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VOORWOORD 

Uit de Zuiderzee met haar rijke geschiedenis is Almere geboren, nu jong volwassen, en de komende decennia 

zelfbewust doorgroeiend. De ontwikkeling is bescheiden gestart in Almere-Haven, een deel van Almere met 

havenstadse allure aan het Gooimeer. De ontwikkeling ging daarna sneller in Almere Stad en Buiten, er werd een 

enorme slag geslagen, in sommige jaren werden meer dan 4000 woningen in een jaar gebouwd, Almere kreeg kri

tische massa, zodat voldoende draagvlak ontstond voor verschillende voorzieningen. Nu komt het vervolg. 

Almere is opgezet als meerkernige stad, waarbij het stadscentrum de parapluie is voor stad en regio. Aan de uit

breiding van het stadscentrum wordt voortvarend gewerkt, het stadshart wordt klaargemaakt voor de 21 e eeuw 

en meer dan 175.000 inwoners. 

In Haven en Buiten maken de inwoners gebruik van de centrale voorzieningen in Stad en daarnaast beschikken 

zij over hun eigen wat bescheidener voorzieningen. Voor heel Almere hebben Haven en Buiten ook nog iets speci-

aaIs; Haven heeft de gezellige haven, waar menig Almeerder graag verpoost en Buiten heeft het alom bekende 

Doemere. 

Ook de nieuwe stadsdelen die Almere nu gaat ontwikkelen moeten passen in het geheel en toch zichzelf kunnen 

zijn. Almere Poort en op termijn wellicht ook Pampus gaan het gezicht van Almere naar het IJmeer bepalen. 

Uniek is de ligging aan het grote IJmeerwater. Almere Poort is feitelijk de "poort" van Almere en van Flevoland. 

Op sportief terrein heeft Almere in haar prille bestaan naam opgebouwd. De tijd is rijp om daar de komende 

jaren ook passende grootstedelijke accommodaties bij te voegen. Gekozen is voor de ontwikkeling van een uniek 

sport en leisure complex in Almere Poort, met stadion, evenementenhal, drafbaan, zwembaden, racketcenter, met 

bijbehorende winkels en horecagelegenheden. Een belangrijke identiteitsbepaler voor het nieuwe Poort. 

Daarnaast zal in Poort volop gewerkt gaan worden, kantoren en bedrijven in diverse settings, vlak bij water, 

strand, bos en sport en leis ure; werken, wonen en recreeren geïntegreerd. Duurzaamheid in de breedste zin van 

het woord is vanzelfsprekend in Poort, gebruik makend van alle reeds opgedane ervaringen. Sterk wordt ook 

ingezet op menging van functies. 

Voor u ligt een modern en globaal structuurplan dat bol staat van de ideeën en ambities, waarmee de basis wordt 

gelegd voor de verdere uitwerking van Poort. Een plan dat rekening houdt met de natuurlijke gegevenheden van 

bodem en water, de bossen onderdeel laat zijn van Poort, inzet op verscheidenheid in woon- en werkmilieus. Ik 

spreek de verv{achting uit dat geheel volgens Almeerse traditie een nieuw uniek stadsdeel aan de stad wordt toe-

gevoegd. 

Douwe Halbesma, wethouder Ruimtelijk Ordening en Stadsontwikkeling Almere. 
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INLEIDING 

[n het hiernavolgende wordt de inhoud \'all het structuurplan Almere POOrt uitccngezet. Dit plan vormt 

het kader \l)Of de \"crdere uitwerking van Poort in bestemmingsplannen. 

De romp van het document is de planbeschrijving (deel [J. Hierin komen alle faceuen van het muctuur

plan - he! planproces en het pianproducl - aan de orde. Om redenen van leesbaarheid is één van de 

beide componenten van hel planproduc!, het programma, in de planbeschrijl'ing beknopt gehouden. Een 

uitgcbreide lOelichting op het programma beval deel n. 

Om de lezer in Slaal te stellen snel ccn indruk van de hoofdlijnen \'ao het structuurplan te verwerven is 

in een katern dat voorafgaat aan deel I een samemlllting opgenomen. In dit katern worden ook de 

inspraakresult3tcn beschreven. 

In hel katern dat volgt op decl lI wordt een owrzicht gegel'en \'an de gernadp1eegde literatuur, Tevens is in 

dit katern een lijst opgenomen \'3Jl allen die aan de totstandkoming \lIn het structuurplan hebben bijgoorngen, 
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SAMENVATTING 

Hel pJangcbicd ~'oor de kern Almere Poort ligt ten zuidl\esten van Almere Smd, aan hellJmecr, nabij de 

Hollandse Brug. Vanaf deze brug gaan de autosnelweg A6 in ccn re<:htc lijn en de spoorweg in cen gebo

gen lijn dwars door hel plangebied. De totale oppervlakte (exclusief een aan het plangebied toe te reh'

nen dec! \'30 hel IJrneer) is 9·10 ha. Aan alle zijden wordt hel plangebied omgeven door groengebieden ~ 

al dan niet gehed of gedeeltelijk binnen de plangrenzen gelegen. Met name het groengebied in de kust-

strook (het Muidenand) heeft een uitgesproken recreatieve functie. Hier bevinden zich een strand, een 

jachlhal'cn cn een camping. Mei uitzondering \'3n de runden heeft het plangcbicd een typische polder

structuur. De rechtlijnigheid wordl slechls doorbroken door het tracé van de sp00meg, In het maaiveld 

dat 1'3n west naar OOSt enigszins a!loopt, is als gevolg van lenings\'erschiUen een gering reliëf waarneem-

baar, Uit bodemonderzoek blijkt dat een centraal in het plangebicd gelegen, noordwcsl-zuidoost-geO"" 

rièmeerde lob de grootste 7-cttingsgcl'oeligheid heeft, Tc\'Cns is vastgesteld dat in het noordoosten van het 

plangebied de beste waterkwaliteit I'oorkomt. 

AI I'oor het droogvallen I'an Zuidelijk Fle\ooland stond vast dat het gebied op termijn verstedelijkt lOU 

worden, In 1983 is deze bestemming wettelijk vastgelegd en in het begin I'an de jaren '90 is de feitelijke 

planontwikkeling van start gegaan, Een belangrijke 'blauwdruk' I'oor het structuurplan is de Ruimtelijke 

OntwikkelingsSlrategie Almere 2015 (ROSA 2015), opgesteld in 1996. Hieraan zijn de volgende uit-

gangspunten ontleend: een sterke nadruk op 'werken' en toeristisch-rccrcaticl'e I'oorzieningcn in hel pro

gramma, een gevarieerd aanbod van woningen en woonmilieu's, ecn goede bereikbaarheid pcr openbaar 

l'ervocr (o,a, door middel van cen slation) en een sterke mate I'an funetiemenging, Een Q\'erkoepe1end 

uitgangspunt is het StTCI'cn naar duun:aamhcid, Met het oog op duun:aamheid wordt zOl'cel mogelijk 

ingespeeld op dc aanwezige (natuurlijke) potenties, Belangrijke randl'oorwaarden \'OOT het structuurplan 

ziin de aanwezige hoofdinfrastruc!uur en autonome ont ..... ikkelingen, zoals ecn uitbreiding van de cam

ping, een el'cntue!e verdubbeling l'<In de spoomeg en enkele in ontwikkeling zijnde bouwprojecten, 

Conlouren van her plan 

Op basis I'an de karakleristiek~n \'an htl plangebied en de uitgangspunten is een ruimtelijke \isie ont

I\ikkeld, Oe basis hiernn zijn cen oriëntatie op de Hollandse Brug én cen oriëntatie op de kuslSlrook 

langs het IJmeer, Dil leidt ertoe dal het zwaartepunt - inclusief hel station - in het zuidwesten l'3n het 
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plangebieJ komt tt> liggt>n. Nabij het zwaartepunt zijn een werkgebied (kamoren) en de 

toeristisch-rt>CTt>atieve \'oorliemngen geprojecteerd. Het noordelijk deel l'3n het plange-

bied is hoofdzakdijk I'oor de functie wonen, het zUldoostelijk deel l'Qor het bedrij\'cnge-

deelte ran de functie werken bestemd. 

In samenhang met de ruimtelijke \'isie is een I'oorlopig programma opgesteld. Vier 

onderdelen daarvan, te weten 'wonen', 'werken' en twee toeristlsch-recreatie\'e \'oorzie

ningen, blijken door omvang enof gebruik de drempelwaarde voor een milieu-elTeCirap

portage te ol'erschrijden. Aangezien dele onderdelen tezamen vrijwel het gehele pro

gramma constitueren, is besloten een imegrale milieu-dfectrapportage op te stellen 

simultaan met het opstellen \'3n hct Structuurplan. Er is daarbij gebruik gemaakt l'3n 

drie alternatiel'en, waarin opeenrolgend meer aandacht wordt geschonken aan milieu-

aspecten_ Op basis ran \-ergelijking is een meest milieul'riendelijk alternatief (i\\MA) 

ontwikkeld. Het MMA is vervolgens bewerkt tOt een zogeheten voorkeursaltt>rnatief 

(VA). HetVA is het struetuurplan_ 

P rogramma 

Mede op basis l'an de rt>sultaten \'an de milieu-clTectrap

portage is het programma geconcretiseerd. Hct aantal IC 

realiscren woningen bedraagt ca. 10.000, Een relatid 

grOOt deel, 2;%, zal zijn gestapeld. De dichtheid I-arieert van 60 tOt 10 woningen per ha 

Owrigens is bilna 50% van de wonmgen \'llIl het in Almere gangbare type, aangeduid 

als 'regulier', Ruim 85% I'an de woningen wordt gerealiseerd in 'exclu~iel'e' woongebie

den, de overige in deelgebieden waar andere functies 'de bOl'Cntoon voeren', Het totale 

ruimtebeslag l'3n de exclusieve "'oongebieden is 278 ha. 

Het programma 'werken' oml'3t 300.000 a -100.000 m bl'O kantoorrUlmte, Dit \'olume 

zal roor het grOOlSte declwordcn geconcentreerd in een kantorenlocatie, waarvan de 

bruto oppervlakte 47 ha is. Voor bedrij\'emerreinen is 115 ha uitgetrokken. Minimaal 

-10% en maximaal 60% hiervan is bestemd I'oor hoogwaardige bedrijwn. De resterende 

opperdaktl' b lOebedeeld aan gemengde bednjren en aan bedrijl'en die op een 'binnen

stedelijke' locatie kunnen worden gevestigd. Tezamen met een oppervlakte \'an 10 ha 

waan'oor de precieze bestemming nog moet worden I'astgesteld, bedraagt het totale 

ruimtebeslag 172 ha, 

De belangriikste toeristisch-recn:atiere voorzi~ningen worden gecQncCJltrCl'fd in een spon

en 'leisure'-complex (S&L-complcl!:). Voor een deel van dit complex, Fase [genoemd, is 

het onroikkelingsimtiatieC al 10 etn ge\'Orderd stadium. Het omv:!t onder andere een voet

bahtadion en andere wedmijdspomuorzieningen met cen gezamenlijke bruto oppen'laktc 

van ca. 25 ha [n Fase IJ worden nog nader te bepalen aanvullende lcisurc-voorzieningen 

gerealiseerd_ Het totale rUlmtebeslag \'an het S&L-complcx is 80 ha 

Voor 1'OOT1jeningen zoals winkels, scholl'n, zorg- en wclzljnscemra en spom-elden l~ m 

totaal 35 ha uitgetrokken, Een deel \'3n de voorzieningen wordt geconcentreerd en 

vormt aldus het centrum l'3n Almere Poort. Het ruimtebeslag l'3n dcze cemrummQrzie

ningen IS 5 ha, De oppervlakte ran de openbare grocO\uorzicmngcn, onden'erdeeld in 

30 ha bownwijks groen en 17 ha wijk-, buurt- en blllkgroen, wordt aan andere pro

gramma-onderdelen toegerekend, 

De som van het ruimtebe<;lag \'lln 'wonen' (278 ha), 'werken' (172 ha), het S&L-com

plex (80 ha) en de voorlienmgen (35 ha) is 565 ha Di! komt overeen met de oppen-Iak

[e I'an het te ontwikkelen plangebied. 

Tot het programma voor Almere Poort behoren ook onderdelen die in dit stadium nog 

nict kunnen worden gdrn'antificcerd of die een hoofdzakelijk kwalitaticre dimensic hcb

ben. De gemeenschappelijke noemer \-an deze programma-onderdekn \'crkea, civkl

technischc aspecten, milieu-aspecten cn sociale aspecten, is het genereren \'lln duur-

7.aamheid. 

H et structuurplan 

Structuur en inrichting zoals in beeld gebracht in de $truc

tuurplankaan zijn een uitwerking l'an de ruimtelijke \~sie. De 

structuur is opgebouwd uit een waaier in hct zuidwestcn en 

een rechthoekig raster in het noordoosten, ond,'rling gescheIden dOOf een groenzone 

(Groenendaal). Elementen l'lln de waaier-structuur zijn het station en de zone waarin het 

S&L-complcx is opgenomen (Omni7.o)_ In Omnizo be\indt zich le\'ens het 'visitekaartje-

v3n Almere Poort, de leisure-bouJcI'3rd, l'en I"crbmdend element lUssen het station en het 

strand. Omnizo en Grocnendaal zwakken door hun ligging, dwars op de spoorweg, de 

scheidende werking l'3n dit dominante (infra-)structuurelcicment af, Grocnendaal, gele-

gcn ter plekke \'an de lob met de grootste 7.i'ttingsge\-oeligheid, maakt onderdeel uit l'lln 
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een kem-omspannende groenstruc

tuur, waarin ook de bestaande (en 

enkele nieu\\' Ie omwikkelen) groenge-

bieden langs de rnnden ran hel plangebied zijn opgenomen. 

