzicht, vrijwel gereed gekomen. De grote structurerende elementen 
van het stadsdeel zijn de openbare ruimten, namelijk de groenstructuur, de 
A6-zone, het drevennetwerk en de spoorlijn met twee stations. Bovendien 
zijn een aantal bijzondere artefacten in het stedelijke weefsel te benoemen, 
namelijk de bedrijventerreinen De Vaart en Poldervlak, het Centrum Almere 
Buiten, Doemere, de Evenaar en het gebied tussen Sportpark Polderkwar-
tier en Sporthal Buiten.

Medio 2006 is de bouw van Almere Buiten, op delen van de Striphelden-, Sie-
raden- en Indischebuurt na, afgerond. Zo is in twintig jaar een stadsdeel van 
2.826 ha letterlijk uit de grond gestampt, met het volgende bodemgebruik 
(bron sociale Atlas 2006):

Naast de afronding van Buiten zijn in de oudste delen reeds de eerste ver-
nieuwingsprojecten van start gegaan. Voorbeelden hiervan zijn het Van Ees-
terenplein in de Bouwmeesterbuurt en het Centrum Almere Buiten. In de 
komende jaren zal de doorontwikkeling van het stadsdeel verder gaan met 
als uitdaging om Almere Buiten door te ontwikkelen tot een onderdeel van 
een uitgebalanceerd Almere. Zo worden de jaren van “niet lullen, maar hei-
en” in Almere Buiten afgesloten.

2 Almere Buiten 2006
BodemgeBRUIk  HA %

lANDBOuw  295 10

wONEN   186 7

CENtRuMgEBIED  25 1

BEDRIjVENtERREIN  301 11

wEgEN   448 16

BOS EN RECREAtIE  1.359 48

wAtER    212 8

totAAl   2.826 100

1 Ministerie van Verkeer en waterstaat, RIjP. 1982, 
 structuurplan Almere Buiten.
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� ANAlySe
In dit hoofdstuk wordt Buiten ruimtelijk, algemeen maatschappelijk en sec-
toraal ontleed. De analyse van elk aspect wordt gelijkvormig gerapporteerd. 
Zo worden eerst de relevante trends en ontwikkelingen gepresenteerd, dan 
wordt inhoudelijk ingegaan op de situatie binnen het stadsdeel en tot slot 
worden de ruimtelijke eenheden gedefinieerd voor de rest van het document. 
Deze analyse resulteert in een samenvattende conclusie die bouwstenen be-
vat voor de visie en de uitvoeringsfilosofie.

�.1 Ruimtelijke analyse
Als ruimtelijke eenheid valt het stadsdeel kritisch te bekijken vanuit het 
perspectief van een bestaand stadsdeel. In de volgende alinea’s worden de 
resultaten van de afgelopen 25 jaar plannenmakerij en de daaruit voortvloei-
ende resultaten kritisch tegen het licht gehouden.

trends en ontwikkelingen
Aangezien de fysieke ruimte veel trager wijzigt dan onze concepten er-
over, worden drie concepten over de ruimten geanalyseerd die de 
(door)ontwikkeling van het stadsdeel beïnvloeden. Almere is bedacht als 
verlengstuk van Amsterdam. In dat opzicht was de stad met haar stadsdelen 
een boegbeeld van de opkomst van de planologische schaalniveauverhoging 
van de jaren 50 - 70. Zo is in de oorspronkelijke plannen van Buiten rekening 
gehouden met de vestiging van een regionaal bedrijventerrein en woning-
bouw voor circa 50.000 inwoners. Momenteel, met het regeringsbesluit over 
de schaalsprong op de politieke agenda, blijkt men de toen ingezette denk-
richting nog steeds te ondersteunen.
Op stedelijk niveau zijn twee trends te bekennen die het denken over de 
structuren van Buiten beïnvloeden. Enerzijds word nog hard gewerkt aan 
het realiseren van de oorspronkelijke plannen voor Almere. Zo zijn de plan-
vorming van Almere Poort en Hout al in een gevorderd stadium en is ook al 
de eerste aanzet voor Almere Pampus geproduceerd. In aanvulling op de 
oorspronkelijke plannen zijn in de afgelopen jaren plannen en afspraken ge-
maakt voor de realisatie van een grensoverschrijdend bedrijventerrein van 
bovenregionaal belang ten zuidoosten van Buiten op het grondgebied van 
Almere en Zeewolde (knooppunt A6/A27).

Een andere ontwikkeling op stedelijk niveau is de toenemende macht van 
de Europese milieuwetgeving. Zo worden de Oostvaardersplassen en de 
Markermeer beschermd als vogelrichtlijngebieden (ook bekend als Natura 
2000 gebieden), waardoor ontwikkelingen die invloed kunnen uitoefenen op 
deze gebieden aan een streng regime onderhevig zijn. Hierdoor kan Buiten 
beschreven worden als een juridisch ingeklemd stadsdeel met weinig speel-
ruimte. Aan de andere kant bieden deze gebieden met dusdanige natuurlijke 
waarden kansen voor unieke woon-, leef- en recreatiemilieus.
Het polinucleaire stadsconcept staat onder toenemende druk. Almere is 
inmiddels een stad en de doorontwikkeling van de stad dient in dit licht 
beschouwd te worden. Vanuit dit ruimtelijk concept staan de ruimtelijke 
verbindingen tussen de stadsdelen en de programmatische differentiatie 
binnen de stadsdelen centraal.

tot slot is de opkomst van de auto verantwoordelijk voor een ommekeer bin-
nen de evaluatie van de ruimtelijke structuren van Almere Buiten. Oorspron-
kelijke plannen voor het stadsdeel hadden de oriëntatie op het openbaar 
vervoer als uitgangspunt. De afgelopen decennia echter worden gekenmerkt 
door een toename van autobezit en -gebruik. Hierdoor is de drevenstruc-
tuur, die als “achterland van de buurten” in de oorspronkelijke plannen was 
opgenomen, het voorportaal van de buurten geworden. 

ligging in de regio
Almere Buiten vormt de meest oostelijk gelegen kern van de van oorsprong 
polinucleaire stad Almere. Het stadsdeel is ontwikkeld aan weerszijden van 
de spoorlijn Amsterdam - lelystad en oriënteert zich economisch en soci-
aal vooral op de Amsterdamse regio. Functioneel is het stadsdeel daarom 
uitstekend aangesloten op de regio met twee stations en drie aansluitingen 
op de A6.

Inklemming
Mede door deze ligging is het stadsdeel aan alle kanten ingeklemd door 
meerdere barrières. De sterkste barrières zijn de infrastructurele elemen-
ten die Buiten omkluizen, namelijk de tussenring, Buitenring en A6. Hier-
naast wordt Buiten ook begrensd door het niet toegankelijke natuurmonu-
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INklemmINglIggINg IN de RegIo VeRkeeRSoNtSlUItINg

CoRRIdoRSgRoeN RAAmweRk BUURteN

StedelIjke dyNAmIekfUNCtIoNele dRAgeRS VISUele dRAgeRS



Ruimtelijke visie Almere Buiten     11

ment Oostvaardersplassen. Deze barrières beperken de functionele relaties 
met de omgeving, bestaande stadsdelen en toekomstige stadsdelen.

Verkeersontsluiting
Mede door de inklemmende werking van het ringnetwerk om Almere Buiten 
kunnen verkeersstromen zo effectief mogelijk om de woonomgeving en het 
stadsdeel worden geleid. Het ringnetwerk wordt op zijn beurt gevoed door 
vijf dreven waarop alle autoverkeer naar buiten het stadsdeel wordt afgewik-
keld. Hoewel dit systeem ontzettend efficiënt is, is het oorspronkelijk bedacht 
aan de “achterkanten” van de wijken. wegens de toenemende populariteit 
van de auto is de dagelijkse oriëntatie van inwoners naar het wegennetwerk 
gericht geraakt. uit bijvoorbeeld de Drevenstudie is gebleken dat mensen de 
ruimtelijke waarde van het verkeerssysteem een onvoldoende geven.
Naast de inklemmende werking van het autoverkeernetwerk wordt Buiten 
letterlijk in tweeën gedeeld door de spoorlijn Amsterdam-lelystad, met de 
daaraan gekoppelde barrièrewerking.

groen raamwerk
Naast het verkeersnetwerk was het krachtige en fijnmazige groene raam-
werk ook integraal onderdeel van de oorspronkelijke ontwerpen voor het 
stadsdeel. Dit raamwerk bakent alle wijken af doordat het om en tussen de 
wijken gesitueerd is. Hierdoor is er veel groen op korte afstand van de wo-
ning aanwezig. Behalve als voorziening van groene openbare ruimte dichtbij 
huis verbindt het raamwerk het stadsdeel met het omliggende buitengebied. 
Ook zijn in het raamwerk verspreid enkele functies gevestigd zoals twee par-
ken, volkstuinen en sportvelden. Desondanks blijkt uit recent onderzoek dat 
de gebruiksintensiteit van het groen laag is.

Corridors
Binnen het groene raamwerk zijn enkele corridors te onderscheiden die 
dwars door het stadsdeel lopen en de verschillende landschappen met el-
kaar verbinden. Aan de noordzijde bestaat het groen uit een meer bosachtige 
omgeving, die de Oostvaardersplassen visueel afschermt. Aan de zuidzijde is 
het groen meer open in aansluiting op het open polderlandschap.

Buurten
Inspiratie voor de structuur van Buiten was het polderlandschap. Zo laat het 
stadsdeel zich kenmerken door een heldere, rechthoekige structuur. Binnen 
deze structuur zijn herkenbare buurten ontwikkeld. De buurten verschillen 

weliswaar architectonisch, maar vrijwel alle buurten lijken programmatisch 
identiek te zijn, waardoor er een monotoon beeld ontstaat. Vooral de eenge-
zinsrijwoning is in overvloed aanwezig.

functionele dragers
In tegenstelling tot de monotonie van de buurten liggen midden in Buiten de 
Evenaar en het Meridiaan\Bosrandpark als functionele dragers. De beide 
elementen zijn zeer markant door de lengte en rechtheid ervan en delen 
Buiten in vier ruimtelijke eenheden met de nog te ontwikkelen haven in het 
Centrum als centraal scharnierelement. De beide ruimtelijke elementen 
vormen interne assen die de daaromheengelegen buurten en stadsdeel-
voorzieningen met elkaar verbinden. Hiernaast vervult de Evenaar zelf ook 
de functie als drager voor stedelijk ontwikkeling.

Stedelijke dynamiek
Naast de dragende assen zijn er een aantal dynamische zones met voorzie-
ningen en werklocaties binnen het stadsdeel. Het zwaartepunt van stedelijke 
dynamiek is gelokaliseerd in het Centrum van Buiten waar de meerderheid 
van de commerciële en maatschappelijke functies zijn gesitueerd. Vanuit het 
centrum vloeit de stedelijke dynamiek via twee assen door het stadsdeel, 
namelijk de Evenaar en de as Polder-/Buitenhoutsedreef.
In Buiten zijn ook traditionele werklocaties aanwezig; zo vormen het bedrij-
venterrein en kassengebied De Vaart en het bedrijfenterrein Poldervlak be-
grensde gebieden die in veel werkgelegenheid voorzien. 