Voor de omsluiting \'oor aUlO\l:rkeer is het plangebied in drieën 'geknipt'. 

Vrijwel hel gehele plangebicd Icn noorden Illn de spoorweg - waarvan het 

gTOOIste deel gCI'ormd wordt door hel 'exclusie\'c' woongebied - word! omslO1cn vanaf 

een in de rand gelegen hoofdl'crkcerswcg. Afzonderlijke ontsluitingen zijn er \'Oor het 

zuidwestelijke decl - waarin behakc hel S&L-complex ook de kantoren zijn gesitueerd -

en \"001' de bedrijn:merrcinen in hel zuidoosten. In \'crkeerskundig opzicht worden de 

delen aaneengesmeed door een lus\'Ormige 

busbaan en door een netwerk \'an wegen 11XlT 

langzaam verkeer. 

Op basis van de structuurcJementen kan het 

plangebied in een groot aamal deelgebieden 

worden uilecngc1egd - alle met onderschci-

den functionele en ruimtelijke kal'3.kteristie- / 
ken. Vooral de deelgebieden in hel zuidwesten, nabij hel station, zijn qua funcries sterk 

gemengd. Tot deze gebieden behoren behah'e Omnizo onder andere de kantoren locatie 

(Zakenpoort) en een d~eI van hel meest centraal in het plangebied gelegen woongebied 

(Euroquartier). In dit deel bevinden zich het (winkel-)ccntrum 11In Almere Poon en hel 

woonmilieu mct de hoogste dichtheid, Een woonmilieu met een hoge dichtheid wordt 

ook aangetroffen in het noordwesten van hel plangebied, nabij de IJmeerdijk (in het 

deelgebied Dijkzicht). Met woningen in een compacte setting wordt hier ingespeeld op 

het uitzicht dat kan worden genOten. Lage tOl zeer lage dichtheden worden aangetroffen 

in de woongebieden in het noordoosten Hn het plangebied. Bijzondere milieukcnmer

ken zijn hier de aanwezigheid van I'eel oppervlaklewater, waarmec wordt ingespeeld op 

de goede waterkwaliteit (Waterrijk) en de aanwezigheid van bos (de PampushoUl). De 

'reguliere' woningen bel'inden zich in de deelgebieden die aan Groenendaal grenzen. 

Een bijzonder deelgebied is de Ijmctrkustststrook buitendijks. Deze heeft primair een 

toeristisch-recreatieve functie: de beslaande \'OOrzieningen worden gehandhaafd en enkele 

nieuwe, "lIaronder een 'nat park' op aan te leggen 'wetlands' en een tweede iachthawn, 

zullen worden toegc\'OCgd. Om de locadckenmerken uit te buiten wllen er in de strook 

ook woningen en, op be(>(rkte schaal, kantoren worden gebouwd. E\'cmuecl \'Crlies aan 

str.mdopperrlak zal worden gecom(>(nseerd door ecn uiIbrei

ding \lIn het Zih'crsU'3nd - onderdeel \lIn een gebied ten zui-

den van dl.' aUlosnelwcg dat formeel 101 het plangebied 

behoort maar dat in het structuurplan als een autonoom 

gebied is behandeld. 

Uitvoering 

Een belangrijk criterium roor de uir.oering van het plan is de 

financiële haalbaarheid. Ondanks de relatief hoge kosten, 

1'OOTt\'loeiend uit de \'erwel'\-ing, de aanleg van de infastruc-

tuur en de participalie in de \'el'll'Czcnlijking van het S&L-complex, lijkl de haalbaarheid 

ge\\lIarborgd. Tegenol'er de kosten staan immers maatregelen die de opbrcngslen gunslig 

beïnvloeden: een zo efficiëm mogelijk grondgebruik (waaronder dubbel grondgebruik), 

hel weT\'Cn \'3n fondsen en het hameren l'3n een stralegischc fasering. 

Begonnen wordt, naar l'ern'3ehting in 2000, mei de bouw van Fase I \lIn het S&L-com

plex. Aansluilend wordt een begin gemaakt met het \'OOr uitgifte gereed maken \'3n de 

werkgebieden. ;\Iel het bouwen vun de woningen wOrdl gmart in 2003. E~n jaar later zal 

worden begonnen met de bouw \'3n Fase 11 \'an het S&L-complex. Als laalSle onderdeel 

zal de onl\\ikkeling nn de buitendijkse l'Oorzicningen tcr hand worden genomen, \'cr-

moedeJijk pas na 2006. 

\X'aarschijnlijk ol in 2001 kan het wlCtbalstadion in gebruik worden genomen. Drie jaar 

later is het gehele S&L-complex-Fase I gereed. In hetzelfde 

jaar (2004) zullen de eerste woningen worden opge!cYerd. Er 

wordt naur g~'Strcefd om in 2005 het (definitic\'C) station te 

kunnen openen. Hetligl in de verwachting dat omstreeks 2007 

alle bcdrijrenterrcinen zijn uilgegcl'cn en dat in 2010 het \'Olle

dige contingent laagbouwwoningen gereed zal zijn, wat bele-

kent dat Almere POOrt op dat moment als stedelijk gebied gl'O-

tcndeels zal zijn uitgekristalliseerd. Het zal echler nog tOl in de 

jaren '20 van de nieuwe eeul\' duren voordat dc bouw- en 

inrichlingswerkzaamheden \'01ledig zullen zijn afgerond. 
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INSPRAAKRES U LTATEN 

Van 15 februari tol en met 14 maart 1999 heef! hel Voorontwerp Structuurplan Almere Poort conform 

artikel 63 van de \'('"ct Ruimtelijke Ordening lcr inzage gelegen. Gedurende een periode van lier weken 

kon n-n ieder zijn reaelie op hel plan gc\'m. VoortS is in bel kader van artikel JO I'all het Besluit 

Ruimtelijke Ordening aan betrokken gemeenten, provincies, diensten ran bet rijk, waterschapsbesturen 

\'erzocht een reactie op he! voorontwerp sttuclUurplan IC gel'en. 

In een afzonderlijke ~rcactienota Voorontwerp Structuurplan Almere POOrt~ wordt rcrslag gedaan \'3n de 

reacties uit hel ol'crleg ex aT!. 10 Besluit Ruimtelijke Ordening en uit de inspraakprocedure en wordt 

ook aangegl· ... en welke wijzigingen en aanvullingen \"('['werkt zijn in het Ontwerp Structuurplan Almere 

Poon (juni 1999). 

Dit Omwerp Structuurplan heeft vanaf 28 juni 1999 vier weken ter visie gelegen. 

De ter lisic legging heeft 15 ziens\\ijzen opgeleverd. De gemeente Almere heeft verl'olgens met dirersc 

partijen orcrleg gc\'()crd ol'er de visie op de omwikkeling van het stadsdeel Almere Poort. Het ging daar

bij om de mIgende onderwerpen: 

Stedelijke activitei ten in het IJrneer; Ecologische Hoofd StructuurlStructuurschama Groene Ruimte, 

de buitendijkse bouwactiviteiten en de jacbtha\'en. 

De Offi\'1lng \'an de stedelijke ontwikkelingen in het Pampushoul en het Muidcrzand; het verlies aan 

bomen en natuurwaarden, en de wijze \'an compensatie 

De ecologische \'crbindingszone langs de Hogering A6j I'erbetering van het fl'ilelijk funClioneren en 

het wegnemen van bestaande en toekomstige barriëres. 

In de nota: "Reactie op de zienswijzen Ontwerp StruclUurplan Almere Poort" zijn ane zienswijzen 

sam~ngebracht en van commentaar \·oorlien. In geen \'lln de zienswijzen wordt echter aanleiding gezien 

om het plan, ten opzichte van hel Ontwerp, aan Ie passen. In de nota wordt stilgestaan bij het (voorlo

pig) resultaat van het met bovengenoemde instanties in het kader \'lln de ingediende zienswijzen op het 

Ontwerp Structuurplan geroerde o\"Crleg. Het contact zal met diverse partijen worden gecontinueerd. 

De resultaten \'lln deze I"oortgezette contacten zullen wrwerkl worden in de diverse op tC stellen bestem

mingsplannen. 
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I N L E IDI NG 

In dil deel lI"ordt hel structuurplan I'oor Almere Poon beschreven. De nadruk ligt hierbij op de ruimle-

lijke aspecten. De hoofdslukken 2 tirn 5 vormen de 'aanloop' lot het plan. Behandeld ",orden achtereen

volgens de karnklcristicken van het plangeblcd, de plangeschiedenis, de uitgangspunten en de randvoor

waarden. In de hoofdstukken 6 en ï, respectievelijk gewijd aan het concepl en de milicu-effcrlrapporta

ge, worden de contouren van het plan geschetst. In hoofdstuk S wordl hel programma, dat integraal 

wordt toegelicht in deel I1, kOr! samengevat. De feitelijke planbeschrij\ing I';ndt plaats in hoofdstuk 9 en 

10. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de hoofdlijnen \11n het structuurplan, terwijl in hoofdstuk JO de 

"cereien deelgebieden waarin Almere Poort uiteenl'ah, worden beschreren. Het deel eindigt met twee 

hoofdstukken waarin de uitvoering ran het plan centl'1lal staat: de financiële haalbaarheid (hoofdstuk 11) 

en de planning en de fasering (hoofdstuk 12). 
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KARAKTERISTIEKEN VAN HET PLANGEBIED 

Hel plangebied mor de [oekomslig~ kern Almere Poon ligllcn zuidwesten van de centrale kern Almere 

Stad. Hel strek! zich ui! 101 aan de kusi \"3n hel IJmecr en raakt aan de Hollandse Brug. De brug waar-

owr de autosnelweg A6 en een spoorweg (de Flevolijn) I'ocren, is de belangrijkste toegang tOl Almere -

en lot F1cI'oland - \'anuÎl hel 'oude' land. Aan de ligging nabij de brug dankt Almere Poon haar naam. 

Op regionale schaal \\'ordl de ligging van het plangebied in belangrijke male bepaald door de aanwezige 

hoofdvcrkcersinfraslructuur. Via de nijwd parallelle nelwerken \'30 autosnelwegen en spoorwegen \'orml 

de toekomstige bouwlocatie cen belangrijke schakel in de \'crstedelijkingsassen in de richting \'30 

Amsterdam en Schiphol en in de richting \'an het Gooi en de stad Utrecht. Ook hel Ijmeer kan worden 

beschouwd als een regionaal ruimtelijk kader ~ met name \'3n betekenis \'oor de lI'aterrecrcatie, Tot dit 

kader behoren onder andere Muiden, de toekomstige Ammrdamsc locatie IJburg, de dorpen aan de 

kust van \X'aterland en de toekomstige kern Almere Pampus, 
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Afbak e nin g va n h e l pl a n ge bi e d 

Het plangebied wordt begrensd door de Pampushoul in hel noorden, door de Hogering, 

een stadsautoweg, in bet oosten, door de autosnelweg A6 in bet zuiden en door het 

IJmeer in het westen. Hierbij moet worden aangetekend dat een groot deel ran de 

Pampushout in het plangebied ligt; de feitelijke noordelijke plangrens wordt gerormd 

door een lijn die evenwijdig loopt met het Van \'\"agtendonkpad en ca. 500 m noordelij. 

ker ligt dan dit fiCISpad - cn owr een grOte lengte samenvalt met de noordrand \"an de 

Pampushout. BOI·endien maakt ia het zuiden cen strook land lUssen de autosnelweg en 

hel Gooimeer, bestaande uit een 'restgebied' tussen bel Kromslo01park en hel 

Zill'crsuand én het Zilverslr.l.nd zelf, deel uil van hel plangebied cn wordt ecn deel van 

het water van hCllJmeer 101 het plangebied gerekend. De meest nabij hel plllngebied 

gelegen delen ran de bebouwde kom van Almere Slad zijn de üteralUurwijk en hel 

bedrijvcntcrrein Gooisekant. 

De afstand lUssen de Pampushoul in hel noorden en het Gooimeer in hel zuiden 

bedraagl ruim 4.000 m, die tussen de Bogering in hel ooslen en bel IJmecr in hel wes-

ten ongeveer 3.000 m. De totale oppervlakte van het plangebied, inclusief het binnen de 

plangrens gelegen deel van het IJmeer, bedraagt 1.300 ha. De oppervlakte van bet 

'droge' plangebied is 9,\0 ha. Wanneer het ruimtebeslag van bestaande en te handhaven 

elementen in mindering wordt gebracht, resteert een te ontwikkelen plangebied met ecn 

oppervlakte van 565 ha - wat voldoende is om het programma op IC kunnen nemen. 