Visuele dragers
Naast de sterke structuurerende elementen die hierboven worden benoemd, 
heeft Almere Buiten weinig iconen of markante plekken. Almere Buiten pre-
senteert zich nadrukkelijk richting A6 door middel van een silhouet van ge-
varieerde hoogbouw (rode silo’s, hoogbouw Eilandenbuurt). Hiernaast zijn 
de bol van Doemere en de productiehal van de firma Beijersdorf op De Vaart 
de enige objecten die op afstand zichtbaar zijn.
In Buiten liggen wel een aantal landschappelijk onderscheidende en her-
kenbare elementen die tot markante plaatsen of iconen kunnen uitgroeien. 
Dit zijn o.a. De lage Vaart in combinatie met De Blocq van kuffeler en de 
Evenaar.
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�.2 Algemene maatschappelijke ontwikkelingen
De waarde van de ruimtelijke structuren in Almere Buiten zal in de toekomst 
gemeten worden aan de mate van flexibiliteit die het stadsdeel biedt voor de 
accommodatie van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom wordt hier in 
gegaan op de algemene maatschappelijke trends en ontwikkelingen die de 
doorontwikkeling van Almere Buiten voor de komende jaren zullen domine-
ren, namelijk:
• vergrijzing;
• individualisering;
• verhoogde persoonlijke mobiliteit.

Vergrijzing
Almere Buiten is een jong stadsdeel met een relatief jonge bevolking, zo 
blijkt ook uit de onderstaande tabel. Zoals af te lezen is zal de vergrijzing in 
het stadsdeel niet tot een noemenswaardige verhoging van het aantal 65+ers 
plussers leiden. Ook zal de bevolkingsopbouw redelijk gelijk blijven.
 

Ruimtelijk relevant aan deze trend is echter dat het stadsdeel in de komende 
jaren kan profiteren van actieve senioren met relatief veel geld en veel vrije 
tijd.

Individualisering
Hiertegenover is de individualiseringstrend in Buiten sterk aanwezig. Deze 
trend heeft twee gevolgen voor de ruimtelijke structuren. ten eerste ver-
hoogt deze trend de complexiteit van de eisen die door de burgers aan hun 
leefomgeving en voorzieningen gesteld worden. Deze trend is onder andere 
te merken bij sportvoorzieningen waar het gemiddelde ledental van de ver-
enigingen terugloopt en de vraag naar “consumptie” sporten toeneemt.

Het tweede gevolg van deze trend is de afname van de gemiddelde grootte 
van de gezinseenheid. Zo blijkt uit de prognoses in de Sociale Atlas 2006 dat 
niet tegenstaande de verwachte bouw van circa 3.600 woningen in het stads-
deel de bevolking na 2010 zal krimpen.

Het te verwachten resultaat is een afkalving van het draagvlak voor voor-
zieningen in de buurt, maar ook in het stadsdeel. Om het effect van deze 
afkalving te beperken is het daarom van belang dat binnen Almere Buiten 
verdichting plaatsvindt. Anders zal de bevolking met het huidige aantal wo-
ningen in het stadsdeel dalen tot 45.746 inwoners in 2015.
Verhoogde persoonlijke mobiliteit 
Almere Buiten is ontworpen ten dienste van het openbare vervoer. De alge-
mene trend is echter dat personenvervoer per privé-auto steeds populairder 
wordt. De stijgende mobiliteit van bewoners verzwakt de band tussen hen en 
de voorzieningen in hun directe omgeving, doordat verder gelegen voorzie-
ningen, die een beter aanbod bieden, binnen handbereik komen. In Almere 
Haven heeft deze trend al de nodige negatieve impact gehad op de daar aan-
wezige fijnmazige voorzieningenstructuur. De structuren in Buiten blijken op 
dit moment nog beter afgestemd te zijn op deze trend.
Een kanttekening bij de gemiddelde stijgende mobiliteit in Nederland is dat 
sommige groepen, voornamelijk immigranten en ouderen, niet meedoen 
aan deze ontwikkeling, dan wel in mindere mate.

BeVolkINgSPRogNoSeS tot 2015

   oUdeRdomSgRoeP oUdeRdomSgRoeP oUdeRdomSgRoeP  totAAl

    0-24   25-64  65+ 

jAAR  ABS. % ABS. % ABS. % 

2005  18.152 38,3 26.527 56,0 2.685 0,1 47.364

2006  18.784 37,9 27.971 56,4 2.803 0,1 49.558

2010  20.945 37,5 31.679 56,7 3.228 0,1 55.852

2015  19.996 36,3 30.996 56,3 4.043 0,1 55.035

BRON: SOCIAlE AtlAS 2006

   BeVolkINg woNINgeN gezINSgRote

2005  47.364  18.010  2,63

2010  55.852  21.354  2,62

2015  55.035  21.667  2,54

BRON: SOCIAlE AtlAS 2006
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�.� Programmatische analyse
In de volgende paragrafen wordt Buiten sectoraal programmatisch geana-
lyseerd. De geanalyseerde sectoren zijn wonen, werken, voorzieningen, ver-
keer en vervoer en tot slot groen en water.

�.�.1 wonen

Almere Buiten is bij uitstek bekend als een groen suburbaan woonmilieu. Zo 
staan in het stadsdeel medio 2006 ca. 19.000 wooneenheden, waarvan 75% 
in bezit is van particulieren. De woningvoorraad wordt gedomineerd door rij-
enwoningen (67%). Hiernaast is de meerderheid van de woningen een ruime 
eengezinswoning met vier of meer kamers (75%).

trends en ontwikkelingen
De demografische opbouw van Almere Buiten wordt gekenmerkt door een 
jongere bevolking dan de rest van Almere. Ook wonen er meer gezinnen in 
Almere Buiten dan in de rest van de stad. De ruimtelijke spreiding van al-
leenstaanden (35% van de huishoudens) kent een concentratie in het cen-
trum waar circa de helft van deze huishoudens wonen. De bevolkingsop-
bouw en daaraan gerelateerde vraag naar woonvormen zal tenminste tot 
2010 niet aanzienlijk wijzigen.

Naast algemeen maatschappelijke ontwikkelingen van individualisering en 
de effecten ervan, die in 3.2 worden toegelicht, is het voor starters moeilijk 
in de traditionele woningmarkt een plaats te vinden. Almere Buiten heeft te 
maken met een zich verouderende bevolkingsamenstelling en ook vindt er 
individualisering plaats. Beleidsmatig worden deze trends aangesproken in 
de nota “Almere, gemaakt om in te wonen” waarin drie hoofddoelstellingen 

worden benoemd, namelijk:
• traditionele volkshuisvestingsdoelen;
• consumentgericht bouwen;
• herstructurering en herpositionering van de bestaande stad.

De toekomstige inwoner wordt steeds meer de ruimte geboden om zijn ei-
gen woonwensen vorm te geven door onder meer het aanwijzen van gebie-
den voor particulier opdrachtgeverschap en ruimte voor eigen initiatieven in 
de bestaande stad.

Aanbod
ten opzichte van het Almeerse gemiddelde staan in Buiten relatief veel een-
gezinswoningen (85%), minder koopappartementen en weinig huurwonin-
gen (25%). Vergeleken met de andere stadsdelen is de bevolking van Almere 
Buiten jonger en wonen er relatief meer gezinnen en minder alleenstaan-
den. De woningvoorraad (circa een kwart van de gehele Almeerse voorraad) 
is jong, veel van de woningen zijn na 1990 gebouwd. Almere Buiten kan door 
in te zetten op meer voorzieningen haar eigen identiteit versterken. 

In nieuwe wijken worden (te) weinig sociale huurwoningen gebouwd en in 
oudere wijken worden zij verkocht. De hoeveelheid sociale huurwoningen in 
Almere Buiten komt daarmee onder druk te staan aangezien in de toekomst 
een duidelijke vraag naar huurwoningen te verwachten is.

woonmilieudifferentiatie is uitgangspunt, zowel tussen stadsdelen als bin-
nen het stadsdeel. Almere Buiten is de ruime, suburbane polderstad aan 
de Oostvaardersplassen. kernpunt in het beleid is het vergroten van keu-
zemogelijkheden, met name voor hoge en lage inkomens. De doelgroepen 
“starters” en in de toekomst “senioren” (deels met zorg) verdienen extra 
aandacht. Omdat voorzieningen in de wijk minder voor handen zijn dan in 
Almere Haven en Almere Stad wordt meer beroep gedaan op de zelfred-
zaamheid van de ouderen. 
In de Indische buurt en naast de verbindingsas De Vaart via het Centrum 
naar de A6 liggen kansen om aan deze beleidsopgaven vorm te geven door 
binnen deze gebieden aanvullende woningbouw te realiseren. Hiernaast ligt 
in de oudere buurten een opgave om huisvesting voor starters en senioren te 
creëren, met name in de vorm van sociale huur.

HUISHoUdeNSVoRm PeRCeNtAge  gemIddelde gemIddelde  

     leeftIjd wooNdUUR

AllEENStAANDE 20,6  48,4 jAAR 5,8 jAAR

EENOuDERgEZIN 8,5  41,7 jAAR 5,4 jAAR

PAAR ZONDER kIND 42,6  41,2 jAAR 5,6 jAAR

PAAR MEt kIND 28,4  48,5 jAAR 5,7 jAAR

totAAl: 100,0  44,8 jAAR 5,7 jAAR

BRON: OVERZICHt HuISHOuDENS EN wOONVORM (2002):
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woonbuurten
De woonbuurten in Almere Buiten functioneren goed. Er zijn wel enkele aan-
dachtsbuurten, deze worden hieronder benoemd.

De Bouwmeesterbuurt en Molenbuurt zijn de oudste buurten van Almere 
Buiten en bestaan al 20 jaar. Zowel de woningen als de openbare ruimte 
verouderen en vragen om een impuls, zoals de openbare ruimte in de Molen-
buurt die reeds is aangepakt. In de nabije toekomst zullen een vergrijzende 
bevolking, startende jongeren en allochtonen de belangrijkste groepen vor-
men voor de woningbehoefte. Hun vraag zal voor een groot deel betaalbare 
huurwoningen betreffen. In de Molenbuurt zal een groot tekort ontstaan aan 
seniorenwoningen als gevolg van de vergrijzende bevolking. Voor het ver-
sterken van de buurten ligt de focus op het centrum van de buurt, zoals in-
middels is ingezet op het Van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt en de 
voorzieningenzone langs de busbaan in de Molenbuurt.

De Regenboogbuurt en Eilandenbuurt dragen sterk bij aan het imago van 
Almere Buiten met wonen in een ruim, open polderlandschap. Echter beide 
wijken dreigen in een neerwaartse spiraal terecht te komen. De bewoners 
wonen niet lang in de wijk, zij zijn op “doorreis” naar een definitieve woon-
plek. Het gevolg is dat de bewoners niet in de wijk willen investeren. Er staan 
veel woningen te koop en de woningen hebben een lange verkooptijd. Er ont-
staat een imagoprobleem en dat terwijl deze wijken de blikvangers zijn van 
Almere Buiten. 