Ont s luiting van h e t plang e bied 

De spoorweg voert welisll'aar door het plangebied, maar door het ontbreken van cen 

station heeft deze momenteel geen betekenis voor de ontsluiting. De belangrijkste ont-

sluiûng \·oor autoverkeer is de autosnelwegaansluiting Muiderzand, gelegen in het zuid· 

westen V3n het plangebied. Vanaf deze aansluiûng voert een weg noordwaarts het plan

gebied in, de Pampusweg. In het zuidoosten, net buiten het plangebied, ligt de autosnel· 

wegaansluiting Almere Stad-\\;'est. Bier sluit de Hogering op de autosnelweg aan. De 

eerste weg die vanaf de Hogering het plangebied im'Oert, ligt op grote afstand van de 

autosnehwgaansluiting. Het betreft een weg door de Pampushout. Dcze kan als een 

secundaire ontsluiting van het plangebied \"oor autoverkeer worden aangemerkt. 

S trU C tUU f va n h et pl a n gebi..: d 

Een allesoverheersend structuurelement is de spoorweg die met een gebogen trace het 

plangebied van het noordoosten naaf het zuidwesten doorsnijdt. De spool"\\'eg ligt op 

een dijk waarvan de kruin een hoogte van ca. 5 m boven het maaiveld heeft. Dit element 

scheidt het plangebied in een groter noordwestelijk en een kleiner zuidoostelijk deel. 

Voor het overige heeft het plangebied, met uitzondering van enkele randen, een struc

lUur die typerend is \·oor een polder: orthogonaal en opgebouwd uit grootschalige ruim-

telijke elementen. Vrijwel vanaf het moment waarop de polder Zuideliik Fle\·oland 

droogviel, in 1968, is er van uitgegaan dat het plangebied lTOeger of later een stedelijke 

bestemming zou krijgen en met die toekomstige bestemming is bij de inrichting nadruk-

kelijk rekening gehouden. Het centrale deel van het plangebied bestaat uit een open en 

<leeg' gebied, waarin de spoordijk het enige element mei een I'erticale dimensie is. Dit 

gebied dat (tildelijk) als bouwland in gebruik is, heeft een oppervlakte I'an ruim 400 ha. 

<Harde', rechte lijnen scheiden het van randgebieden die in het algemeen een mmdcr 

open karakter hebben en als groengebieden kunnen worden getypeerd: het I\\uidenand 

in het westen en de Pampushout in hel noorden en bet oosten. Het oostelijke randge

bied ten zuiden van de spoordijk is een groenstrook die deel uitmaakt \'3n een ecologi

sche zone. 
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Muiderzand 

Het ,\Iuiderzand is het meest gevarieerde deel \l1n het plangebied - qua ruimtelijke 

structuur, inrichting 61 gebruik, Het beslaat lTijwel de gehele kuststrook van het piange

bied en heeft een oppervlakte van ruim I.tO ha (wliman 45 ha buitendijks), De ligging 

aan het IJmeer en de specifieke bodemgesteldheid waren aanleiding het gebied aanvan

kelijk een recreatiel'e bestemming te gel'en, Binnendijks heeft het gebied een inrichting 

die bestaat uit een afwisseling l'3n bospartijen, met een gel'3.rieerde I'egetatie, en open 

ruimten, In dit deel bevindt zich een camping, Deze heeft een oppen'lakte ~'3.n 10 ha, 

Buitendijks zet het Muiderzand zich l'OOr! in een strandstrOOk, het Muiderstr:md, aan-

gelegd op opgespoten zand, In de strandstrook is de jachthaven Marina ,\1uiderzand 

opgenomen, waarbij ook een catamarnnstrnnd behoort. De jachthaven die een opper

vlakte van 20 ha heeft, biedt plaats aan 900 \'aartuigen en behoort daarmee tot de 

grootste in het land. Het M.uiderzand wordt vanaf de autosnelweg A6 ontsloten I'ia de 

gelijknamige aansluiting en de Pampusweg. Vanaf de Pampusweg VOCrt een secundaire 

weg in de richting I-:ln de jachthal"Cn, de Marinaweg. 

Het Muiderzand heeft zich inmiddels ontwikkeld tot ecn recreatiegebied l11n regionale 

betekenis. Het trekt jaarlijks een groot aantal bezockers, met name in het zomerseizoen. 

Het Ijmeer dat onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur, l'el'\"Olt een belangrijke 

functie in de route \-:ln trekvogels. De I'Ogels benutten als rust- en pleisterplaats niet 

alleen het wateroppel'\'lak maar ook de aangrenzende gronden, 
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Pampushout 

De Pampushout is in de jaren '70 aangelegd als zogeheten casco-bos. Om de toekomsti

ge bewoners V3n Zuidelijk Flevoland al in een vroeg stadium te kunnen laten beschikken 

over bos-achtige groengebieden, is kort na het droogo.'allen van de polder een begin 

gemaakt met de aanplant van hoofdzakelijk uit snelgroeiende bomen (zogeheten 'wij-

kers') bestaande bossen. Uitgangspunt daarbij was dat delen van de bossen op termijn 

een andere - bij\'CJOrbeeld stedelijke - bestemming kunnen krijg.::n. 

Het in het plangebied gelegen dec! van de Pampushout heeft een oppervlakte l'3n ca. 

240 ha (De tOtale oppervlakte bedraagt ca. 500 ha). Het gebied bestaat uit gTOte, in het 

algemeen orthogonale boska\·e!s. Hct fietspad door de Pampushout, het Van 

Wagtendonkpad, maakt deel uit van een stadseorridor. Vooral aan dit gegeven dankt de 

Pampushout zijn huidigc recreaticI·c functie. Dcze functic wordt ondersteund dOOf een 

bezoekerscentrum en cen manege, lI'aar~'3n de laatste voorziening gesilueerd is in het 

deel ran de Pampushout dat buiten het plangebied ligt. De Pampushout heeft tcvens 

een functie voor de houtproductie. 

Overige randgebieden 

In hel randgebied langs de Hogering, gelegen (en zuiden van de spoordijk, is kort gele

den (in 1996) een ecologische zone ingericht. Deze vormt een verbindende schakel tus

~n de I'ampushout en het Kromslootpark. Op grotere schaal beschoulI·d maakt de zone 

deel uit van een ecologische wrbinding tussen de Oostl'3ardersplassen en het Gooimeer, 

beide elementen van de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied heeft een afuisselend 

droog en nat karakter. Een lI'3tcrloop die I·ia de Hoge Wetering in verbinding staat meI 

de Noorderplassen is in de zone opgenomen. De totale oppervlakte van het randgebied 

bedraagt 59 ha. De opperl'lakte \·3n de ecologische zone die zich in het noorde lijk deel 

I'an het gehied vork-\"OTmig in tweeën \"Crtakt, is 39 ha. De resterende oppervlakte koml 

tOC aan een tussen de takken van de vork gelegen braakliggend terrein. 

De strook land tussen de autosnelweg A6 en hel Gooimeer die tot het plangebied 

behoort heeft mor zOI'er deze binnen de dijk is gelegen het karakter I'an een 'restge

bied'. Het buitendijkse deel, hel Zilloemrand, I'cnoom qua inrichting en gebruik owr-

eenkomsi met het Muiderstrand, waarmee het via een onderdoorgang onder de 

Hollandse Brug verbonden is. 
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Maah' eld en bodemgesteldheid 

Het maaiveld \'an het pJangebied ligt onder het niveau van de zeespiegeL Direct achter 

de IJmeerdijk ligt het op 2,5 ä 3 m - NAP, nabij de Hogering op 3,5 a 4 m - NAP. Er is 

dus sprake van een - overigens gering - dalend \·erloop in de richting van west naar oost. 

Er is bovendien enig reliëf in het maaiwld. 

Het hoogteverloop van het maaiveld rcnecteert de bodemgesteldheid. De bm·enkant van 

het pleistoceen (de diepere bodemlagen) vertoont el"eneens een dalend verloop, zij hel 

van zuidwest naar noordoost en veel sterker dan het maaiveld. In hetzuidweslen reikt 

hel pleistoceen tOt I à 3 meter onder het niveau van het maaiveld, in het noordoosten 

varieert het hoogteverschil tussen beide van 3 tot 6 m. Dit houdt in dat het holoceen 

(dc bodemlagen direct onder de oppervlakte) in noordoostelijke richting in dikte toc-

neemt. 

Het reliëf in het maaiveld is het gerolg van zettingsverschillen - \·erschiUen in de snel

heid en in de mate \'3n zetting. Zcttingsl'erschillen hangen samen met de dikte en de 

samenstelling \'3n het holoceen: hoe dikker en hoe hoger het kleigehalte, hoe groter de 

zc[tingsgevoeligheid. Ook de aanwezigheid van \·cenlagen doet de zeuingsge\"oeligheid 

van de bodem toenemen. Uit metingen blijkt dat de grOOtste zeningen zullen optreden 

in een centraal in het plangebied gelegen, noordwest-zuidoost-georiënteerde lob. 
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De waterhuishouding 

Het peil \'an het oppervlaktewater \·enoom lussen de IJmeerdijk en de Pampusweg -

dus in het Muiderzand - een dalend \-erloop \'lln 4,50 m -NAP 101 5,20 -NAP. Ten 005-

ten \'lln de Pampu5weg ligt hel peil constant op ttn dieple van 5,20 -NAP. De kwalileil 

\1In hel oppervlaktcwater wordt mede bepaald door de male waarin het dieper gelegen 

kwelwater er in doordringt. Dit kwelwater is brak, rijk aan nutriënten en heeft een rcla-

tier hoog ijzergehalte. De mate waarin het kwelwater in het oppervlaktewatcr (en het 

grondwater) doordringt, wordt bepaald door de stijghoogte \1In het kwelwater (de kwel

druk), de doorlatendheid \'lln de borenste bodemlaag en, uiteraard, het peil \'an het 

oppervlaktewater. Direct achier de IJmcerdijk is de stijghoogte van het kwelwater 3,25 

m - NAP, nabij de Hogering 4,50 m - NAP. Dit betekent dat de kv,eldruk van west naar 

oost afneemt. Uit metingen blijkt dat, mede als gevolg I"lIn de geringe doorlatendheid 

van de bovenste bodem laag, het oppen'laktewater in het noordoostelijke deel van het 

plangebied de beste kwaliteit heeft. 

Direct achter de iJmeerdijk treedt zogeheten dijkse kwel op. De kwaliteit \1In dit kwel-

water is wêl goed. 
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Archeologische vindp l aatsen 

Verspreid oreT hel plangebied bevinden zich in de bodem vier scheepswrllkken (CMA

codes 25H-OI9, 25H-020, 25H-021 en 25H-023) mei een ouderdom \'3n \'Îer tOt \;jf 

eeuwen, De dndplaatsen zijn herkenbaar door de aanwezigheid \'an 'bulten' (van gerin-

ge hoogte) in hel maaiveld, Uit de gegevens van de provinciale Archeologische 

Monumentenkaart (MIK), waarop hel plangebied een hoge archeologische verwachting 

hel.'ft, blijkt levens dat een karterend arche<llogisçh bodemondwoek nodig is, Het aan-

tal locaties alsmede de omvang, de diepteligging en de preciezl.' archeologische waarde 

zijn op dit moment nog nict bekend, De gemeente heeft zich, in na\'Olging ran het riiks-

beleid, ten doel gesteld ZOrg'l'Uldig met bijzondere archeologische locaties om te gaan, 

Behoud van het bodemarchief in de bodem door inpassing \'3n de locaties cq, objecten 

in de plannen heeft daarbij de voorkeur, Indien een locatie met een behoudenswaardige 

archeologische waarde als gevolg van sterke stedenbouwkundige argumenten bebouwd 

zal worden, moeten maatregelen Ier bescherming \'3n het object worden genomen. 

Indien technische maatregelen aan de objeçten, de bodem of de uitvocringswijze niet 

mogelijk zijn of onvoldoendc resultaat bieden zal opgraving plaatsvinden door de daar-

tol.' be\'ocgde instanties. 

B e lan g rijk e infrastructurele elemenlen 

Naast de spoon\'cg - en een parallel aan de spoorweg lopend doorgaand fietspad - zijn 

er in het plangebied nog enkele andere infrastructurele elementen met een geledendl.' 

werking, Deze bevinden zich hoofdzakeliJk in de randen van het plangebied. [n het 

uiterste zuidwesten valt het trllcé \'lln de autosnelweg A6 binnen de grenzen van hel 

plangebied, Dominant aanwezig in de westelijke rand VllIl het plangebied is de 

IJmeerdijk. Op korte afstand hiervan landinwaartS bevindt zich de Pampusweg, waarvan 

he! I'erloop roorbij de kruising met de spoon\'eg kaarsrecht is, 

In de zuidelijke rand l'3n het plangebied loop!, parallel aan de autosnelweg, op een 

afstand \'3n zo'n 250 m, een bovengrondse 380 kV-hoogspanningsleiding. 
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PLA N GES C HIEDE N IS 

Het StrucTUurplan Almere Poort is het I'oorlopige eindresultaat \"3n een plan proces dat ongel"eer 30 jaar 

geleden een aanl'llng heeft genomen. Al in het begin \"an de jaren '60 werd besloten om de nog in tc pol

deren delen van het Ijsselmeer niet primair mor een uitbreiding \"an het agrarisch areaal te benumn, 

maar om de aan IC winnen gronden ook tc gebruiken \'Oor stcdclijh funclies. Zeven jaar na het droog-

vallen ran Zuidelijk flevoland (in 1968) werd dit uitgangspunt bekrachtigd in de Derde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening (1975), die in het teken stond \':m het ruimtelijk spreidingsbeleid. In de nota werd 

de tC ontwikkelen nederlelting Almere als groeikern aangewezen. Uit hel begin van de jaren 'i~ dateert 

het stedenbouwkundig concept van de meer-kernigc stad, op basis waarvan de fei telijke onl\\ikkehng 

van Almere haar beslag lOU krijgen: een centrale kern (Almere Stad), omgc\·cn door een krans van satel

liet-kernen. Gerekend werd met de uitgroei tot een stad \lIn maximaal 2;0.000 inwoners, waarl"an het 

areaal de gehele zuidwl'Slhoek l'3n Zuidelijk flel"oland zou beslaan. In 1976 ging de eerste paal de grond 

in I·oor Almere Haren, in 1980 werden de eerste bewoners van Almere Stad \·erwelkomd. In 1984, in het 

jaaf waarin Almere de status 1"aI\ gemeente kreeg, werden de eerste woningen in de derde kern, Almere 

Buiten, opgelcl"erd. 

In 1983, een jaar \·oor de installatie \lIn hct eerstc gemeentebestuur, werd het Structuurplan Almere 

I·astgesteld - door de Mini~ter I"an Verkeer en \'\/aterstaat. In het structuurplan werd het gebIed tussen 

Almere Stad en de Hollandse Brug - \llIaraan eerst later de naam Almere Poon zou worden gegel·en -

aangewezcn als toekomstig stedelijk gebied. In het in hetzelfde iaar goedgekeurde Bestemmingsplan 

Almere OOSt en \'\ba werd die 3anwijljng bekrachtigd in dl' \"Qrm van een bestemmingswijzigingsbe

I"Ocgdheid tcn behoeve ran een stedelijkc ontwikkeling. 

Een I·crdere concretisering ran dc toekomstige ont\\ikkcling van Almere Poort met name betreffende 

de uitgangspunten cn he! programma - kreeg \'anaf hCI begin v:m de jaren '90 haaf beslag in cen reeks 

\"lIn plannen (op gemecmelijk, provÎnciaal cn rijksni\"cau) cn sludies. 
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VIN EX: een vierde kern in het westen van 

Almere 

In de Vierde Nota o\"er de Ruimtelijke Ordening Extra, afgekoT! VINEX (Ministerie van 

VRO,\l, 1990), die richtlijnen geeft roor de verstedelijking in de periode tal hel jaar 

2005, werd aan Almere de taakstelling gege\'en 30.000 woningen te ontwikkelen. Van 

dat aantal zouden er in de betreffende periode! 0.000 gerealiseerd moeten worden in 

het westelijke deel \1In Almere, in de VINEX aangeduid als 'Almere West'. Met het 

bekrachtigen ran de richtlijnen \1In de Vn,EX in een Planologische Kern Beslissing 

(PKB) :-':ationaal Ruimtelijk Beleid in 1991, zijn de ee~te conlOu~n roor de fasering 

ran de I'erdere stedelijke ontwikkeling rlln Almere in westelijke richting rastgelegd. 

Tegen de rerwachting in - en mede als gevolg \'an een l'Crsnelde uitvoering \1In de 

VINEX-taak!;tcUing - blijken de toegewezen 30.000 woningen in de al in ontwikkeling 

l.ijnde k.::rnen te kunnen worden gerealiseerd. De uitgangspunten betreffende de fase

fing en het programma roor de stedelijke onl\\ikkeling ia hetll'estelijkc deel \"an Almere 

(Almere Poort) worden onl"erkoT! gehandhaafd. 

Stadsplan Almere 2005: werkgelegenheid 

cn recreatie 

In 1992 presenteren B&\,\' I'an de gemeente Almere een visie op de (ruimtelijke) Ont-

wikkeling mn Almere tOt het laar :1005, waaraan de naam Stadsplan Almere 2005 wordt 

gegtren .. \tet de stormacbtige onl\\'ikkeling van het aantal inwoners \'an Almere (in 

1990 telt de dan 14 jaar oude smd 71.000 inwoners) houdt de ontwikkeling van het 

aantal arbeidsplaatsen geen gelijke tred - met als gevolg een toenemende uitgaande pen

del en de daarbij behorende rerkecrscongestieproblemen. Om die reden wordt in de 

\'isie sterk de nadruk gelegd op het aspect \1In de werkgelegenheid. De ligging van de 

toekomstige kern Almere POOrt, nabij de Hollandse Brug, moet in dat wmand worden 

uitgebuit. Ook kan bij de onl\likkeling \1In Almere Poort worden ingespeeld op de 

retreatiC\"\~ potenties \lIn met name het Ijmeer en het Muider/.and. Aldus worden in 

Stadsplan Almere 2005 als belangrijke uitgangspunten voor het programma \'an Almere 

Poort werkgelegenheid en recreatienXlnieningen genoemd. Op deze uitgangspunten 

wordt in de \'crdere planontwikkeling I·oortgeborduurd. 

Een formele bekrachtiging van enkele I'an de uitgangspunten I'an de visie - die zelf uit

sluitend richtinggevend is - komt tot stand in het Streekplan flel"oland (PrOlinde 

flevoland, 1993). Hierin wordt namelijk het Muidenand als ' recreatie-concentratiege-

bied' aangewezen. Het streekplan beschouwt bol"endien de ontwikkeling I"an Almere 

Poon in relatie tot de ontwikkeling I'an de toekomstige kernen Hout en Pampus - I"oor

al uit het oogpunt I'an (woon.)milicudifferentiatie.ln \'Crband met de goede ontsluiting 

door openbaar I'ervoer (in casu de F1erospoorlijn), wordt in het streekplan prioriteit 

gegel'en aan de ontwikkeling \1In Almere Poort, waarmee de in de VINEX genoemde 

fasering nogmaals wordt onderstreept. 

Ruimtelijke s tudI es: wel of nict 3000 

woningen per jaar? 

In 199-1 wordt een studie rerrieht naar de ontwikkeling van bet westelijk deel \'an 

Almere, De conclusie van deze zogeheten RUImtestudie Westflank Almere (die dient als 

uitgangspunt en toetsingskader \'oor de \'erdere uitwerking \1In Almere Poort, Alme~ 

Pampus en het Noorderplassengebied) luidt dat uiterlijk in het jaar 2000 met de bouw 

van Almere Poort zal moeten worden begonnen, mdien men de bouwproductie \'an 

1000 woningen per jaar wenst te continueren. Aan de wenselijkheid de bouwproductie 

ook in de toekomst op het oorspronkelijke peil tC handha\'en ontstaat geleidelijk echter 

ook twijfel, mede ingegeven door het feil dat na het aflopen \lIn het Vn,EX-akkoord (in 

2005) de gemeente die bouwproductie grotendeels uit eigen middelen zal moeten finan-

eieren. Om die reden worden in 1995 drie rerschillende groei-scenario's onderzocht 

(Scenariostudie Almere 1995 2020), gebaseerd op respectiel'elijke bouwproducties \'an 

1.000, 2.000 en 1000 woningen per jaar. Hoewel de gemeenteraad op basis \1In deze 

SlUdie l"{)Or het scenario meI de krachtigste groei kiest - het zogeheten lierde-stad-sce· 

nario, op basis waarvan Almere in 2020 naar bel'olkingsoml'ang de \ierde stad \'an 

Nederland zal zijn - wordt een 'contra-expertise' naar bet Almeerse ruimtelijke concept 

wenselijk geacht. Aldus wordt, in 1996, de opdracht wrstrekl een ruimtelijke ontwikkc-

lingsstrategie \'oor Almere in het jaar 2015 uit te werken. 
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ROSA 2015: wonen aan hel strand 

Ook in de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015, afgekort ROSA 20 15, wor-

den groei-scenario's (c\'enals in de hierbown genoemde Scenariostudie gebaseerd op 

respectievelijk 1,000, 2,000 en 1000 woningen per jaar) als onderweksinstrumem 

gehanteerd - en ook nu komt het scenario met de krachtigste groei als meest effectief 

'uit de bus'" Een krachtige groei blijkt de beste voorwaarden te scheppen om werkgele-

genheid te genereren en om een \'olwaardig \'oorzieningenpakket te realiseren - kortom, 

om Almere tot een complete stad te maken, Daarbij moet uiteraard aan enkele andere 

\'oon.vaarden worden voldaan, Zo zal Almere zich in de regio sterker moeten profileren 

en zal het woningaanbod gediffen:ntieerder moeten zijn, Ook de \"crbetering ran de 

bereikbaarht'id ran de stad is een rereÎste - wat betekent dat ondermeer prioriteit gege

ven zal moeten worden aan de realisering \'3n de zogeheten CRAAG-studie-projecten 

(CRAAG = Corridor Regio Amsterdam - Almere - het Gooi), Tenslotte zal, uit oogpUnt 

van kostenbehecf5ing, ernaar gestreefd moeten worden om het aandeel van de hoeveel

heid openbare ruimte - dat relatief groot is als gevolg van de meer-kernige opzet I'an de 

stad - te verkleinen, hetzij door het oppen'lak te beperken, hetzij door het draaS""lak te 

vergroten (= meer inwoners), 

Ten aanzien van Almere POOrt beveelt ROSA 2015 het intensief bebouwen van de kust-

Strook ran het plangebied aan, Het gaat hierbij om de gronden ten w~'Sten l'lln de 

Pampusweg, waaronder het Muiderzand, Dil gebied, in ROSA 2015 aangeduid als 

Stnlndpoorl, biedt uitgelezen mogelijkheden om 101 een exclusief woongebied Ie worden 

getransformeerd, waardoor Almere ook aantrekkelijk wordt I'oor die bevolkingsgroepen 

uit de Randstad die OI'er een hoog inkomen beschikken en betrekkelijk I'rij zijn in de 

keuze 11In hun \\'OOnplaats. Om optimaal l'lln het uitzicht te kunnen profiteren zal meer 

stapeling toegepast moeten worden dan in Almere gebruikelijk is, De hogere dichtheid 

die hiermee gepaard gaat heeft bovendien voordelen op het gebied \'an kostenbeheer-

sing, \X'erd in het Stadsplan Almere 2005 al gesproken van het inspelen op recreatieve 

potenties, ROSA 2015 gaat nog een stap "erder en pleit rooI' een 1"01ledige (ruimtelijke 

en functionele) integratie \lln de bestaande en in ontwikkeling zijnde recreatiegebieden 

in de te ontwikkelen kern, Om die reden zal bij de uitwerking van het plan de relatie 

tussen het station en het strand cen belangrijk punt van aandacht moeten zijn, 

In 1997 stemt de raad ran de gemeente Almere in met ecn \'erdergaande ruimtelijke 

ontwikkeling \'lln de 51ad conform de aanbevelingen in ROSA 20 IS, waarbij de inzet is 

cen integrale ontwikkeling van Strandpoon en Poort, (Mede met het oog op de integra-

Ie onl\\ikkeling wordt afgezien van het gebruik van de naam StrandpooTli in hel ven'olg 

wordt het gehele plangebied als Almere POOrt aangeduid), 

B CS luur sovC' r ce nkom S I ROM - Ij m ee r 

ROJI .. 1-ljmeer \indt zijn oorsprong in de lancering van een integraal en gebiedsgericht 

ruimtelijke ordenings- en milieubeleid in de Vierde Nota owr de Ruimtelijke Ordening 

(1988), Om de door diverse ol'erheden geïnitieerde ontwikkelingen \'oor delen ran het 

Ijmeergebied beter op elkaar af re stemmen en om te I"oorkomen dat de 11ln oorsprong 

hoge ruimtelijke en milieukwaliteit van het [jmeer wordt aangetast, is het IJmeer als 

onderwerp \'an een ROM-project aangewezen, Deelnemers aan het project zijn overhe

den (ministeries, provincies, gemeenten, waaronder de gemeente Almere) en andere 

belanghebbenden, 

Na een \'oorbercidingstijd \'3n enkele jaren wordt in het begin \'llf\ 1996 ecn Plan 11ln 

Aanpak ROi\\-IJmecr vastgesteld, waarin concrete projecten worden \'oorgestcld, Wat de 

bijdrage van Almen: betreft wordt sterk de nadruk gelegd op cen grootschalige onT\\~k-

keling l'lln de oe\'errecreatie en de watersport, In juni 11ln hetzelfde jaar worden afspra

ken bekrachtigd in een bestuursovereenkomst. 
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B es tuurlijk e n juridi sc h kad ~ r 

Resumerend wordt hieronder een overzicht gcge\'en van de plannen die wettelijke kracht 

hebben (ronform de Wet op de ruimtelijke ordening) en \'an bindende afspraken, teza

men het bestuurlijk en juridisch kader voor het Structuurplan Almere Poort, 

Op gemeentelijk ni\-cau rigeren: 

• het Structuurplan Almere, vastgesteld in 1983 

• het Bestemmingsplan Almere OOSt en \X/est, goedgekeurd in 1983 

• het Bestemmingsplan !\1uidenand, goedgekeurd in 1983 

• het Bestemmingsplan Marina Muiderzand, goedgekeurd in 1996. 