�.�.2 werken en voorzieningen
werken en voorzieningen zijn samen geanalyseerd, omdat beiden sectoren 
op structuurniveau veel overeenkomsten vertonen. Daarom worden eerst de 
trends en ontwikkelingen voor beide tesamen toegelicht. Daarna worden de 
beide sectoren apart geanalyseerd.

trends en ontwikkelingen
Voordat hier de specifiek aan Buiten gerelateerde trends en ontwikkelingen 
worden besproken, wordt eerst de doorwerking van de globale trends toe-
gelicht. 
Vergrijzing en individualisering zullen in het stadsdeel tot een verhoogd aan-
deel kleine huishoudens leiden. De hiermee geassocieerde daling van de 
bevolking vanaf 2010 zal de vraag naar maatschappelijke en economische 
voorzieningen in het stadsdeel, maar vooral in de buurten, laten afkalven. 

Het dwarsverband met de verhoging van mobiliteit biedt kansen en knelpun-
ten. Zo kan een verhoogde mobiliteit ertoe leiden dat voorzieningen gesitu-
eerd in Buiten klanten/gebruikers over een grotere afstand trekken. Daarom 
moeten de voorzieningen van hoge kwaliteit zijn of een dienst aanbieden die 
elders niet beschikbaar is, om te voorkomen dat de inwoners van Buiten 
verder zullen reizen om elders van voorzieningen gebruik te maken.

Vervolgens is de thematisering van aanbod een dominante trend . Hiermee 
wordt bedoeld dat klanten gelokt worden met een “one-stop” of “all-inclu-
sive” oplossing waar beleving centraal staat, naast het product of de voorzie-
ning. Zo heeft de opkomst van de themaontwikkelingen als wellness, leisure 
en “make me beautiful” voorzieningen een vlucht genomen.
De laatste globale trend is ketenvorming. In tegenstelling tot de bovenge-
noemde thematiseringstrend wordt ketenvorming aangemoedigd door sy-
nergie van aanbod en niet door de vraag. ketenvorming is het sterkst aan-
wezig in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Onderwijs en bedrijven 
clusteren steeds vaker om gezamenlijk te profiteren van gedeelde voorzie-
ningen en kennis. In de zorg zijn de afgelopen jaren concepten als zorgboule-
vards en woonzorg tot realisatie gekomen. Deze ontwikkelingen zijn Almere 
nog grotendeels voorbijgegaan.
Alle drie de bovengenoemde trends hebben dezelfde ruimtelijke effecten, 
namelijk de vraag naar meer specifieke locaties, die aansluiten op de spe-
cifieke vraag of aanbod van voorzieningen of werklocaties. Het beschikbaar 
hebben van een locatie zoals een bedrijventerrein of reserveruimte voor 
voorzieningen is niet meer voldoende, aangezien veel concepten ontstaan 
uit een uniek samenspel tussen vraag, aanbod en locatie. 

Naast de bovengenoemde nationale trends is de situatie in Almere uniek. 
Aangezien Buiten ontworpen is als een zelfstandig onderdeel van een meer-
kernige stad voorziet het in een vooraf bepaald basisaanbod van maatschap-
pelijke, economische voorzieningen en werklocaties. 

Deze ontwikkelingen sluiten goed aan bij de beleidsdoelstellingen van Al-
mere gezond (2002) en diverse sport- en recreatienota’s. In Almere gezond 
wordt het toenemende belang van samenhang tussen wonen, welzijn en zorg 
aangekaart. Dit vraagt om een ander aanbod met ondermeer multifunctio-
nele ontmoetingsruimten.
De verhoogde vraag naar multifunctioneel gebruik strekt zich ook uit tot de 
openbare ruimte. Zo wordt in zowel de Sportnota 2002-2005 als in het toe-
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ristisch recreatief beleidsplan: Almere waterstad (1996), het voornemen uit-
gesproken de openbare ruimte zoveel mogelijk geschikt te maken voor het 
beoefenen van sportieve en recreatieve activiteiten als wandelen, fietsen en 
skeeleren. Hiernaast pleiten deze nota’s voor het behoud van sportvoorzie-
ningen zoals De Vrijbuiter.

Naast maatschappelijke veranderingen worden uitleglocaties gekenmerkt 
door scherpe ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw in de eerste jaren van 
hun bestaan. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de voorzieningen binnen Al-
mere Buiten. Voornamelijk onderwijsinstellingen worden hiermee gecon-
fronteerd. Daarom zijn in het Masterplan Onderwijshuisvesting de volgende 
ruimtelijke kaders geschetst:
• juridisch en technisch (ruimtelijk) dient met deze ontwikkelingen 

rekening te worden gehouden. Bij de bestaande scholen waar als 
gevolg van toename van het aantal leerlingen uitbreiding met lokalen 
wordt verwacht, moeten reserveringen worden opgenomen die deze 
uitbreiding ook mogelijk maken.

• Bestemmingsmogelijkheden moeten worden vergroot, opdat bij 
scholen die qua leerlingenaantal dalen en waar leegstand ontstaat, 
herontwikkeling te zijner tijd plaats kan vinden. Daarbij kan worden 
gedacht aan welzijn, wonen en bedrijven.

De werklocaties waren ontworpen als functioneel gescheiden elementen 
volgens de denkbeelden van de jaren ’70 en ’80 en dit is later versterkt door 
de toenemende invloed van de milieuwetgeving.
Voor bedrijventerrein De Vaart en de Buitenvaart (glastuinbouw) is vooral 
vanuit een milieuperspectief het principe van strak functionele scheiding 
nog de leidende ruimtelijke ordeningsmaatstaf. Hiertegenover is de druk 
toegenomen om andere functies op de binnenstedelijke bedrijventerreinen 
toe te staan. Als beleidslijn voor wonen op bedrijventerreinen geldt een zeer 
terughoudende opstelling.

Zoals blijkt uit de voorgaande drie alinea’s is de noodzaak om deze functies 
en de ruimte waarbinnen zij worden aangeboden aan te passen aan de he-
dendaagse eisen. Naast deze sectorale oplossingen worden de kansen die 
geboden worden door de ruimtelijke structuren van Almere Buiten ook reeds 
aangegrepen. De ontwikkelingen langs de Evenaar en in het Centrum zijn 
hier uitstekende voorbeelden van. 

tot slot is recentelijk gemeentebreed nieuw beleid aangaande “werken” in 
woonwijken aangenomen. Dit beleid geeft ruimte aan de toenemende vraag 
vanuit de buurten om bedrijfsruimten in woningen en op locaties binnen 
buurten te vestigen. Dit beleid dient nog verankerd te worden in de diverse 
vigerende bestemmingsplannen.

Voorzieningen

In de structuur van Buiten vervullen de woonbuurten een tweeledige func-
tie. ten eerste bieden de buurten een rustig suburbaan woonmilieu aan de 
inwoners en hiernaast huisvesten de woonbuurten de basisvoorzieningen 
(basisscholen, buurtcentra e.d.).
Het basisvoorzieningenniveau in de woonbuurten is van hoog niveau. De af-
gelopen jaren is de vraag naar op maat gesneden voorzieningen toegeno-
men. Deze trend is versterkt door maatschappelijke ontwikkelingen, de spe-
cifieke bevolkingsopbouw in buurten en de toenemende individualisering. 
Omdat de ruimtelijke reserves binnen de buurten karig zijn en de flexibiliteit 
in de openbare ruimte relatief beperkt is, zal verdere fysieke doorontwikke-
ling van deze voorzieningen voornamelijk binnen de bestaande gebouwen 
(multifunctionele/meervoudige structuren) en/of met medegebruik van de 
openbare ruimte moeten geschieden.
Naast het intensiever gebruiken door omkleuring en meegroeien van be-
staande gebouwen en ruimten kunnen ook nieuwe functies op geschikte lo-
caties gerealiseerd worden. Zo bieden de openbare ruimten tussen buurten 
(met name grenzend aan de Evenaar, Polderdreef en Buitenhoutsedreef), 
de directe omgeving van buurtcentra en binnenstedelijke bedrijventerreinen 
kansrijke locaties voor de realisering van nieuwe voorzieningen ten dienste 
van de buurt. Door van deze gebieden gebruik te maken ontstaan dynami-
sche overgangszones tussen de rustige woonbuurten die ook de banden tus-
sen buurten kunnen helpen versterken door beide buurten te bedienen.

In tegenstelling tot de rustige buurten worden dynamische zones per defi-
nitie geassocieerd met functiemenging en het bieden van meer vrijheid aan 
functies en de omgeving om actief op elkaar in te werken. Ontwikkelingen 
in de Indische buurt (met name 3kNS) zijn hier een goed voorbeeld van en 
hebben geleid tot de zogeheten oost-west as (inclusief de Evenaar). Deze as 
strekt vanaf de Stripheldenbuurt via de Indische buurt tot aan het Centrum. 
Een doorontwikkeling van deze as naast een eventuele directe verbinding 
tussen het centrum van Almere Buiten en Almere Stad is gezien de inhe-
rente dynamiek voor de hand liggend. Aangezien deze ontwikkelingen een 
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toevoeging vormen voor de traditionele structuren van Almere Buiten wordt 
de versterking van deze zone aangemoedigd en zal het concept een centrale 
plaats in de komende hoofdstukken innemen.
Naast het bieden van de nodige ruimte voor de realisatie van een passend 
aanbod van voorzieningen verlagen deze zones de druk om alle voorzienin-
gen binnenwijks te realiseren. Hierdoor ontstaat ruimte om de binnenwijkse 
voorzieningen op maat af te stemmen op de unieke profielen van de buurten. 

Het centrum van Almere Buiten huisvest het zwaartepunt van de voorzienin-
gen in Buiten, met name de detailhandel en Doemere, maar ook het ROC, 
zwembad, wijkcentrum de Molenwiek, uitvaartcentrum (in ontwikkeling) en 
een verzorgingshuis. In de toekomst wordt ruimte geboden aan de uitbe-
reiding van dit aanbod en zal de interactie met de oost-west as opgezocht 
worden. Hiermee zal het centrum haar positie als zwaartepunt voor voor-
zieningen in het stadsdeel blijven vervullen. tevens wordt het centrum goed 
ontsloten door het NS-station.