Voorts zijn van betekenis de raadsbesluiten betreffende de groei \'3n Almere [Ol het jaar 

2020 ol'ereenkomstig het \;erde-stad-sccnario (199;) en betreffende een ruimtelijke 

ont\l;kkeling in de periode tot 2015 conform de aanbel'elingen zoals verwoord in ROSA 

2015 (1997), 

Op provinciaal niw3u vigeert het Provinciaal Streekplan Re\llland, vastgesteld in 1993. 

Tenslotte is, tot het jaar 2005, het VINEX-accoord op basis van de PKB Nationaal 

Ruimtelijk Beleid, uit 1991, \'an kracht. 
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U I TGANGSPUNTEN 

De meeste uitgangspunten die Icn grondslag liggen aan het Structuurplan Almere Poon rijn in de loop 

van het planproccs cn met name op basis \'an de ruimtelijke ontwikkelingsstudies ~ uitgekristalliseerd. 

Een van de belangrijkste is de omwikkeling van Almere Poon nadrukkelijk tc plaatsen in het kader van 

de 'uitgroei' \'3n de nog jonge md Almere tOl een complete stad. Om de complete stad te rerwezenlij

ken zijn door hel gemeentebestuur beleidsspeerpunten geformuleerd. Door lOl"cel mogelijk in te spelen 

op specifieke pOiemies, voortvloeiend uil de ligging cn hel 'ncw tOlrn'-karakter, kan bovendien een 

gcheel eigen identiteit worden gecreëerd, waarmee de stad zich tcn opzichte ran andere steden in de 

regio kan profileren. Juis! Almere Poon is door de strategische ligging bij uitstek geschikt om een sub-

smntiëlc bijdrage Ie krer~n aan d" \'en'olmaking van Almere, 

\X'erkgclcgcnhcid 

Een van de belddsspeerpunten is een krachtige stimulering \'an de werkgelegenheid, gecombineerd met 

een I"erbreding van de economische structuur I'an de stad. Om de woon- en de werkfunctie meer met 

elkaar in e\'en\\;chtte brengen zullen jaarlijks tenminste 4.000 arbeidsplaatsen moeten worden 

gecrettrd, waan-an een aanzienlijk deel in de categorie 'hoog gekwalificeerd'. Door de ligging nabij de 

Hollandse Brug en door de (toekomstige) aanwezigheid \"3n een spoorwegstation is Almere Poort bij uit

stek geschikt om onderdak te bieden aan kamoren en bedrijl'en. Ook zal geprofitcad kunnen worden 

I"an de aantrekkingskracht \"3n een grootschalig sport- en 'leisure'--(omplex (zie hieronder). Het stre\"en 

is erop gericht het aanbod van arbeidsplaatsen groter te doen zijn dan de \'raag 11In de toekomstige 

beroepsbevolking \"an de nieuwe kern, zodat Almere Poort een meer dan e\"enredige bijdrage aan de 

werkgelegenheid in de stad zal tel·eren. Om een optimale situatie te bereiken is het van belang om het 

profiel \"an de aan te trekken werkgelegenheid af te stemmen op de aanwezige werkgelegenheid elders in 

de stad en om rekening te houden me! de ITllag naar en het aanbod \"3n kantorenlucllties en bedrijfster-

reinen in de regio. 
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Recreatie en toerisme 

De liggmg aan het IJmccr en de aanwezigheid \"an recreatiel"oorzielllngcn met ~en nu al 

regionale betekenis zijn aanleiding Almere Poort ook in toerislJSch-recre3tic\'e zin te 

profileren - en aldus te laten bijdragen aan het toeristisch-rccreatiere imago l"an Almere, 

waarvan de I'ersterking een belcidsspeerpunt is. Om daarbij de beperking van de sei

zoen-gebondenheid (strand- en waterrecreatie zijn nu eenmaal in sterke mate gebonden 

nan mooi weer, dus aan de zomer) te kunnen opheffen is een ui tbreiding ran het aan

bod mei 'indoor'-roorzieningen gewenst. Het zich ten dele in cen gevorderd stadium 

be\indende initiatief om een grootschalig SpOrt- en 'Icisure'-complcx (in het I"ervolg aan 

te duiden als S&L-complex) in Almcre Poort te realiseren, past uitstekend in deze 

opzet. Het S&L-complex I·crsterkt bovendien dc regionale uitstraling I'an Almere Poort, 

wat betckcnt dat het terens als een belangrijke 'trekker' voor de ontwikkeling I'an het 

plangebied zal fungeren. 

Gedifferentieerd woningaanbod 

Om in te spelen op de veranderingen in huishoudenssamenslelling zal het aanbod I'an 

woningen en woonmilicu's in Almere POOrt gedifferentieerd zijn. In navolging van de 

aanbel·elingcn m ROSA 20 15 zal een deel l"an de woningen in de kuststrook - en dus 

mei ui tzicht ol·er het IJmcer - worden gebouwd. Er wordl een relatief hoog stapclings

percentage en een eveneenS hogere gemiddelde dichtheid gehanteerd - evenwel met een 

grote mate van spreiding rondom het gemiddelde, wat borg staat I"OOT l"arÎatie. 

Bo\"endien zal hel lOtslandbrengen ran innOl"3tiel"e woonmilieu's worden gestimuleerd. 

Ook zal rekening worden gehouden met de woonwensen l'3n speciale doelgroepen. 

Met het real iseren l"3n nieuwe typen I'an woningen en woonmilieu's in Almere Poon zal 

ook de I·ariatic in het aanbod in de stad als geheel toenemen, waarmee aan een derde 

beleidsspeerpum wordt tegemoet gekomen. Om markttechnische redenen 7.a1 in de uit

werkingsfase het aanbod l"an woningen in Almere Poort worden afg~stemd op het aan-

bod in andere delen l'3n Almere. 

81i!reikbaarheid 

Een goede bereikbaarheid op het nil·cau I·an de stad - met alle I'ormen van verkeer - is 

eén I·an de sterke punten l"an Almere. Een bclcidsspeerpunt is het om ook in de nieuw 

te omwikkelen kernen hetzelfde kwaliteitsniveau te garanderen en om op ccn hoger 

schaalniwau de bereikbaarheid te verbeteren. Met name de congestie die optreedt in de 

aUIOlI·eg\"Crbinding met hel 'oude land' en in hel bijzonder mei Amsterdam, doet 

afbreuk aan de bereikbaarheid van Almere. Eeo oplossing voor dit probleem is het I·er

mind~ren l"3n het verkeer orer de weg, enerzijds door de uitgaande pendel te beperken, 

anderzijds door het verkccr ~ia de spoorweg af te wikkelen. Aan beide strategieën kan 

een welol·erwogen ontwikkeling \'3n Almere Poort een bijdrage lel"Cren. Het scheplX'n 

I·an mC{"r wcrkgelegenheid om zodoende de uitgaande pendel te beperken is hierbol·cn 

al ter sprake geweest. Een toename I'an het gebruik l'3n de trein kan worden bevorderd 

door hel gebied zo in te richten dat hel mercndeel I'an de herkomsten (woningen) en de 

bestemmingen (kantoren en \"oorLieningen) binnen de invloedssfeer van het station 

komt te liggcn. Dil werkt ook gunstig uit op de 'status' van het station; deze zal immers 

hoger zijn naarmate de concentratie I'an potentiële gebruikers groter is. Met hel oog op 

het belang I'an de strand- en waterrecreatie I·oor het karakter (en het functioncren) ran 

Almere POOrt rerdient hct bol'cndien aanbeveling het station zo dicht mogelijk bij het 

strand te situeren· en de relatie lUssen het station en het strand als ont\\·crplhcma aan 

te merken. 

Om het gebruik van het openbaar \"en·oer en de fiets Ie stimuleren, zullen de beproefde 

systemen I"an l'fije busbanen en aantrekkelijke, lTijliggende fietsroutes ook in .o\lmcre 

POOrt worden toegepast. De ontsluiting l"OOr autOl"erkccr zal 'buitenom' worden gelegd, 

zodat de auto zo min mogelijk de woonomgeving aantast. 
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Functiemenging 

In Almere Poort zal een rer doorgeroerde functiemenging worden nagemedd en wel 

op meerdere schaalni\'eau's, E~n belangrijke reden om funcriemenging op hel hogere 

schaaJniveau toe te passen (gedacht kan lI'orden aan lI'oningen en kamoren in eenzelfde 

wijk) is het beperken \'an de noodzaak om grote afstanden af te leggen. Nabijheid bel'or-

den het afzien l'3n het gebruik van de auto en draagt dus bij aan een rermindering \'an 

de (auto-)mobiliteit, 

Menging ran stedelijke functies draagt bij aan de levendigheid en stimuleert openbaar-

heid - beide belangrijke \'oorwaarden \'oor het genereren van stedelijkheid, Niet onbe

langrijk is dat functiemenging een positiel'e invloed kan hebben op de sociale samen-

hang van een wijk en - direct en indirect - de sociale I'ciligheid bel'order!. Bo\'Cndicn is 

een waarschijnlijk resultaat het totstandkomen \'an een hoger I'erzorgingsnh'eau, lI'at op 

zijn beurt leidt tot een rersterking I'an het I'estigingsklimaat. 

Ook op lager schaalnh'eau kan met functie menging worden bereikt dat "het geheel meer 

is dan de som der delen", Een concretisering hiervan is dubbel grondgebruik, Dit leidl 

tOt een lOename van rendement en brengt aldus economische I'oordelen met zich mee, 

",Iet functiemenging op het lagere schaalnireau kan tevens winst worden geboekl op het 

gebied I'an energiegebruik, Zo grijpen functiemenging en duurzaamheid als uitgangs-

punten in elkaar. 

D u ur z a am h eid 

Het men:n naar duurzaamheid is een ran de belangrijkst\' uitgangspunten voor de ont

\\;kkeling van Almere POOrt. Duurzaamheid \,eT\l;jst naar een ecologisch verant\';oordc 

aanpak, wat neerkomt op het zol'eel mogelijk bcnult~n van aanw~zige potenties en het 

l.ol'gl'Uldig omgaan milieu-aspecten. Onder duurzaamheid wordt ook verstaan het creë

ren van de \'ooJ'\\'aarden voor een el'enwichtige samenleving. De toekomstige bewoners 

en gebruik~rs \'3n Almere POOrt runen zich in hun omgel;ng thuis moeten roeien en 

meer dan dat - zij zullen zich I'oor die omg~\'ing ook verantwoordelijk moeten voelen. 

Om onnodig grondl'erzet Ie roorkomen zal in het plangebied alleen daar worden opge-

hoogd waar dit onrermijdelijk is, Voorts 7.a1 7.0 dliciênt mogelijk worden omgegegaan 

met water,le denken \'31t daarbij aan l'en planuitwerking die is gebaseerd op op\'ang en 

gebruik ran hemelwater en hergebruik \'an g~zuiverd ar.'alwater, Zuinigheid zal worden 

betracht ten aanzien van het gebruik van grondstoffen en materialen. Zo kunnen in 

sommige gevallen, zoals bij de aanleg van wegen, mogelijk secundaire grondstoffen \\'or

den aangelrend. 

\'{:at betreft het zOTglllldig omgaan met milieu-aspecten, hoog in hel vaandel staat de 

beperking \'lln het energieverbruik, meer in het bijzonder de beperking ran de emissie 

ran CO2, Gemotoriseerd vcrkeer en 1't'J'\\'llrming l'lln gebouII'en ?ijn de belangrijkste 

encrgicvcrbruikers, Een reductie van de emissie ran CO2 door het verkeer kan worden 

bereikt door het gebruik I'an de auto te ontmoedigen. Een afgewogen situering l'lln ste

delijke functies ten opzichte ran elkaar (functiemenging), I'erdichting rondom halten \'3n 

het openbaar vervOCT ~n het creëren van goede I'oorzieningen Ioor niet gemotoriseerde 

rormen \'an verkeer zijn hier\'Oor de \·creisten. Met meer zekerheid kan resultaat worden 

geboekt waar het I'erwarming betreft. Door middel l'lln de toepassing van zonne-energie 

en andere duurzame technieken kan een substantiëll.' energiebesparing worden bereikt. 

BOl'endien kan gebruik worden gemaakt ran de uitwisseling I'an restwarmte. 

Uiteraard staat niet alleen de plam'OTming in het teken van duurzaamheid. Het principe 

zal ook worden gel'olgd bij bijloorbeeld de uÎlgifte van terreinen voor kantoren en 

bedrijven. Een bijkomend \'oordeel is dat zuinigheid ten aanzien van water- en energ ie

gebruik tel'ens tot kostenbesparingen kan leiden. Een I'oorbeeld \'lln duurzaam beheer is 

hCI hergebruik van ar.'alstoffcn. 
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RANDVOORWAARDEN 

Bij het opstellen van het Structuurplan Almere Poon moet, zoals bij het opstellen ran elk ruimtelijk 

inrichtingsplan, rekening gehouden worden met randvoorwaarden. Als randvoorwaarden fungeren op de 

eeme plaats de karakt~ristickcn van het plangebied die Onl'cranderbaaf 7jjn of om uiteenlopende rede

nen niet I'oor wrandering in aanmerking komen. Hierbil mOfI worden aangetekend dat het uitgangspunt 

om aanwezige potenties te benuucn ook in 'rekening houden met gegevenheden', dus in randvoorwaar

den die \"aankomen uit de karakteristieken van het plangebled, kan worden vertaald. 