Rondom Almere Buiten zijn een aantal gebieden van (inter-)nationaal be-
lang; met name de Oostvaardersplassen en Markermeer. Deze gebieden zijn 
reeds dragers voor diverse recreatieve voorzieningen, maar kunnen op een 
aantal punten versterkt worden. Zo wordt in het kader van het uitvoerings-
programma OPAl (Oostvaardersplassen Almere) gewerkt aan het versterken 
van de band tussen het stadsdeel en de Oostvaardersplassen. Ook zijn er al 
geruime tijd plannen om de Blocq van kuffeler als nautisch recreatiegebied 
in te vullen. De beide gebieden en daaraan gerelateerde ontwikkelingen zijn 
van groot belang voor het imago van Buiten en dienen integraal te worden 
opgenomen in de recreatieve voorzieningenstructuren voor het stadsdeel.
Naast deze hoogwaardige gebieden bieden de A6 zone en de Buitenhout 
ruimte voor de realisatie van een centrale stedelijke voorzieningenkern. Dit 
gebied kan in de toekomst als een scharnier functioneren tussen Buiten, 
Hout en de Oostelijke delen van Stad, mits het programmatisch goed wordt 
vormgegeven. Het gebied is namelijk uiterst geschikt voor leisure en sport-
voorzieningen die in de behoeften van de stedelijke en regionale markt voor-
zien.

werken
werken in de wijk is een relatief nieuw beleidsuitgangspunt dat nog moeten 
worden verankerd in ruimtelijke beleidsstukken, zoals bestemmingsplan-
nen. In het proces van de nadere uitwerking van dit beleid dient de wense-

lijkheid het rustige suburbane karakter van de woonomgeving in Buiten te 
beschermen voorop te staan. 

De eerste aanzet voor een economische dynamische zone is te vinden naast 
de Polderdreef. gezien het succes van de dynamische oost-west as wordt dit 
als een kansrijke as gezien, die de ruimte moet krijgen om te ontwikkelen. 
Deze noord-zuid as zal de Blocq van kuffeler en de bedrijventerreinen De 
Vaart en Polderdreef met de A6 zone via het centrum verbinden. De locatie 
en de vorm van de openbare ruimte maakt deze as uiterst geschikt voor het 
(her)ontwikkelen van kleinschalige werklocaties die vanuit de buurten zijn 
ontstaan of niet tot hun volle recht komen in het centrum of op een traditio-
neel bedrijventerrein.
Naast de ontwikkeling van de noord-zuid as schept het vrijlaten van de strak-
ke functiescheiding op de binnenstedelijke bedrijventerreinen ruimte om 
meer menging op en in de directe omgeving van deze terreinen toe te staan. 
Het gaat hier vooral om het creëren van beleidsruimte, zodat meer func-
ties een plaats kunnen krijgen op deze terreinen. Door het beleid voor deze 
terreinen te flexibiliseren ontstaat ook ruimte voor de verkleuring van deze 
terreinen met maatschappelijke functies. Zo wordt ruimte gemaakt voor het 
samenspel tussen het aanbod van werk en maatschappelijke functies.

Het centrum van Almere Buiten, inclusief Doemere, heeft een verzorgings-
functie voor het stadsdeel Almere Buiten en in de eerstkomende jaren ook 
nog voor Almere Hout. Verder heeft het centrum tot nu toe ook een verzor-
gingsfunctie voor de nieuwe wijk “tussen de Vaarten” in Almere Stad.

Voor herontwikkeling van het centrumgebied is een ontwikkelingsplan op-
gesteld. Dit plan is een verdere uitwerking van het (ten tijde van het opstel-
len van het plan) vigerend beleid en geeft de gewenste ontwikkeling van het 
gebied aan. De bestaande recreatieve functie en detailhandelfunctie zal 
worden behouden en versterkt. Daarnaast worden nieuwe recreatieve en 
detailhandelontwikkelingen toegestaan en worden deze gecombineerd met 
stedelijk wonen. 

Op de lange termijn kan een vraagteken geplaatst worden bij het voortbe-
staan van Doemere in de huidige vorm. Met name toekomstige thematische 
retailontwikkelingen in Hout-Noord kunnen Doemere sterk beïnvloeden. Het 
is dan ook niet ondenkbaar dat Doemere op termijn zal verkleuren naar een 
binnenstedelijk milieu met woon- en werkfuncties en voorzieningen. 



20     Ruimtelijke visie Almere Buiten     

VeRkeeR eN VeRVoeR

RIjkS- EN PROVINCIEwEgEN

uItBREIDINg A6

DREVEN

uItBREIDINg DREVEN, VARIANtEN

StADSStRAAt / MOgElIjkE uItBREIDINg

SCHAkElS FIEtSROutE

StuDIE SCHAkElS FIEtSROutE

VERBEtEREN OVERStEEkBAARHEID

AANPAk lADEN EN lOSSEN

VOEtgANgERSgEBIED

legeNdA

A B



Ruimtelijke visie Almere Buiten     21

Op de bedrijventerreinen van Buiten (De Vaart met meer dan 5500 arbeids-
plaatsen en Poldervlak met circa 1200 werknemers) is zware bedrijvigheid 
te vinden. Deze bedrijventerreinen voorzien als enige binnen Almere in dit 
segment. Momenteel wordt de noodzaak onderkend om functiemening op 
deze terreinen te voorkomen door middel van restrictieve planologische 
maatregelen, maar in de nabije toekomst zal een beleidsstudie uitgevoerd 
worden om dit uitgangspunt te herijken.

De ruimte tussen de A6 en de lagevaart (A6 zone) is ingericht als groen en 
agrarisch gebied. Huidige visies projecteren een werklocatie in het groen. 
Hiernaast zal het gebied dienen als een recreatief uitloopgebied voor Buiten. 
In afwachting van een nadere uitwerking van deze visie kan het gebied moge-
lijk tijdelijke functies huisvesten. gedacht wordt daarbij aan een evenemen-
tenterrein. Nadere randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze strook 
van Almere Buiten moeten binnenkort opgesteld worden. De belangen van 
Buiten moeten worden meegewogen in de planvormingtrajecten voor de ge-
hele A6-zone en de realisatie van een 600 ha groot regionaal bedrijventerrein 
ten zuiden van Buiten. 

�.�.� Verkeer en vervoer

Almere Buiten is bereikbaar met de auto vanaf de A6 via de tussenring en 
Buitenring en via de Spectrumdreef. De binnenstedelijke verkeersinteractie 
verloopt hiermee vooral via de Buitenring en de A6. Het stadsdeel is door de 
lage Vaart gescheiden van Almere Stad.
Met het openbaar vervoer is het stadsdeel bereikbaar via de spoorlijn le-
lystad - Amsterdam (twee stations) en met de stadsbus is Almere Buiten 
bereikbaar vanuit de rest van Almere.
De directe omgeving van Almere Buiten wordt redelijk goed omsloten met 
langzaam verkeer routes.

trends en ontwikkelingen
In algemeen maatschappelijke ontwikkelingen (hoofdstuk 3.2) is de toename 
van de gemiddelde mobiliteit van de burger besproken. Naast deze ontwikke-
ling spelen op verkeersgebied een aantal ontwikkelingen aangaande reser-
veringen voor infrastructuur, het drevennetwerk, de interne hoofdstructuur 
en de langzaam verkeersverbindingen. Deze ontwikkelingen worden met de 
omschrijving van de verkeersstructuren in de volgende alinea toegelicht.

Reservering A�0 en A6 (inclusief knooppunt A6 - A27)
Met de reservering van de A30 is in vele plannen rekening gehouden. Deze 
reservering lijkt echter overbodig te zijn, aangezien de Markerwaardpolder 
er niet komt. Een eventuele verlenging van de tussenring wordt als een 
meer kansrijke ontwikkeling gezien binnen het net van regionale wegver-
bindingen. Verder is het aannemelijk dat de planvorming voor de verbreding 
van de A6 in de nabije toekomst gestalte zal krijgen. Het is daarom wenselijk 
om ontwikkelingen in de zones naast de A6 uit te stellen totdat de implicaties 
van deze ingreep duidelijk zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor de vormgeving 
van de ontsluitingsstructuren binnen dit gebied.
De ontwikkeling van Almere Hout aan de overzijde van het knooppunt A6-
A27 is gerelateerd aan de toekomstige uitbereiding van de A6. Dit is een be-
langrijke ontwikkeling vanuit het perspectief van Almere Buiten en is bepa-
lend voor het toekomstige gebruik van Buitenhout. Zo dient er volgens het 
structuurplan 2010 ruimte te worden gereserveerd voor de Houtlijn naast 
de tussendreef en is het wenselijk een directe autoverbinding tussen Hout 
en Buiten te realiseren. De toekomstige vormgeving van deze infrastructu-
rele elementen en de kruising ervan met de A6 dient nog nader te worden 
onderzocht.

dreven
De grootste verkeersstromen tussen Almere Buiten en de andere stadsdelen 
en de A6 worden afgewikkeld via de tussenring en de Buitenring vanaf het 
knooppunt met de Bosranddreef richting de Hogering. Het overige deel van 
de Buitenring wordt momenteel onderbenut. Volgens prognoses zal deze 
situatie zich in de toekomst blijven voordoen, alhoewel op dit moment het 
effect van de verdere ontwikkeling van De Vaart en de eventuele herontwik-
keling van Buitenvaart op termijn onvoldoende zijn in te schatten. De Buiten-
ring vervult eventueel ook een centrale rol in de mogelijke verbinding tussen 
Amsterdam en Almere Pampus, waar de Buitenring als een logische aan-
voerroute voor deze verbinding kan vigeren vanuit het oosten van Flevoland. 
Daarom zal een besluit over de toekomst van de Buitenring moeten worden 
genomen zodra deze variabelen nader zijn uitgewerkt.
uit recent onderzoek is de haalbaarheid en de wenselijkheid van een directe 
verbinding tussen Almere Buiten en het centrum van Almere Stad duidelijk 
aangetoond. Deze verbinding kan tot aan de Polderdreef gerealiseerd wor-
den door de Vrijheidsdreef door te trekken.
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Intern hoofdnetwerk
Op een lager schaalniveau is een betere bereikbaarheid van het centrum 
noodzakelijk. Dit kan bereikt worden door de verdubbeling van de Buiten-
houtsedreef, de koppeldreef en de kruispunten van de Polderdreef met 
westeinde.
De recente en lopende ontwikkelingen ten noorden van de Evenaar pleiten 
voor een verkleuring van de functie van deze weg naar verblijfsgebied. Deze 
verkleuring zal de verbinding tussen de gebieden 3k, 3N en 3S met de daar-
naast gelegen woonbuurten aanzienlijk versterken. Er moet echter snel be-
sloten worden of de Evenaar een onderdeel is van de leefomgeving of als 
dreef in stand gehouden moeten worden.
Op de lange termijn dient de ontsluiting van de A6 zone als integraal onder-
deel van de ontwikkelingsplannen voor deze zone te worden opgenomen en 
onderzocht.

langzaam verkeer/recreatie netwerken
De langzaam verkeersnetwerken in Buiten worden gekenmerkt door de am-
bitie om verkeersnetwerken gescheiden te realiseren. Deze netwerken die-
nen een tweetal doelen namelijk locale ontsluiting en als recreatieve drager. 
Naast een beperkt aantal ingrepen rond het centrum voldoen de fijnmazige 
netwerken (verbinding om de 300 m) in de behoefte van Buiten.
Er wordt veel aandacht besteed aan de recreatieve verbindingen met de 
Oostvaardersplassen, de Blocq van kuffeler en andere recreatiegebieden. Zo 
worden momenteel plannen voor drie bruggen over de Buitenring opgesteld 
met als doel een betere ontsluiting van de recreatievoorzieningen grenzend 
aan de Oostvaardersplassen (inclusief een binnenkort te realiseren natuur-
centrum). 

�.�.4 groen, milieu en water

Beleidsmatig worden het verbeteren van de samenhang tussen de onderde-
len van de groene structuur van Almere, het verbeteren van de identiteit, het 
verrijken van de ecologische diversiteit en het bevorderen van het gebruik 
van het groen door de mens als doelstellingen nagestreefd. Dit beleidsstre-
ven benoemt de tekortkomingen van de groen/blauwe structuren in Buiten 
uiterst direct.

groen als drager
De beschikbare openbare ruimte in de woonbuurten van Almere Buiten is 
beperkt. Hierdoor is toenemende druk op de openbare groenstructuren tus-

sen de buurten ontstaan als zoeklocatie voor te vestigen stadsdeel- of buurt-
ondersteunende functies. 
Het groen is mede hierdoor te verdelen in drie gebieden: groen op buurt-
niveau, als verbinding tussen de buurten en als structureel groen als on-
derdeel van de hoofdstructuur. Anders dan in de rest van Almere ontbreken 
grote krachtige groene dragers binnen de buurten van Almere Buiten. Het 
groene casco vervult daarom een duale functie, enerzijds als lokale groen-
voorziening en anderzijds als structurerend element op stadsdeelniveau. 

Het groene casco heeft geen eenduidige identiteit, behalve langs de dreven. 
Hierdoor vervullen de groene structuren niet hun functie als verbindende 
netwerken tussen de verschillende buurten en op een hoger schaalniveau 
met de buitenbuurtse recreatieve groengebieden. Momenteel wordt gewerkt 
aan een visie voor het Meridiaan- en Bosrandpark. Deze groene zone is één 
van de groene dragers van Buiten. 

Het water
De waterstructuur van Buiten biedt enerzijds landschappelijke gebruiksele-
menten en is anderzijds een functioneel onderdeel van de leefomgeving. In 
deze structuur kunnen twee onderdelen worden onderscheiden, namelijk 
het interne waterwegensysteem en de daaromheen liggende elementen als 
lagevaart, de Blocq van kuffeler en Markermeer.

Vanuit het oogpunt van gebruik moet worden onderzocht hoe de laatstge-
noemde elementen beter kunnen worden ingericht om de recreatieve en 
landschappelijke functie van deze elementen te versterken. Met name de 
zone langs de lagevaart en de aansluiting ervan op het Meridiaanpark dient 
onderzocht te worden met als doel de verbindende werking ervan te verho-
gen en het (recreatieve) gebruik van de zone te versterken. Ook dient vaart 
gezet te worden achter de lopende visievorming voor de Blocq van kuffeler, 
aangezien deze locatie de sleutel is om het verband tussen de Markermeer 
en Buiten te versterken. In dit kader dient wel eerst duidelijkheid te komen 
over de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein De Vaart.

De interne waterstructuur van Buiten wordt als gebruikselement nadelig be-
invloed door een aantal structurele functionele tekortkomingen zoals slechte 
waterkwaliteit en ontsluiting. Zo wordt in meerdere beleidsdocumenten de 
wens uitgesproken om beter gebruik te maken van de beschikbare water-
structuren als dragers voor recreatie. In Almere Buiten beperkt de kwaliteit 
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van het oppervlaktewater echter de haalbaarheid van dit beleid.
De kwaliteitsproblemen zijn te wijten aan een watersysteem met verschil-
lende ontbrekende schakels, waardoor doorstroming gebrekkig is. Om dit 
probleem aan te pakken dienen de ontbrekende schakels tussen onderdelen 
van het systeem te worden aangebracht om de doorstroming mogelijk te 
maken. Momenteel wordt dit knelpunt deels aangesproken door het pompen 
van water uit de lagevaart, via een helofytenfilter, naar het watersysteem. 
Meer van dergelijke initiatieven zijn gewenst.
Naast de waterkwaliteit dient de veiligheid van het waternetwerk grondig 
aangepakt te worden. Hiervoor dient de bergingscapaciteit verhoogd te wor-
den om daarmee voldoende capaciteit te bieden tijdens zware regenbuien.

Het is daarom noodzakelijk om vanuit oogpunt van gebruik een studie uit 
te voeren naar de structurele problemen in het functionele watersysteem. 
Deze studie zal uitwijzen waar de prioriteiten moeten liggen om het interne 
watersysteem van Buiten grondig aan te pakken zodat de waterkwaliteits-
problemen doelgericht kunnen worden aangepakt.

�.4 Conclusies
In de volgende alinea’s worden de kansen en knelpunten die aan het licht 
zijn gekomen tijdens de bovenstaande analyse behandeld. tot slot worden 
de lopende projecten en de programmadoelen binnen de kaders van deze 
kansen en knelpunten besproken.

kansen en knelpunten
uit bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat Buiten een kansrij-
ke toekomst tegemoet gaat, mits tijdens de doorontwikkeling van het stads-
deel drie aspecten worden aangegrepen. Deze aspecten zijn de inbedding 
van Buiten, het inzetten op de dynamische assen en het versterken van de 
openbare ruimte.
Op de geïdentificeerde knelpunten rondom de “aandachtsbuurten” wordt 
niet nader ingegaan, omdat ingrepen binnen deze buurten gebaseerd moe-
ten worden op sociaal-economische analyses voordat ruimtelijke opgaven 
worden geformuleerd. Hierdoor wordt voorkomen dat door sterk ruimtelijk 
georiënteerde plannen de problemen alleen statisch vereffend of verplaatst 
worden. Ook voorkomt deze aanpak dat de gemeente een rol inneemt die 
overgelaten moet worden aan belanghebbende maatschappelijke partners 
of burgers. En tenslotte wordt voorkomen dat discussies over haalbaarheid 
gevoerd worden voordat alle niet ruimtelijke oplossingen objectief zijn afge-
wogen. 

Verwevenheid
Almere Buiten ontleent haar specifieke karakter vooral aan de ligging en 
verwevenheid door het groene raamwerk met het buitengebied. Om de 
kwaliteiten van de omgeving, de andere stadsdelen en de randen beter te 
benutten zullen zowel ruimtelijk als functioneel barrières geslecht moeten 
worden. Hiernaast dienen de interne verwevenheid van functies en de struc-
tuurelementen van Buiten versterkt te worden.

Op stadsdeelniveau zal daarom nader aandacht gegeven moeten worden 
aan de invulling van de lagevaart, de verbinding van het centrum met de 
stedelijke structuren op gemeentelijk niveau, de invulling van de A6 zone en 
natuurlijk het verband met de Oostvaardersplassen.
Om de directe band tussen Buiten en de Oostvaarderplassen te kunnen ver-
sterken is het wenselijk om de toekomstige rol van De Vaart, Buitenvaart 
en de Buitenring kritisch tegen het licht te houden. Indien uit deze exercitie 
blijkt dat de functies van deze gebieden veranderd kunnen worden, biedt dit 
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de mogelijkheid om de barrièrewerking van de Buitenring te verminderen 
door deze te “downgraden”.
Hierbij dient de rol van De Vaart als zwaar regionale bedrijventerrein niet 
uit het oog te worden verloren. wel kan voor het gebied tussen de Buiten-
vaart en de Oostvaardersplassen onmiddellijk begonnen worden aan (vooral 
milieutechnisch) onderzoek om de haalbaarheid van kleinschalige woning-
bouwprogramma’s in dit gebied te toetsen. Indien de Buitenring gelijkvloers 
oversteekbaar gemaakt wordt, is de weg vrij om deze woningbouwontwikke-
ling verder naar het zuiden door te trekken. Deze locaties beantwoorden aan 
de vraag om hoogwaardiger woonformules toe te voegen aan het aanbod in 
Buiten.

Binnen het stadsdeel is de oost-west as een krachtig en bijzonder buurtver-
bindend element dat verder, gekoppeld aan de stedelijke dynamiek, ontwik-
keld kan worden tot een culturele drager. Een verbinding met Stad door de 
Vrijheidsdreef door te trekken zou een logische doorgroeimogelijkheid voor 
deze as ontsluiten. Hiernaast dient het Meridiaanpark ingezet te worden als 
verbinding tussen de lagevaart en Buiten, maar ook als drager van de daar-
omheen gelegen buurten. Dit park vormt ook als enige element in Buiten 
een noord-zuid schakel tussen de omliggende natuurgebieden.

Het interne watersysteem in Buiten blijkt in de analyse tekort te schieten 
op zowel functionele gronden als als bruikbaar ruimtelijke element. Om dit 
netwerk te completeren dient grootschalig te worden geïnvesteerd in de 
verbetering van de waterkwaliteit door de functionele tekortkomingen van 
het systeem aan te pakken. Daarmee zal de bruikbaarheid van het watersy-
steem ontsloten worden.
ten slotte zal een aantal sportvoorzieningen moeten wijken indien de Vrij-
heidsdreef worden doorgetrokken. Aangezien deze voorzieningen asym-
metrisch waren aangelegd in Buiten en de nieuwe verbinding het Fannie 
Blankers-koen Park binnen handbereik zal brengen is het wenselijk om te 
verplaatsen. Een uiterst geschikte locatie hiervoor is de westelijke hoek van 
de A6 zone. Hier zullen deze voorzieningen worden gebundeld met een aan-
tal reeds in dit gebied gelegen recreatieve voorzieningen (bijvoorbeeld de 
Paardenweide) en ook de omliggende gebieden (inclusief tussen de Vaarten 
en Almere Hout) bedienen.

dynamische zones
Het ontstaan van de oost-west as is één van de vondsten van Buiten. Deze 
zone vangt momenteel de grootste ontwikkelingsdynamiek in Buiten op en 
beantwoordt zo twee problematische vraagstukken. ten eerste verlicht het 
de druk op de woonbuurten door ruimte te bieden voor nieuwe functies. Dit 
maakt letterlijk ruimte vrij om bij ingrepen in de buurten op maat in te spe-
len op de behoeften in en initiatieven uit de buurten.
Hiernaast biedt de zone een goed ontsloten locatie die door veel mensen 
kan worden bezocht, waardoor het draagvlak voor met name voorzieningen 
vergroot wordt.
Om deze redenen wordt aanbevolen om ook te werken aan de realisatie van 
de noord-zuid as. Deze as zal echter geschikter zijn voor economische ac-
tiviteiten, aangezien de as het centrum functioneel verbindt met de Vaarten 
en de A6.

De ontwikkeling van deze twee assen als dynamische zones resulteert in een 
natuurlijk zwaartepunt op het kruispunt van de assen, het centrum en Doe-
mere. Zodoende wordt het brandpunt van alle dynamiek in Buiten ingezet 
om de huidige kern van Buiten uit te bouwen.
tot slot biedt dit kruispunt ook toekomstperspectief aan Doemere en de ran-
den van de buurten die grenzen aan het centrum. Deze kansen bieden met 
de lopende herontwikkeling een nieuw binnenstedelijk centrumgebied met 
gemengde woon, werk en voorzieningenfuncties. Hier kan dan ook worden 
ingezet op de toenemende vraag naar woonruimte voor starters en oude-
ren.