Een 'hard' gegeven voor de planontwikkding 7jjn ook zogeheten autonome ontwikkelingen. D~'lc omvat

len ingrepen waartoe al in een eerder stadium is beslOlen en tockomstige ontwikkelingen die Zijn vaStge

legd in vigerende rUimtelijke plannen op een hoger schaalni\'eau, Een voorbeeld van de laatste categorie 

is eventuele verdubbeling ran de spoorweg, Randl'oorwaarden van een zeer algemeen karakter rijn ten

slotte actuele demografisch ... en maatschappelijke ontwikkelingen, 

Karakteristieken \'an het plangebied 

Vermeldenswaard met het oog op het benutten van aanwezige potenties is dat zOl'eel mogelijk zal 1I'0r-

den ingespeeld op - anders gezegd, rekening gehouden met - de 'ondergrond' van het plangebied, "'aar-

bij met name de zettingsgel'oeligheid de bodem en de kweldruk \'an het grondwater als randl'oorwaar-

den worden gehanteerd, Een en ander betekent dat ~n centraal in het pJangebied gelegen 'lob' minder 

I'oor ophoging in aanmerking komt cn dat H>oral in het noordoosten \'an het plangebied een goede 

oppervlaktewater-kwaliteit kan worden gegenereerd, 

Tot de karakteristieken die als aanwezige potenties kunnen worden aangemerkt, behoren ook de groen

gebieden met l'en ecologische en/of recreatieve waarde, De handhal'Îng I'an de ecologische zone in het 

oosten I'an het plangebied en l'3n een orchideeenpopulalie nabij de aUlosnelwegaansluiting Muidenand 

wordt beoogd, Als randl'oorwaarde geldt ook hel behoud-în-hoofdzaak l'3n het Muiderzand, Zo 7.a1 het 

hiertoe behorende Muidersuand tcn behoe\'e I'an de recreatie mor het grootste ded blij"en brstaan. 

'Harde' gegcI'Cnhcden zijn de jachthaven Marina 1\luider13nd en de gelijknamige camping. Ten behoel'e 

\1In de TCcTCatie en om als buffer tussen Almere Poort en het toekomstige Almere Pampus te kunnen 

fungeren zal ~en deel l'3n de Pampushout in de oorspronkelijke hoedanigheid worden gehandhaafd. 

Gegel'enhcden zijn \'oortS de elementen I'an de hoofdinfrastructuur, in en aan de rand ran het plange-
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bied, Deze zijn het spoorwegtrace (inclusief de verhoogde ligging \"3.n de spoorweg) en 

de ligging (en tOt op zekere hoogte ook de capaciteit) van de auto~neh\'tgaansluiungcn 

Muiderz.and en Almere Stad-\'\est. Bij het ontwerp mor de verkeersinfrastructuur in het 

plangebied moet om de continuiteit in het stedelijk I'erk~rssysteem te waarborgen 

bovendien rekening worden gehouden met de loop \-:ln hoofdwegen en busbanen in de 

aangrenzende delen van Almere Stad,lbt de te handhaven mfrastructuur behoort ook 

het 'pad' l'an de hoogspanningsleiding parallel aan de autosnelweg A6, Dit 'pad' (het 

gebied dat om veiligheidsredenen is belast met een zakelijk recht) heeft een totale breed-

te van 72 m, 

Auto n ome o nt wikkelinge n 

Onafhankelijk van de toekomsnge inrichting van Almere Poon is besloten de campmg 

Marina Muidmand te vergroten met een stuk grond tcr grootte I'an 10 ha, gelegen len 

zuiden van het in gebruik zijnde terrein, Vooruitlopend op een gedeeltelijke 'verstedelij

king' \'3n het buitendijks gelegen dl"el l"3.n het plangebied zullen op het ten noorden \"3.n 

de Jachthaven drie woontorens worden gebouwd, De in totaal 70 woningen die in deze 

torens worden ondergebracht, \"3.l1en buiten het programma \'oor het struCTUurplan, 

Hoewel het initiatief I'oor het S&L-<:omplex zich - zoals in het mrige hoofdstuk al is 

\'crmcld - ten dele in een gel'orderd stadium bevindt, is de ontwikkeling I'an dit cluster 

\'an I'oor,deningen dermate sterk vetwel'en met de toekomstige inrichting van Almere 

Poort, dat het als een integraal onderdeel van het structuurplan wordt beschouwd, 

[n ligerende plannen op gemeentelijk niveau (alsmede in het vigerende Streekplan \'an 

de prol;ncie RCI'Oland) is de toekomstige ontlllkkeling van het ten noorden l'lIn Almere 

Poort gelegen gebied lOt de kern Pampus vastgelegd, Voor het opstellen I'an het struc

tuurplan betekent dit dat rekening moet worden gehouden met de rerkeersontsluiting 

l'lIn deze kern, Daarbij speelt onder andere een rol dal het station van Almere Poort ten, 

minste tijdelijk (zolang de !jmeerlijn nog niet is aangelegd) ook Almere Pampus zal 

moeten bedienen, Met het oog op deze bediening moet de mogelijkheid l"3.n de aanleg 

I'an een tramverbinding l'lIn het station in de richting l'lIn Almere Pampus worden open-

gehouden, 

Als randmorwaarde voor het structuurplan fungeren ook enkele infrastructurele ele

menten ran regionale of zelfs nationale betek<,nis, Wllar."3.n de toekomstige realisering in 

\;gerende plannen is vastgelegd, dan " .. l!! in studie is, Vastgelegd is dat een strook in de 

rand \'3n het plangebied, langs de autosnelll"<g Ab en langs de Hogering, gemen'eerd 

moet worden ten behoew ran een ondergrondse leidingeninfrnstructuur op nationaal 

nil'eau, De breedte \"3.n de strook bcdrnagt ca, iO mi hierbij moeten ter weerszijden rei

ligbcidsstroken met elk een breedte \'3n 55 m in acht worden genomen, De lcidingen-

stroOk I'alt tcn dele samen met de ecologische zone, In studie 7jjn de (gedeeltelijke) I'cr-

dubbeling van de spoorweg, de uitbreiding van de capaciteit \'3n de autosnelweg A6 en 

de llanleg \'an de hierbol'en genoemde ljmeerhjn, De el'entuele verdubbeling l'an de 

spoorweg houdt I'~rband met de toekomstige aanleg l'lIn de Hanzelijn \'3n Lelystad I;a 

Kampen naar Zwolle en de mogelijke vcrlenging ran de Remlijn naar het noorden I'an 

het land, Dit betekent dat de treindienst op de lijn zal worden geintensifeerd én gediver

sificeerd (intercity-, snel- en stoptreinen), wat een capaciteitsuitbreiding noodlakelijk 

maakt. De consequentie I'oor het opstellen I'an het structuurplan is de reservering van 

grond. Ook I'oor de uitbreiding van de capaciteit van de autosnelweg en de daannee 

gepaard gaande reconstructie van de aansluitingen Muidenand en Almerc-Stad-West 

zal ruimtc gereseTl'Cerd moeten worden - in de zuidelijke rand van het plangebied, In 

het noordOOSten \"3.n het plangebied, In de Pampushout, moet ruimte worden I'rijgehou-

den 1'001' een lracé van de Ijmeerlijn ~ een geprojecteerde spoorlijn I'an Almere via de 

kern Pampus en aanlandingen in het IJmeer naar I\msterdam, 

D emografische en maatschappelijke 

onlwikkelingen 

Ziin de hierhol'Cn genoemde karakteristieken l'3n het plangebied en autonome onmik

kelingen direct I'an im'loed op de inrichtmgsmogelijkheden "lIn het plangebied, demo-

grafische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn l'OOral 'randl'oorwaarde-stellcnd' I'oor 

het programma-onderdeel wonen I'an het structuurplan, Voor een gedetailleerde 

beschrijl;ng l"3.n deze omwikkelingen ll'Ordt derhalve I'elwezcn naar deel [I. 
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HET CONCEPT 

De componemen van een structuurplan 7jjn een programma en een ruimtelijk inrichtingsl1>orstd 

beide overigens betrekkelijk globaal van karakter. Enmijds \'ormt het programma de basis voor de uit-

werking I'an een ruimtelijke innchtingsvoorstd, anderzijds is hel inrichlingsl'oorstel weer van invloed op 

de I'aststelling van hel definitieve programma. MeI ande~ woorden, het opstellen ran een structuurplan 

is een proces \\'3arbij regelmatig wordt 'teruggekoppeld'. 

In dit hoofdstuk staat het concept centraal - zijnde het resultaat \'30 een eerste 'kruisbestuiving' tussen 

hel voorlopige programma en een visie op de ruimtelijke inrichting \'ao het plangebied. Hel concept 

vormt de grondslag voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke inrichting - en \'Oor een bijstelling, 

C.q. een nadere precisering I'an het voorlopige programma. 

Voorlopig programma 

Hel voorlopige programma voor Almere Poon is een combinatie \'3n gegevens die al in eerdere stadia 

\'3n het planproces zijn \'3stgelegd en gegevens die het resultaat zijn \'3n een kwantificering van de daar-

\'OOr in aanmerking komende uitgangspunten. Al in de VINEX is een indicatie van het aantal in Almere 

Poon te realiseren woningen gegeven: ca. 10.000. He! uitgangspunt om een substantieel deel \'3n het 

plangebied te bestemmen ~'OOr de werkfunctie is vertaald in een ruimtebesJag voor kantoren cn bedrijven 

\'lllI ongeveer 160 ha, ca. 30% van de oppcn'lakte van htt te onl\l'ikkelen deel van hel plangebied. Ter 

\'trsterking ran de !ocristisch-recreatic\'e potcnties \'3n hCI plangebied is berekend dat de jacbtha\'enca

pacitci t met 5oo:i 1.000 ligplaatsen kan worden uitgebreid. Een belangrijk programma-element is voorts 

hel S&L-romplex. tOtaal ca. 80 ha, waan'an de al in een concreet \'OOfStel \'3stgclegde onderdelen, teza

men als Fase I aangeduid, een oppen'lakte van ca, 25 ha beslaan. 
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Ruimtelijke visie 

De keuze voor de naam I'an de nieuw te ontwikkelen kern, POOrt, duidt er op hoezeer in 

de ruimtelijke I;sie een oriëntatie op de Hollandse Brug wordt nagestreefd, De vanaf de 

afrit I'an de brug uitwaaierende (infrastructurele) lijnen geven bol'endien aanleidmg om 

de zuidwestelijke punt van het plangebied in stedenbouwkundige zin als een bijzonder 

aangrijpingspunt te hanteren, Een tweede belangriike oriëntatie is die op de westelijke 

rand van het plangebied, waardoor de I;suele en functionele potenties van de kuststrook 

en het IJmeer kunnen worden uitgebuit. Door deze oriëntaties komt het zwaartepunt 

ran het plangebied niet in het geografisch middelpunt, maar ten zuidwesten hiemln te 

liggen, 

Zichtbaarheid en bereikbaarheid pcr auto I'oor gebruikers en bezoekers van buiten de 

stad maken het opportuun om de kantoren en het S&I/Complex in het zuidwesten I'an 

het plangebied te situeren, Een dergelijke situering l'3n het S&L-complex waarborgt 

bol'endien de ruimtelijke l'Ct'Wel~ng van dit complex met toeristisch-recreatieve voorzie

ningen in de kuststrook, waaronder het strand - een verweving die gestalte krijgt in een 

zogeheten leisure-boulevard, Uit het uitgangspunt betreffende een optimale bereikbaar

heid per openbaar \'CTI'oer van de kantoren en het S&L-complex I'Olgt dat het station 

el'eneens in het zuidwestelijk deel van het plangebied moet worden gesitueerd - en der

hall'e enigszins excentrisch komt te liggen, 

Het primaire draag\'lak I'oor een station I'ormen ethter niet werkforensen en bezoekers 

I'lIn manifestaties, maar de mensen die in een straal van een kilometer rondom het sta-

tion wonen, Dit betekent da t er in de onmiddellijke nabijheid l'3n het Slalion ook 

woningen ges.ilUcerd moeten worden - en wel bij l'OOrkeur in de hoogsl mogelijke dicht-

hcid, Als woongebied komt uiteraard het dee-l l'3n het plangebied ten noorden van de 

spoorweg in aanmerking. Het ligt op ruime afstand I'an de groolste hinderbron van het 

plangebied, de autosnelweg A6, heeft een groot oppeTl'lak en staat in directe I'erbinding 

met de kuststrook, BOI'endien grenst het in hel noorden en het oosten aan de 

Pampushout, \\'aarvan delen als 'bouw!ocaries in het groen' in he t \\'oongebied zullen 

worden g~ïntegreerd, 

0l'erigen5 zullen ook woningen worden gebouwd in delen van he! plang~bied die pri

mair voor andere functies worden lx'Stemd, Hiermee wordt ingl'Speeld op het uitgangs

punt van functiemenging. De menging zal het sterkst worden doorgel'oerd in de directe 

omgel;ng van het s131ion, waar het woongebied, het S&L-complcx en de kanrorenlocatic 

elkaar 'raken', Uitdrukking I'an de menging is het creëren I'an flexibele 'ol'ergangen' tus

sen de betreffende gebieden en het realiseren van een zogeheten multifunctionele lone, 

In hel oostelijk deel van het plangebied, langs de autosnelweg A6 en de Hogering, kun-

nen de \\'erkgcbieden worden gesilUcerd die bestemd zijn roor bedrijl'en, )\let name 

voor bedrijl'co met een beperkt kantoor'gchahe' is de nabijheid I'an het station minder 

van belang dan I'oor de kantoren, het S&L-complcx en de woningen, 

In de ruimtelijke visie krijgen de kustSlrOOk langs het IJmecr en de strook ten zuiden 

I'an de autosnelweg A6 primair een rcrreatiel'e bestemming, waarbij tcn aanzien I'an de 

eerste, voortbordurend op de aanbcI'Clingen uit ROSA 2015, menging met de woon- en 

de werkfunctie wordt opengehouden, 
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MILI EU E F F Ee TR A P POR TA G E 

Als onderdeel van het planproces is \'Oor Almere Poort een integrale milieu-dferuapportage uitgcl'Oerd. 