Bij de bovengenoemde aspecten speelt de openbare ruimte natuurlijk ook 
een centrale rol, maar op een aantal locaties is juist de positie en functie 
van de openbare ruimte leidend. uit de analyse is gebleken dat juist hier ook 
sprake is van een aantal blinde vlekken of ontbrekende schakels.
De Blocq van kuffeler, lagevaart en Meridiaanpark zijn cruciaal in de door-
ontwikkeling van Buiten. Deze elementen vertegenwoordigen de essentiële 
schakels tussen de verschillende recreatieve schaalniveaus voor het opti-
maal recreatieve gebruik van water.
Het is daarom noodzakelijk om de lopende visievormingsprojecten (Blocq 
van kuffeler en Meridiaanpark) zo spoedig mogelijk af te ronden, maar ook 
om een dergelijk project uit te voeren voor de lagevaartzone. Alle drie deze 
projecten dienen integraal op elkaar afgestemd te worden om zwakke scha-
kels tussen de elementen te voorkomen.
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Programmaplan
Het programmaplan voor Almere Buiten is een beleidsdocument dat de door-
ontwikkeling van Almere Buiten op korte en middenlange termijn stuurt. Dit 
plan heeft de volgende doelen:
• Versterk de eigen kracht van de buurten en het stadsdeel;
• Ontwikkelen van de eigen identiteit van Almere Buiten;
• Benut de specifieke blauwgroene kansen;
• Ontwikkel kansrijke gebieden en binnenstedelijke locaties;
• Versterken bereikbaarheid en mobiliteit.

uit de bovenstaande analyse en conclusies kan per doel de volgende conclu-
sie worden getrokken: naast het doel “benut de specifieke blauwgroene kan-
sen” zijn alle doelen vanuit een ruimtelijk perspectief haalbaar en kansrijk.
De kwaliteits- en veiligheidsbeperkingen van het watersysteem van het 
stadsdeel vormen knelpunten die aangepakt moeten worden, zodat ook de 
blauwe kansen van Buiten optimaal benut kunnen worden.

lopende projecten
De projecten die momenteel lopen in Buiten kunnen in twee categorieën 
worden ingedeeld. Afronding van het stadsdeel volgens de oorspronkelijke 
plannen is de eerste categorie. Deze projecten zijn vrijwel allemaal in het 
oostelijk deel van Almere Buiten gelegen en betreffen de Indische buurt, de 
Sieradenbuurt en de Stripheldenbuurt.
Deze projecten dienen vooral volgens de huidige inzichten afgerond te wor-
den.
De overige projecten kunnen worden gecategoriseerd als de eerste dooront-
wikkelingsprojecten binnen Almere Buiten. Deze projecten kunnen ook alle-
maal in relatie worden gebracht met de aspecten verwevenheid, dynamische 
zones of openbare ruimte. Ook kan worden geconcludeerd dat alle hieronder 
genoemde projecten reeds de uit de analyse geconstateerde knelpunten ge-
deeltelijk aanpakken. 
Deze projecten zijn:

Oostvaardersplassen:
• Station Oostvaardersplassen - poort naar de Oostvaardersplaasen;
• OPAl - Informatiecentrum, recreatieve netwerken en langzaam 

verkeersverbindingen over de Buitenring;
• Helofytenfilters ten behoeve van de waterkwaliteit;

Centrum Almere Buiten:
• Verbetering ontsluiting (inclusief eventueel doortrekken Vrijheidsdreef);
• Doorontwikkeling en uitbreiding centrum;

Oost-west as:
• Indische buurt (3kNS)
• Evenaar

De Vaarten en Buitenvaart:
• Onderzoek naar de wenselijkheid om de positie van De Vaart en 

Buitenvaart te evalueren;
• Actualisatie bestemmingsplan De Vaart 1 t/m 3;
• laatste uitbreiding Buitenvaart;
• Effecten van deze projecten op de functie van de Buitenring snel 

inzichtelijk maken.

Woonbuurten:
• BOP Bouwmeesterbuurt;
• Ontwikkeling van 309;

A6 zone:
• Stedenbouwkundige visie A6
• Masterplan A6 zone (in samenwerking met gemeente Zeewolde)
• Ontwikkeling van Buitenhout als sport en leisure gebied
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De voorgaande analyse is vertaald in een ruimtelijke visie voor Almere Buiten 
en integreert daarmee de intenties van de verschillende ruimtelijke discipli-
nes. De visie geeft de hoofdkoers aan voor de fysieke structuurbepalende 
ontwikkelingen in het stadsdeel voor de komende 10 tot 15 jaar.
In de komende alinea’s wordt deze visie per aspect toegelicht. 

Identiteit
De integratie van het stadsdeel met haar omgeving is de identiteitsbepalen-
de opgave van deze visie. Zo kan het karakter van de Oostvaardersplassen 
beter benut worden door het waterrijke en natuurlijke milieu binnen de kern 
van Almere Buiten te trekken. Ook zal het groene raamwerk, de zone langs 
de A6 en de oostelijke rand van het kassengebied daarvoor worden benut. De 
stedelijke recreatieve voorzieningen wordt doorgaans in de groenstructuur 
in het centrale en drogere deel van Almere Buiten geprojecteerd. Hierdoor 
ontstaat een ruggengraat in het midden van het stadsdeel die alle buurten 
aan elkaar koppelt. De recreatieve verbindingen tussen het stadsdeel en de 
omliggende open ruimte worden uitgebreid en vormen een netwerk.

Stedelijke dynamiek 
De stedelijke dynamiek die hoort bij (commerciële) voorzieningen en klein-
schalige bedrijvigheid wordt geconcentreerd langs de dynamische assen en 
in het centrum. Deze zones zijn goedbereikbaar en dienen flexibel te worden 
ontwikkeld en beheerd. De noord-zuid as is in relatie tot de ontsluiting van 
de zone vooral gericht op commerciële voorzieningen, zoals lokaal gegroei-
de bedrijven, showrooms, garagebedrijven, etc. De oost-west as is vooral 
geschikt voor maatschappelijke en publieksaantrekkende functies in aan-
sluiting op gemengde vervoersstromen. De A6 zone kent een terughoudende 
en selectieve stedelijke dynamiek in een door de natuur en water gedomi-
neerde omgeving. Hier kunnen hoogwaardige representatieve bedrijven pro-
fiteren van de zichtlocatie, goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van 
natuur. Daarnaast bieden gebieden rond de bestaande buurtcentra ruimte 
voor kleine voorzieningen en dienstverlenende bedrijvigheid.

4 VISIe

IdeNtIteIt StedelIjke dyNAmIek



�0     Ruimtelijke visie Almere Buiten     

gRoeNe RAAmweRk wAteRNetweRk

PReSeNtAtIe BomeNStRUCtUUR eN BUURtgRoeN



Ruimtelijke visie Almere Buiten     �1

groen raamwerk
Binnen het groene raamwerk zullen verspreid functies gepositioneerd wor-
den die aanvullend zijn op recreatie en natuurbeleving. De programmering 
van deze ontwikkelingen is zeer afhankelijk van de relatie ervan met an-
dere structuurelementen. Zo worden tussen de woonbuurten voornamelijk 
functies ten behoeve van de buurten gesitueerd terwijl centraal in Buiten 
stadsdeeloverschrijdende functies een plaats zullen krijgen. Regionale en 
bovenregionale functies zullen aan de randen van het stadsdeel worden ge-
vestigd, bijvoorbeeld in Buitenhout en langs de Oostvaardersplassen. Door 
gerichte kwaliteitsimpulsen wordt de gebruikswaarde vergroot zodat de het 
raamwerk meer wordt dan alleen buffergroen tussen buurten. In aansluiting 
op de identiteit van de Oostvaardersplassen wordt gezocht naar activiteiten 
die goed samengaan met natuur en water. Er ontstaat zo een herkenbare 
identiteit.

waternetwerk
Het waternetwerk is in deze visie meer dan alleen een element van het 
groenblauwe casco. De gebruikswaarde van het netwerk wordt vergroot door 
het aanbrengen van variatie en attracties langs het water. Ook verbetert deze 
visie de waterkwaliteit binnen het netwerk door het aanbrengen van de ont-
brekende schakels en filtergebieden. Naast deze algemene ingrepen wordt 
het centrum van Almere Buiten door het uitbreiden van de havenkom rich-
ting het centrum beter aangesloten op het waternetwerk. Hierdoor wordt 
complementariteit tussen het centrum en het waternetwerk vormgegeven. 
Vervolgens worden in de A6 zone grotere waterpartijen gemaakt die geschikt 
zijn voor waterrecreatie. Hierdoor wordt de A6 zone ingericht als recreatief 
uitloopgebied voor Buiten en zal de zone voorzien in de behoefte aan ex-
tra wateropslag. Bovendien wordt deze zone aangehaakt op de toekomstige 
sportvoorzieningen in Buitenhout. tot slot de aansluiting op de Oostvaar-
dersplassen. Hier zal het waternetwerk worden uitgebreid met kleinere wa-
terlopen binnen het groene raamwerk. Deze ingreep realiseert niet alleen 
extra oppervlaktewater, maar trekt de Oostvaardersplassen het stadsdeel in 
door de natuurwaarde van het groene raamwerk te verhogen. 

Presentatie
Almere Buiten presenteert zich vooral aan de lage Vaart zowel richting 
A6 als richting Almere Stad aan de westzijde. Het zicht vanaf de A6 wordt 
gewaarborgd door het instellen van zichtcorridors. Binnen deze gebieden 
dienen geen zichtbelemmerende objecten te worden gerealiseerd. Aan de 

westzijde wordt de presentatie van het stadsdeel versterkt door nieuwe mar-
kante bebouwing aan de lagevaart.
De hoofdentrees van het stadsdeel worden door een karakteristieke land-
schappelijke en specifiek programmatische invulling gemarkeerd. Hierdoor 
wordt aan automobilisten gecommuniceerd dat zij Almere Buiten binnenrij-
den. Naast de hoofdentrees kunnen ook de Blocq van kuffeler en de aanslui-
ting van het Meridiaanpark op de lagevaart ingericht worden als entrees, 
zodat de ruimtelijke en functionele kwaliteiten ervan worden gemaximali-
seerd. Zo zal de recreatieve nautische attractie van de Blocq van kuffeler 
versterkt worden, terwijl de entree bij het Meridiaanpark met ruimtelijke en 
landschappelijke elementen ingericht zal worden.

Bomenstructuur en buurtgroen
De lange rechte bomenrijen en laanbeplanting versterken de rechthoeki-
ge structuur van het stadsdeel en zijn op een lager schaalniveau markant. 
Daarom worden de bomenrijen in deze visie gehandhaafd, maar zullen 
pioniersoorten op termijn vervangen worden door meer duurzame boom-
soorten. De kwaliteit van het buurtgroen staat voorop. Daarom zal in sa-
menspraak met de omwonenden hieraan regelmatig een kwaliteitsimpuls 
gegeven worden. 