Mede op basis ran de resultaten hiervan is het structuurplan opgesteld. 

M.e.r.-plicht en -procedure 

Op grond van de \X'et milieubeheer en het Besluit milieu-effettrllpportage geldt de l'erplichting om bij 

het opstellen \'lIn een ruimtelijk plan met wettelijke kracht voor acthiteiten of programma-onderdclen 

waarvan de omvang of het gebruik een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, een milieu--effeçtrapporta

gc, afgekort m.e.r., uit te voeren. DC7.e verplichting beeft betrekking op het eerste plan waarin de 

betreffende activiteiten of programma-onderdelen aan de orde worden gesteld. Activiteiten of program

ma<Qnderdelen vastgelegd in plannen die zijn vastgesteld of goedgekeurd róór het van krucht worden 

van de m.e.r.-plicht, zijn van deze verplichting vrijgesteld. 

Een mili~u-elTectrapportage wordt uitgc\'oerd met behulp van altematic\·en. Omtrent het aantal alterna

tieven en de I'orm en'3n bestaan geen richtlijnen. Doorgaans wordt als referentie het zogeheten nul

alternatief gehanteerd, zijnde het alternatief dat is gebaseerd op 'niet ingrijpen', oftewel op de autonome 

ontwikkeling van het betreffende plangebied. De milieu-effctten van de al ternaticl'en worden beschreven 

en vergeleken. Op basis van de resul taten van de vergelijking wordt een 7.ogeheten meest milicu\'fiende-

lijk alternatief, afgekort MMA, ontwikkeld. 

Uitvoering van de m.e.r. in Almere Poort 

~le.r.-plichtige activiteiten in het plan I'oor Almer'" Poort zijn het ""Oningbouwprogramma, het pro

gramma I'oor de kantoren en de bedrijven, het S&L--comp1cx en de uitbreiding 11In de jachthal"encapaci

teit. Voor cen woningbouwprogramma geldt een drempelwaarde I'an 4.000 woningen. Het programma 

voor Almere POOrt Oml1lt ca. 10.000 woningen. HOt'wel de bestemming woningbouw al in eerdere plan

nen is 11Istgelegd, dus voorafgaand aan het \'3n kracht zijn 11In de m.e.r.-plicht beslaat onvoldoende wet

telijke basis l"QOf hl'! gehanteerde programma. Bovendien is in de \'igl'rende plannen woningbou"' in het 

Muiderzand niet I·oorzien. Evenmin \"()orzien die planncn in een omvangrijk programma voor kantoren 

en bedrijven. MeI ccn oppervlaktc van ca. 160 ha wordt rUimschoots de m.e.r.-drcmpel"'aardc I'an 100 
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ha o\"erschredcn. 

Geheel nieuw ten opzicht ... \'lIn \'igerende plannen ziin het S&L-complex en de uitbrei-

ding I'an de jachthavencapacitelt. Voor de eerste geldt als drempelwaarde een jaarlijks 

bezoekersaantal I'an 500.000. Vel'\\'lIcht mag worden dlt dele grootschalige \uorliening 

meer bezoekers zal trekken. fo, let 500 a 1.000 ligplaatsen wordt de drempelwaarde \uor 

een jachthawn (500 ligplaatsen) OI'erschreden. Beide eleml'11ten zim derhall'e m.e.r.

plichtig. 

In beginsel is het mogelijk om \'oor elk I'an de genoemde actÏlitciten een afzonderlljkc 

milieu-elTectrapportage uit te \'oaen. Om de samenhang tussen de verschillende pro

gramma-onderdden te waarborgen is I'oor een integrale milicu-elTectrapponage geko-

zen. Do.c aanpak maakt het bovendien mogeliJk om de uitvoering van de milieu-elTec-

trapportage en de uitwerking van het struclUurp!an simultaan te laten plaatsvinden. 

Voor de mi!ieu-elTectrapponage voor Almere Poort is gebruik gemaakt van drie lherna

tie\'en, waarin opeenvolgend meer aandacht wordt geschonken aan milieu-aspecten. 

Deze 7ijn benoemd als 'standaard', 'progrl'Ssief' an 'ambitieus', Het standaard-alterna-

tief komt OI'ereen met de gangbare Almeerse 'praktijk', waarin sterk de nadruk ligt op 

functionaliteit ook te omschrijven als gebruikswaarde. Het progressieve alternatief is 

gericht op een optimale bele\ingswaarde, terwijl in het ambitieuze alternatief een opti

male toekomst\\'lIlrde centraal staat. Het nul-alternatief is buiten beschouwing gelaten, 

Een autonome, c.q, niet op verstedelijking gerichte ontwikkeling wordt in dit geval 

namelijk niel realistisch geacht. Het uit de \'crgelijking van de alternatiel'en resulterende 

MMA is in belangrijke mate geënt op het ambitieuz~ alternatief. Progrnmma en ruimte-

lijke inrichting van het ambitieuze alternatief zijn in h~t ,\ I!\iA geoptimaliseerd. Het 

M,\iA is rervolgens bewerkt tot cen zogeheten voorkeursal ternatÎef, afgekort VA. Aan de 

wijzigingen van het VA ten opljchte \'3n het MA1A liggen rooraltechnische, functionele 

en financiële molÎC\'Cn ten grondslag. Het VA is het Structuurplan. 

Voor een gedetailleerde beschrij\ing I'an de drie al ternatieren, het MMA en het VA 

wordt verwezen naar het M.E. R. mpport. 
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PR O GRAMMA 

Mede op basis ran de resultaten van de milieu-elTettrapponagc is hel voorlopige, globale programma 

uitgewerkt lOl hel programma dal de feitelijke basis \"Oor hel SU'uclUurplan vonnL In deel [[ wordl hel 

programma gedetailleerd beschreven. In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van hel programma, uilge-

splits! naar de programma-onderdeJen, kort samengevat. Het hoofdstuk open! me! een ovcnichl \'an hel 

ruimtegebruik ~ de kengetallen \'lIn hel structuurplan. 

Kengl!tollen van hel structuurplan 

Het Structuurplan Almere Poon heeft betrekking op cen plangebied meI ccn tOtale oppervlakte van 

lJOO ha. Na aftrek ran hel binnen de plangrens gelegen deel van hel ljrneer en van bestaande en Ie 

handhll\'en elementen resteen cen Ie ontwikkelen plangebied van 565 ha. Van het te omwikkelen plange-

bied is bijna de helfl bestemd \wr de functie wonen: 278 ha, Qua ruimlebeslag de Iweede funcrie is 

'werken'; kantorenlOC3tÎC5 en bcdrij\'enlerreinen tezamen occuperen! i2 ha, oftewel 30% \"an de opper-

I']akte ran het te omwikkelen plangebied. Van de resterende 115 ha is 80 ha bfSlemd voor het S&L-<:om-

plex, 30 ha \'Oor be\'Olkingsl·olgende \'Oorzieningen en 5 ha \·oor de eemrum\·oorzienÎngen, [n het pro

grammaonderdeel wonen zijn ook ca, 30 ha bOl'enwijkse groenl'Oorzieningen opgenomen, 

\VIonen 

Hellolaal aantal woningen in Almere Poort is ca. 10.000. Aan de bruto oppervlakte bestemd voor de 

functie wonen, 278 ha, wordt niet dit totale aantal maar ca. 85% van het totaal toegerekend. Het reste

rende deel l"3n de woningen is namelijk \'erdiscontecrd in de programma's cn de bruto oppervlakten van 

'werken' en het S&L-<:omplex. 

Van de woningen wordt ca. 25% in gestapelde \"orm gerealiseerd - deels in middelhoogbouw, deels in 

woontorens. De ncltO woningdichtheid varieert van 60 101 10 woningen per ha, de gemiddelde nCllo 

dichtheid bedraagt ca. 40 woningen per ha. Bijna de helrt van de woningen behoort lOt de categorie 

'regulier' (met 'regulier' wordt hel in Almere gangbare woonmilieu aangeduid: 10% stapeling en een 

netto dichtheid van 35 woningen per ha). OngC\'eer een ),;wan \"3n de woningen kan uil oogpunt \'3n 

woonmilieu en'of woningrype als bijzonder, experimenteel of innovatief worden bestempeld. Hel gam 
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indicatief woning
bouwprogramma Poort 

impressie OmniWbrld 

o 

. . .... .. 
'. ' . .... 

Euroquartier 
Dijkzicht 

Parklust 

Waterrijk 

Pampushout 

Werkhoek 

Muiderzand 

Groenendaal 

Muiderstrand 
Omnizo 

Zakenpoort 

Wetlands 

Woonidentiteiten indicatieve aantallen 
tot. egz. m gz. 

Wonen in "centrum" 2600 2150 450 

Wonen aan de "dijk" 2000 1800 200 

Wonen in het "parkIl 1650 1550 100 

Wonen aan het "water" 900 850 50 

Wonen in het "bos" 1150 850 300 

Wonen bij het "werk" 250 250 

0 Wonen aan "gulr' 50 50 

8 Wonen bij "Muiderbos" 300 300 ., Wonen in "park" 200 200 

Ct Wonen op "strand" 100 100 

" Wonen in "leisure" 600 600 

0 Wonen aan "kantoor" 200 200 

ca. 10.000 7500 2500 

8 Watergoederen 

Regulier "Almeers" woonmilieu binnen Euroquartier, 

Dijkzicht, Parklust, Groenendaal (3); totaal: ca. 4200 woningen 

40 - 20 Indicatie dichtheden 



hierbij om woningen in een compact en stedelijk woonmilieu, woningen in of aan het 

water, woningen in combinatiegeoouwen en woningen met uitgebreide werhoorzienin

gen. [n dl.' behoefte 33n werken-aan-huis zal op ruime schaal worden voorzien. Naast de 

al genoemde (bijzondere) woningen m~1 uitgebreide werkvoorzieningen 7Jjn er praktijk

en atcliemoningen in het programma opgenomen. Bowndien wordt als stelregel gehan

teerd dat 25% l'lIn het vloeroppervlak van de owrige, 'normale', woningen als wer

kruimte kan worden ingericht. 

Werken 

Een belangrijk onderdeel I'an het programma 'werken' is een hoewe1heid kantoorruimte 

I'an 300.000 ä 400.000 m' bro. Ten aanzien van de variatie in type en omvang I'an de 

kantoorpanden zal een relatief grote bandbreedte worden gehanteerd. Oe nadruk ligt op 

individuele kantoorpanden. Het grootste deel van het te realiseren kantoon'olume kan 

worden toegerekend aan een specifiek daartoe bestemde bruto oppen'lakte I"an 4i ha 

(netto 35 ha). Het resterende deel is I"erdisconteerd in de bruto oppen'lakten l"lIn het 

andere bestanddeel \'an 'werken', de bedrijventerreinen, en I'an het S&L-complex. 

Van de totale bruto oppervlakte I'oor de functie werken, 172 ha, heeft 115 ha de 

bestemming bedrijventerrein. In het programma wordt sterk 'ingezet' op de categorie 

hoogwaardige bedrijvigheid. Tenminste 45 ha, of bijna 40% I"an het totaal, is 'exclusief' 

voor deze categorie bestemd. Bij I'oldoende vraag kan hieraan nog eens 25 ha worden 

toegevoegd, waarmee het aandeel I'an de hoogwaardige bedrijvigheid op ruim 60% zou 

uitkomen. Zo nodig wordt een deel van deze 25 ha I'oor dl' vestiging ran gemengde 

bedrijven benut. Voor dit type bedrijven is een bruto oppervlakte van creneens 25 ha 

'exclusief' bestemd. Voor zogeheten 'binnenstedelijke' bedrijvigheid voorziet het pro

gramma in ccn bruto oppervlakte van 20 ha \'I.'rdeeld Ol'l.'r ca. 3 locaties. Voor een opper

vlakte l"lIn 10 ha moet de precieze bestemming nog worden vastgesteld. 

Buiten het programma 'werken' I"ah de werkgelegenheid die door het S&L-complcx en 

de be\'olkingsvolgende voorzieningen zal worden gegenereerd. Oe omvang hiervan zal 

niel onaanzienlijk zijn. 