Bereikbaarheid
Door Almere Buiten direct te koppelen aan de Vrijheidsdreef in Almere Stad 
met een verbinding over de lagevaart tot aan de Polderdreef worden zo-
wel het centrum van Buiten als tal van dagelijkse voorzieningen in Almere 
Stad beter bereikbaar. De nieuwe route zal zich ontwikkelen tot een sterke 
binnenstedelijke as met vestigingsmogelijkheden voor maatschappelijke en 
economische functies. De realisatie van deze verbinding betekent echter de 
verplaatsing van de sportvoorzieningen gelegen in dit gebied naar de Bui-
tenhout. De ontsluitingsstructuur rond het centrum kan naast de verdubbe-
ling van Buitenhoutsedreef en koppeldreef eventueel verder worden verbe-
terd door rondom de noord-oostzijde van het centrum een stadsstraat aan 
te leggen.

Scharniergebied Buiten - Hout
Buitenhout is een unieke locatie van Almeers belang, omdat het een schar-
nier vormt tussen Almere Buiten en het geprojecteerde stadsdeel Hout. Als 
scharniergebied zal Buitenhout voorzien in de behoeften van Buiten, Hout-
Noord en de buurt tussen de Vaarten. Programmatisch zal het gebied wor-
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den ingevuld met leisure en sportvoorzieningen die in de behoeften van de 
stedelijke en regionale markt voorzien. Zo zullen een sportpark, sporthall, 
golfbaan en leisure voorzieningen in de Buitenhout en de A6 zone worden 
aangeboden.

Recreatieve structuur
Door de aansluiting op de Vrijheidsdreef ontstaat er, in het verlengde van 
de Evenaar, een centrale as door het gehele stadsdeel. Deze as incorpo-
reert onder andere het centrum en de noordelijke gedeelte van het Meridi-
aanpark. Deze as zal functioneel en ruimtelijk een drager van stedelijkheid 
door het gehele stadsdeel worden. Door functies op deze as te concentreren 
wordt de rust in de woonwijken gehandhaafd, terwijl de nabijheid van de as 
toegankelijkheid tot de functies voor alle bewoners garandeert.
De brede middenberm van de Evenaar wordt verder ingericht als recreatieve 
Chill-out zone met stoere voorzieningen voor jongeren van 12+. Ondersteu-
nend aan deze trekkers wordt in de rest van het stadsdeel ingezet op een 
herkenbaar en aaneengesloten langzaam verkeersnetwerk

Verdichting
Deze visie laat ruimte voor gecontroleerde verdichting in het stadsdeel. Ver-
dichting met woningbouwprogramma’s gericht op starters en ouderen vindt 
plaats langs de oost-west as maar ook binnen de wijken ter verbetering van 
de diversiteit. Binnen de wijken zijn enkele locaties aanwezig die geschikt 
zijn voor invullocaties, bijvoorbeeld in de Bouwmeesterbuurt. Het centrum-
gebied en 3kNS worden ingezet als (verdere) verdichtinglocaties met een 
gemengd stedelijk programma. Zo voorziet deze visie in de omkleuring op 
termijn van Doemere tot een gemend stedelijk milieu. 
Naast deze binnenstedelijke locaties bieden de randen van het stadsdeel 
mogelijkheden voor voornamelijk woningbouwprogramma’s gericht op de 
hogere marktsegmenten. Zo kunnen met de benodigde onderbouwende on-
derzoeken de mogelijkheden voor uitbreiding aan de noord-oostzijde van Al-
mere Buiten worden nagestreefd. Het gebied ten noorden van de Buitenring 
kan op termijn transformeren naar een gebied voor landelijk en gespreid 
wonen, al dan niet gecombineerd met transformatie van het kassengebied. 
Verder is er langs de Buitenring ruimte voor grotere stedelijke eenheden. tot 
slot is langs de lagevaart, aan de randen van de Bouwmeesterbuurt en aan 
de westrand van de landgoederenbuurt ruimte voor bijzondere markante 
woningbouw. 

uiteindelijk zullen de wijken zich als suburbane woonwijken blijven mani-
festeren, terwijl het centrum en alle dynamische assen zich stedelijker zal 
moeten gaan ontwikkelen als dragers van Buiten.
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Dit hoofdstuk benoemt en bespreekt de uitvoeringsfilosofie die is gekop-
peld aan de in het vorige hoofdstuk behandelde visie. Vervolgens worden de 
opgaven die voortvloeien uit de visie benoemd en tot slot worden een aan-
tal planologische uitvoeringsinstrumenten besproken die de uitvoering van 
deze visie kunnen versoepelen.

5.1 filosofie
De sturingsfilosofie bestaat uit een aantal globale regels die volgens de visie 
voor Buiten tot uitvoering kunnen worden gebracht. Deze regels zijn zowel 
ontstaan uit het proces dat voorafging aan de opstelling van de visie als het 
onderliggende gedachtegoed ten behoeve van het nut en de noodzaak van 
deze visie.
Naast het tot uitvoering brengen van de projecten die de programmatische 
onderdelen van deze visie vormen kan de sturingsfilosofie ook gebruikt wor-
den om reflexief te kunnen beoordelen of externe of onvoorziene initiatieven 
uitgevoerd, bijgestuurd of afgehouden dienen te worden.

De volgende regels vormen de sturingsfilosofie voor deze visie:
• Dynamiek op de assen
• Verknopen van Buiten
• Verzilveren van de openbare ruimte

Regel 1: dynamiek op de assen
Stadsdeel stuwende en dragende functies (als werken en voorzieningen) 
worden op twee centrale assen gecentraliseerd. De visie specificeert dat 
voorzieningen bijvoorkeur op de oost-west as en “werken” bijvoorkeur op de 
noord-zuid as worden geconcentreerd. Dit geldt voor zowel gemeentelijke 
als particuliere initiatieven. De gemeente vervult daarom hierin een leidende 
zowel als een sturende rol.
Door de dynamiek in Buiten op deze assen te focussen wordt de gekoesterde 
suburbane buurtsfeer beschermd en ontstaan clusters van activiteiten die 
het gebruik van de openbare ruimte ten goede komen. Daarom dienen initi-
atieven die mikken op vestiging op andere locaties in het stadsdeel gestuurd 
te worden naar de dynamische assen.

Verkleuring van functie in de gebieden grenzend aan deze dynamische assen 
wordt in principe toegestaan, mits de ontwikkelingen zowel de fysieke als 
functionele banden tussen de assen en de woonwijken versterken.
Binnen de wijken wordt terughoudendheid aangaande functiemenging 
voorgestaan. Dergelijke aanvragen voor nieuwe ontwikkelingen in de woon-
buurten dienen daarom te voldoen aan twee eisen, namelijk ze moeten ten 
dienste staan van de buurt en overmatige belasting van de openbare ruimte 
dient voorkomen te worden. Daarom wordt aangeraden dat, waar mogelijk, 
de initiatieven uit de buurten worden gestuurd naar locaties op de binnen-
stedelijke bedrijventerreinen of naar bestaande buurtcentra.

Regel 2: Verknopen van Buiten
De opzet van een polinucleair Almere wordt in deze visie voor Buiten deels 
losgelaten. Het is daarom van belang om de verbindingen tussen Buiten en 
de omliggende stadsdelen en gebieden te versterken. Deze regel heeft ge-
volgen voor de openbare ruimten tussen de buurten en langs de randen van 
het stadsdeel.
Verbindingen tussen het Stadscentrum en het centrum van Buiten dienen 
een hoge prioriteit te krijgen. Dit heeft voornamelijk ingrijpende gevolgen 
voor het drevennetwerk, omdat de Vrijheidsdreef doorgetrokken dient te 
worden. Hiernaast zal in de toekomst ook een fysieke verbinding met Almere 
Hout moeten bijdragen aan de verknoping van Buiten op stedelijk niveau.
Dergelijke grote infrastructurele ingrepen hebben verstrekkende gevolgen 
voor de omliggende gebieden en dat mag niet ten koste gaan van de ruimte-
lijke kwaliteit of de voorzieningenstructuur in Buiten. Zo moet bijvoorbeeld 
de verplaatsing of herinrichting van sportvoorzieningen (sportpark Polder-
kwartier) een centrale plaats krijgen bij het doortrekken van de Vrijheids-
dreef.
Op stadsdeelniveau speelt de openbare ruimte een centrale rol als verbin-
dende structuur tussen de buurten, de voorzieningen in de dynamische zo-
nes en het centrum van Buiten. Bij ingrepen in deze structuren dienen de 
doorstroommogelijkheid en openbare aard van de groene drager een bepa-
lende rol in de besluitvorming te vervullen.
Vanuit de buurten dient een herkenbare, functionele aansluiting gezocht te 
worden met het daaromheen liggende casco. Hierbij speelt, net als voor de 

5 UItVoeRINgSfIloSofIe
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dynamische assen, het bijdragen van de ingrepen aan het versterken van het 
verband tussen de buurt en het casco een bepalende rol.

Regel �: Verzilveren van de openbare ruimte
De openbare ruimte is de structurele drager van Buiten. Deze regel is daar-
om redelijk eenvoudig, namelijk het optimaal gebruikmaken van deze ruim-
ten. Hierbij spelen functies van de openbare ruimte een belangrijke rol. De 
functie van de openbare ruimte in de woonbuurten is die van drager van 
de leefomgeving. De daaromheen gelegen openbare ruimte is een bindend 
en verbindend element tussen de buurten, terwijl in de dynamische zones 
de openbare ruimte voorzieningen en economische activiteiten huisvest. In 
de dynamische zones dient de schaarsheid van ruimte een belangrijke rol 
te vervullen tijdens het toelaten van nieuwe functies. Zo dient goed nage-
dacht te worden over het nut en de noodzaak van een functie tegenover de 
inherente capaciteit van de locatie om andere functies te kunnen dragen. 
Ook dient goed nagedacht te worden over de inzet van gronduitgiften als een 
planologische instrument.
De herkenbaarheid van onderdelen van de openbare ruimte is afhankelijk 
van een eenduidige inrichting die de functies van de gebieden weerspiegelt. 
Het is daarom belangrijk om bij ingrepen in de openbare ruimte, met name 
indien functies worden toegevoegd, aandacht te besteden aan de relatie tus-
sen eenduidigheid en het functionele gebruik van de ruimte.

5.2 opgaven
Deze visie onderscheidt drie typen opgaven binnen Almere Buiten. Naast de 
lopende projecten en autonome ontwikkelingen die in het algemeen in deze 
visie zijn geaccommodeerd worden de volgende opgaven onderscheiden:
• nieuwe uitvoeringsprojecten;
• uit te voeren studies;
• reserveren.

Deze visie richt zich, wat nieuwe opgaven betreft, voornamelijk op de reali-
satie van verbindingen met naastliggende gebieden (van buurt tot stedelijk 
niveau), het tot wasdom brengen van het concept van de dynamische zones 
en onderzoeksopgaven voor gebieden waarvoor momenteel nog onvoldoen-
de informatie beschikbaar is om een gedegen visievorming op te baseren. 
De projecten verbonden aan deze gebieden bieden evenwel animo om als 
elementen in deze visie te worden opgenomen. Een goed voorbeeld hiervan 
is de toekomstige inrichting van de A6 zone.

Reservegebieden zijn gebieden van strategisch belang. De functie of invul-
ling van dergelijke gebieden is van dusdanig belang dat ingrepen in deze 
gebieden tijdelijk geweerd moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn De 
Vaarten en het glastuinbouwgebied de Buitenvaart.

5.� Planologische instrumenten
Om de toekomstige ontwikkeling in Buiten te vergemakkelijken kan gebruik 
worden gemaakt van een drietal planologische instrumenten. ten eerste 
wordt voorgesteld een op maat gesneden uitgiftestrategie te formuleren 
voor de dynamische zones. Het doel hiervan is om het openbare karakter 
van het gebied privaatrechtelijk te garanderen, terwijl onderhoudsplichten 
onder voorwaarden aan de grondeigenaren kunnen worden overgedragen.
Zodra dit instrument in werking treedt kunnen de publiekrechtelijke kaders 
in bestemmingsplannen versoepeld worden. Daarmee kunnen in de toe-
komst in samenspraak met de grondeigenaren tijdrovende wijzigingsproce-
dures voor het bestemmingsplan worden vermeden.

Het tweede instrument richt zich op het watersysteem. Samen met het 
waterschap Zuidewrzeeland en de Provincie moet worden gezocht naar de 
haalbaarheid van een “waterbank” in Buiten. Het doel van deze bank zou 
zijn om de compensatieplicht, verbonden aan het realiseren van additionele 
verharde oppervlakten, te koppelen aan compensatie op buitenplanse loca-
ties. Zo wordt stadsdeelbreed ingezet op de aanpak van de knelpunten in 
het watersysteem. Het oplossen van deze knelpunten is de sleutel tot de 
ontsluiting van de capaciteit van het watersysteem als krachtig onderdeel 
van de leef- en recreatieomgeving in het stadsdeel.

Het laatste instrument is een bulkontheffing in het kader van de wet ge-
luidshinder. Voornamelijk in de dynamische zones zal de toevoeging van 
geluidsgevoelige functies, bijvoorbeeld woningen en zekere voorzieningen, 
moeilijker worden naarmate de dynamiek toeneemt. Daarom wordt voor-
gesteld om, zoals in Poort is gebeurd, een bulkontheffing ten behoeve van 
Almere Buiten aan te vragen, gebaseerd op het gemiddelde geluidsniveau. 
Hierdoor kan het rustige karakter van de woonbuurten in Buiten ingezet 
worden als tegenwicht voor de dynamische zones. Zo wordt een ruimtelijke 
eenheidsworst voorkomen, processen versneld en de kernkwaliteit van zo-
wel de buurten als de dynamische zones geoptimaliseerd.
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6 PR0gRAmmA
Hieronder volgt een overzicht, in tabel vorm, van de uit deze visie voortvloei-
ende nieuwe uitvoeringsprojecten, uit te voeren studies en te reserveren ge-
bieden. Per project wordt aangegeven welke programmadoel het bevordert, 
het geschatte programma en de periode waar binnen het van start moe-
ten gaan. Voor de leesbaarheid is het van belang om te weten dat projecten 
die logischerwijs aan elkaar verbonden zijn samen worden gepresenteerd. 
Ook wordt naar de door PBS geformuleerde programmadoelen als volgt 
verwezen: programmadoel 1 (Versterk de eigen kracht van de buurten en 
het stadsdeel), programmadoel 2 (Ontwikkel de eigen identiteit van Almere 

Buiten), programmadoel 3 (Buitenste Binnen halen, benut de specifieke 
blauwgroene kansen), programmadoel 4 (Ontwikkel kansrijke gebieden en 
binnenstedelijke locaties, faciliteer organische ontwikkelingen) en program-
madoel 5 (Versterk de bereikbaarheid en mobiliteit, in balans met de leefmi-
lieu’s). tot slot word in de kolom tijd verwezen naar het tijdperk waarbinnen 
het wenselijk is om te starten aan de opgaven, door de volgende tijdvakken 
te gebruiken: zeer korte termijn (binnen twee jaar), korte termijn (3 tot 5 
jaar) en lange termijn (meer dan 5 jaar).

  tyPe oPgAVeN PRogRAmmA   tIjd PRogRAmmA doeleN

BUURtgeRICHt

1. OPStEllEN BOP BOuwMEEStERBuuRt StuDIE OPStEllEN VAN EEN INtEgRAlE VISIE VOOR DE BOuwMEEStERBuuRt, gERICHt OP EEN gEREVItAlISEERDE 
   BuuRt MEt AANDACHt VOOR FySIEkE lEEFOMgEVINg EN EEN EVENwICHtIgE BEVOlkINgSOPBOuw ZEER kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1 t/M 4

2. NADER ONDERZOEk OVERIgE AANDACHtSwIjkEN StuDIE OPStEllEN VAN EEN VISIE OM tE kOMEN tOt EEN BuuRt gERElAtEERDE AANPAk 
   (INCluSIEF PRIORItEItStEllINg) BOP’S. DE AANDACHtSwIjkEN HIERBIj PRIORItEREN. (ZEER) kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1 t/M 4

VeRweVeNHeId    

3. DOORtREkkINg VRIjHEIDSDREEF StuDIE ONtwIkkElEN VAN EEN StEDElIjkE RADIAAl tuSSEN AlMERE BuItEN EN CENtRuM. 
   INtEgRAlE StuDIE MEt VOlgENDE ONDERDElEN:
   •  DOORtREkkEN VRIjHEIDSDREEF NAAR StAD
   •  PROgRAMMAtISCHE uItwERkINg VAN gEwENStE FuNCtIES
   •  OPStEllEN RuIMtElIjk BEElD
   •  IN BEElD BRENgEN VAN FINANCIëlE MOgElIjkHEDEN ZEER kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1 & 5

4. VERBEtERINg ONtSluItINg CENtRuM StuDIE ANAlySE VAN MOgElIjkE AltERNAtIEVEN (INDIEN gEkOZEN wORDEN VOOR HEt DOORtREkkEN VAN DE 
   VRIjHEIDSDREEF DIENt DE VERPlAAtSINg VAN DE SPORtVElDEN ONMIDDEllIjk IN gANg gEZEt wORDEN). ZEER kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1 & 5

5. INVullINg A6 – DE wENSEN VAN BuItEN StuDIE\RESERVE HEt FORMulEREN VAN RANDVOORwAARDEN ONDER wElkE CONDItIES DE A6-ZONE kAN wORDEN ONtwIkkElD
    VAN uIt EEN gEwENSt PERSPECtIEF VOOR AlMERE BuItEN ZEER kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1 t/M 3 & 5

6. StuDIE kNOOPPuNt A6-A27 StuDIE\RESERVE ONBEkEND  ZEER kORtE tERMIjN PROgRAMMADOEl 1 t/M 3 & 5

7. POSItIE DE VAARt IV / VI IN uItVOERINg HEt FORMulEREN VAN EEN BEStuuRlIjkE kEuZE VOOR DE VERDERE ONtwIkkElINg VAN HEt BEDRIjVENtERREIN 
   DE VAARt IV/VI  ZEER kORtE tERMIjN PROgRAMMADOEl 4

8. kANSEN DE VAARt EN BuItENVAARt StuDIE\RESERVE HEt ONtwIkkElEN VAN EEN VISIE VOOR DE lANgERE tERMIjN gERICHt OP BENuttEN VAN DE kANSEN VOOR 
   DIt gEBIED. DEZE VISIE IS MEDE BEPAlEND VOOR DE tOEkOMStIgE INVullINg VAN DE BuItENRINg, 
   DE wONINgBOuw MOgElIjkHEDEN NAASt DE OOStVAARDERSPlASSEN EN DE INVullINg VAN DE VAARt IV/VI kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1 t/M 3 & 5

9. StuDIE wONINgBOuw OVERgANgSgEBIED   StuDIE ONDERZOEk OPStARtEN NAAR DE MOgElIjkHEDEN OM IN HEt OVERgANgSgEBIED tuSSEN BuItENVAARt EN  kORtE tERMIjN
 OOStVAARDERSPlASSEN  OOStVAARDERSPlASSEN wONINgBOuw tE REAlISEREN. (SCHAttINg 250 – 500 wONINgEN) (IN COMBI MEt NR. 7) PROgRAMMADOElEN 1 t/M 4
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  tyPe oPgAVeN PRogRAmmA   tIjd PRogRAmmA doeleN

dyNAmISCHe zoNeS    

10. VISIE OP DOEMERE StuDIE HEt OPStEllEN VAN EEN ONtwIkkElINgSVISIE , OM tE kOMEN tOt EEN AFwEgINg VAN tOEkOMStIgE SCENARIO’S 
   VOOR DOEMERE. (DEZE VISIE ZAl IN SAMENSPRAAk MEt DE VAStgOEDEIgENAAR MOEtEN wORDEN OPgEStElD.) kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1, 2 & 4

11. PROgRAMMAtISCH EN PlANOlOgISCH VOORBEREIDINg  StuDIE BEPAlEN wElkE FuNCtIES gESCHIkt ZIjN VOOR DEZE AS EN wElkE VERRuIMINg BINNEN DE 
 VAN DE NOORD-ZuID AS.  BEStEMMINgSPlANNEN NOODZAkElIjk IS OM RuIMtE tE MAkEN VOOR MEER DyNAMIEk kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1, 2, 4 & 5

oPeNBARe RUImte    

12. VISIE DE MEREDIAAN IN uItVOERINg OPStEllEN VAN EEN ONtwIkkElINgSVISIE VOOR DE tOtAlE PARkZONE (INCl. MERIDIAANPARk). NAASt DE HuIDIgE 
   OPgAVE MOEt HEt BElANg VAN wAtER EN gROEN AlS DRAgENDE StRuCtuuR StERk BENADRukt wORDEN.  ZEER kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1 t/M 4

13. VISIE DE lAgE VAARt StuDIE\RESERVE HEt OPStEllEN VAN EEN ONtwIkkElINgSVISIE EN StRAtEgIE VOOR DE gEHElE ZONE lANgS DE lAgE VAARt. 
   HIERBIj OOk ONDERZOEk NAAR DE kANSEN EN INStRuMENtEN OM DEZE kANSEN tE ONtSluItEN ZEER kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 1 t/M 4

14. VISIE BlOCq VAN kuFFElER StuDIE\RESERVE VISIE VORMINg AFRONDEN EN NEgAtIEF ADVISEREN OVER EVENtuElE kOMSt OVERSlAgtERMINAl.  (ZEER) kORtE & lANgE PROgRAMMADOElEN 1 t/M 4
   OP tERMIjN ZAl EEN NIEuwE VISIE MOEtEN wORDEN OPgEStElD VOOR DE tOEkOMSt VAN DIt gEBIED. tERMIjN VISIEVORMINg 
     NA PuNt 6

15. VISIE BuItENHOut StuDIE HEt OPStEllEN VAN EEN ONtwIkkElINgSVISIE VOOR HEt BuItENHOutgEBIED, AlS SCHARNIERPuNt 
   MEt AlMERE HOut. HEt ONtwIkkElINgStHEMA VOOR DIt gEBIED IS “SPORt EN RECREAtIE”. kORtE tERMIjN PROgRAMMADOElEN 3 t/M 5
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