Hel S&L-complex 

Met een ruimtebeslag van 80 ha, oftewel bijna 15% I'an de oppen'laklc van hN te ont

wikkelen plangebied, neemt het S&L-complex een prominente plaats in het programma 

I'oor Almere POOrt in. Een onderscheid wordt gemaakt in Fase I en Fase 11. Fase I 

oml"lll de kern \"Jin het complex, beslaande uit wedstriîd-sportl'oorlieningen (een voet

balstadion, ccn tOpsport- en of evenementenhal en een drafbaBn annex hippisch cen

trum), andere op intensief gebruik afgestemde SpOrt- en leisure-voorzieningen (een rack

et- en fitnesscentrum en een zwembad) en een hOlel annex congrescentrum. Voor de 

eeTSte fase is ccn bruto oppervlakte I'an 25 ha uitgetrokken. 

Het programma I'oor Fase [[ l'lIn het S&L-complcx, met een bruto oppervlakte van 35 

ha, heeft I'ooralsnog ccn globaal karakter. Het oml'llt aamll11ende leis ure-voorzieningen, 

lowel ·indoor' als 'outdoor' ,en een hoeveelheid leisure-retail-activiteiten met ecn bruto 

1'locroppCI1'lakte ran ca. 35 .000 m' binnen vast te stellen thema's. Verder is 20 ha leis

ure-golf voorzien in de bossen van hel Muiden:and. Alle voorzieningen bij elkaar zijn 

berekend op een gezamenlijk jaarlijks bezoekersaantal l"lIn meer dan 500.000. 

Voorzieningen 

Het programma voor de voor7jeningen bedraagt 35 ha en bestaat uit voorzieningen I'oor 

detailhandel, onderwijs, wrg, welzijn en cultuur, openbare I'eiligheid, sport en niet

openbaar groen. Alhoewel een deel \"an de voorzieningen zal worden geconcentreerd in 

het centrum I'an Almere Poort wordt spreiding in het kader \""3n bereikbaarheid, le\"en

digheid en mobiliteit nagestreefd. Tel'ens wordt op grote schaal functiemenging locge-

past. 

In het plangebied zullen naast het hoofdwinkeleentrum twee buurtsteunpunten ontwik-

keld I\·orden. Ten behoel"e ran de schoolgaande kinderen zullen 10 basisscholen, de 

nodige noodscholen voor de pieken in Iccrlingenaantallen en bijbehorende ol'erdckte 

spomoorzieningen gerealiseerd worden. TeI·ens is rekening gehouden met een nel'cm'es-

tiging van een brede scholengemeenschap. In de behoefte aan de nodige zorg- en wel-

zijnsvoorzieningen wordt I'oorzien in de vorm l"lIn medische I'oorzieningen en functies 

op het gebied van kinderopvang, jeugd, jongeren, ouderen en gchandicapten. Ook aan 

culturele voorzieningen is gedacht o.a. in de vorm van een Centrum I'oor Kunstzinnige 
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Vorming en een [weetal kerkeenlra. Een politiebureau en een brandweerkazerne maken 

deel uit van de l"Ooráeningcn in het kader van de openbare \·ciligheid. Sport\'elden, een 

tcnniscomplex, 'groene' \"oorzieningcn voor jeugd en jongeren completeren het voorzie

ningenprogramma. 

Hel oppervlak ran de openbare groenvoorzieningen bedraagt 61 ha, onderverdeeld in 

30 ha bO\·enwijks groen en 37 ha wijk-blok- en buurtgrocni de oppervlakte ran het 

openbaar groen wordt niet toegerekend aan het programma--onderdeel \"OOrzieningen 

maar maakt onderdeel ui! van andere programma-onderdelen. 

Overige programma-onderdelen 

Het programma l"OOr Almere Poort omvat naast de bovengenoemde onderdelen, waar

van het ruimtebeslag in ha enlof ml bro kan worden uitgedrukt, ook onderdelen die in 

di! stadium nog niet kunnen worden gekwantificeerd of die een hoofdzakelijk kwalitatie

ve dimensie hebben. Het belreft de programma--onderdelen I·erkeer, civieltechnische 

aspecten, milieu-aspecten en sociale aspecten. De gemeenschappelijke noemer 11In deze 

programma--onderdc1en is het genereren van duurzaamheid in Almere POOrt. Op het 

gebied van verkeer gebeurt dit door prioriteit te geven aan het openbaar I·en·oer en het 

langzame verkeer. De civieltechnische bijdrage aan duurzaamheid is onder andere het 

garnndercn v:m een goede waterkwaliteit. Bij de milieu-aspecten moeten l'en zuinig 

gebruik van energie en de aanwending van duurzame energiebronnen worden genoemd. 

TcnslOlle drnagt een sociaal \"eilige woonomgeving bij aan een duurzaam leefklimaat in 

Almere Poort. 
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Wonen ca. SS wen "'" 
Wonen CII. 45 wen "'" 
Wonen ca 35 won /ha 

Wooen ca 25 won "'" 
Wonen In groan (cs. 25 won ""') 
Wonen In anck!ra 1uncI .... 

Kantoren 

Spon & lelSUrti oomrum 
Bed'ÏJvan 
MuH",,,,,,, 

8evoDûngs\lOlgeO<l8 \IDOrZieningen 

Co""",, 
JadllllllV9n 

A9ClooUa 

Watlands I "'ïkkwal 
EcoIogosd>o V9rtlon6ngsZona ,,.,.., 

"'. "'" Inlfllslructuu. wegen 
InlraSI!VCIuur spoorwagen 

Station 

Bu~an lAaservaring busbaan 

Auto IBapel'k1a 8uto-onlS~"tu1{I 

FIII15 ISneIlMIlsped 

E3 Wat", (lopen) 

Waw 

Pal'kan 

Natlonala leidlngslrook 

HooQspanninoslaiding 
Plang.an. 



HET STRUCTUURPLAN I N HOOFDLIJNEN 

In dit hoofdstuk. staan de hoofdlijnen \'l!n hel structuurplan centraal, tezamen met een bcschrijl'ing van 

hel eindr~sultaat - IC beschouwen als een toelichting op de Structuurplankaart. Achtereen\'olg,;ns komen 

aan de orde de hoofdstructuur, de functionele geleding, de groenstructuur, de waterstruc!uur cn de \"eT

kcersinfrastructuur. 

[-l oofdSlructuur 

De hoofdstructuur r:m Almere Poon zoals in beeld gebracht in de Structuurplankaart la31 lich minder 

eenvoudig duiden dan de Structuur van hel plangebied m zijn oorspronkelijke \"OTm (zie hoofdstuk 2). 

Teruggebracht 101 de essentie kan \I'orden ges teld dal de ruimtelijke Structuur het 'product' is van de 

inwerking op elkaar \'ao twee afzonderlijke cn onderling lt:cr verschillende 'deel' ·structuren: een waaier 

in hel zuidwesten en een op de polderinrichling gebaseerd rechthoekig raster in het noordoosten. Ik 

owrgang lUssen beide wordt gevormd door een centrale groenzone, Grocnendaal genoemd, die het 

noordelijk deel 'lIn de kuststrook langs het IJmeer met de ecologische zone in de oostelijke rand van het 

plangebied verbindt. Feitelijk heeft Groenendaal een Y-"orm; een zijtak verbindt deze namelijk met de 

Pampushout in he t noorden. A3ngezicn de zijtak zich echter voegt in het rechthoekige raster is de struc

turerende werking ervan op het nil"eau \lIn het plangebied beperkt. 

De waaier in het zuidwesten heeft zijn oorsprong in het pUnt van waaruit dl' IJmeerdijk, de spoorweg en 

de autosnelweg A6 uitwaaieren. 'Drager' "an deze structuur is de zone waarin het S&L-complex is opge

nomen. Deze zone, aangeduid als Omnizo, heefl de vorm W.n een boog. De boog is 'opgespannen' tus-

sen het zuidelijk deel van de kuststrook (het Muiderstrand) en de autosnelweg A6. 

Groenendaal en Omnizo behoren beide lOt de hoofdstructuurelementen \l1n Almere Poort. Beide ook 

liggen zij 'dwars op' de spoorweg, waardoor de scheidende werking \'an dit door zijn verticale dimensie 

dominante structuurelement wordt afgezwakt. In Omnizo wordt de samenhang tussen de beide delen ter 

weerszijden van de spoorweg nog extra versterkt door de aanwezigheid \'an een plein, waanl1n de ruimte 

onder de spoomeg 'doorloopt'. Dit plein dient terens als plein \'Oor het station dal aan de noordzijde 

ran Omnizo is gesitueerd. Een strategische ontwikkeling en exploitatie \lIn station en umgeving, als ime

gr.tal onderdeel van de kantoren, het S&L-complcx en de woningen, moet leiden tOl Cl!n hoge ruimtelij

ke en functionele kwaliteit. 
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Van een sterke 'aantasting' v3n oorspronk~lijkc structuurelementen is I'ooral sprake in 

het westelijke randgebied, Het betreft hit'r de doorbreking l'3n d~ overheersende noord

zuid-richting (die berust op het verloop \'an dl' Pampusweg en de Ijmeerdijk) door 

delen van de kuststroOk te integreren in lOnes met een OOst-wcst-{)riëntatie waaronder 

Omnizo. Deze doorbreking is de stedenbouwkundige 'I'ert3!ing' van de wensen om de 

I;suele en functionele potenties l'3n de kuststrook en het IJmeer uit te buiten en om een 

ruimtelijke en functionele samenhang tO( stand te brengen, 

Aan de oostzijde van het plangebied ziln de transformaties veel beperkter van aard en 

niet I'an invloed op de hoofdlijnen van de ruimtelijke Structuur, De oorspronkelijke 

'harde' rand \'3n respectievelijk de PampushoUl en dc ecologische 20ne is gchandhaafd. 

Er is niet I'oor gekozen om de tOl het plangebied behorende strook land lUssen de auto-

snelweg A6 en het GooImeer in de ruimtelijke strUClUur \'3n Almere Poon Ie integreren. 

De geïsoleerde ligging ervan maakt een betrekkelijk autonome inrichting \'3n dil gebied 

mogelijk, 

Functionele geleding 

Hoewel de inrichting l"3n Almere Poort in hel teken staat \'3n een ver doorgevoerde 

functiemenging en 'overgangen' lUssen deelgebieden in het algemeen flexibel zijn, kun-

nen In het structuurplan enkele uit meerdere deelgebieden opgebouwde plandcJen wor-

den onderscheiden die, qua functie, betrekkelijk homogeen zijn. 

Als 'exclusief woongebied kan het op basis l'3n een rechthoekig raster ingerichte plan-

deel worden aangemerkt dat is gelegen ten noorden I'an de centrale groene zone en ten 

westen l"3n de spoorweg, ADn de randen, in de kuststrook en in de Pampushout, ver

mengt hel 'wonen' zich met re<:re3UC\'e I'oorricningen, Betrekkelijk monofunctioneel is 

ook het plandeelten oosten l'3n Omnlzo en ten zuiden \'an de spoonwg. Hier bevinden 

zich, ten dele ingehl=d in Grocnendaal en de ecologische zone, de bedrijremerreincn van 

Almere Poort (Bergschekant en Hogekant), Functioneel en ook ruimtelijk geintegreerd 

in di! plandee! is een langs de SpOOT":Cg gelegen clusler \"3n woningen met uiigebreide 

werkl'OOilieningen (de \'\'erkhock), 

Opgebouwd uit een reeks van deelgebieden die - telkens In een andere samenstelling en 

In een andere mengl-erhouding onderdak bieden aan meerdere functJes is het plandeel 

dat de zuidelijke kuststrook en het directe invloedsgebied 11In het Sl3tion omvat en dat 

min of meer samcnl1llt met W3t in ruimtelijke termen als de Il"3aier is aangeduid, Het 

sterkst gemengd zijn de directe omgel'Ïng \1In het station, aangewezen als het centrum 

l'3n Almere Poort, en het tussen het station en het strand gelegen deel \'3n Omn1zo (de 

leisure-bou1el'ard). Van hieruit neemt in noordelijke cn noordoostelijke richting het aan

deell'an het 'wonen', in zuidwestelijke richting het aandeel van de k:!morcn cn in 

noordwestelijke richting het aandeel I'an de recreatieve I'ooráeningcn t!le, 

De strook land tussen de autosnelweg A6 en hel Gooimeer is \'oorbehoudcn voor !oeris

tisch-recreatiel'e functies. Drager l"3n die functies is het strand me! bijbehorende \'OOr-

zieningen. 

Groenstructuur 

Continuiteit cn maatvoering maken het groen in Almere Poort tot een prominent onder

decll'an de ruimtelijke constellatie. Op het schaalnil'eau \'3n hel structuurplan-als

geheel is dan ook nadrukkelijk sprake l"3n een groenSlTuctuur, Bestanddelen \1In de 

groenstructuur zijn de bestaande parken, bossen en andere groengebieden in en langs 

de randen I'an het plangebied en te realiseren groengebieden in het hart \'an het plange

bied en op aan te leggen 'wetlands' in het IJmeer. 

Een van de bestaande groengebieden is he! in de kUStstrook gelegen Muideiland. 

Hoewel met het oog op functiemenging delen I':m dit gebied bebouwd zullen worden, 

blijft de 'groene' functie - openbaar wwcl als niet-openbaar - dominant Het grootste 

groengebied in de iOl'loedssfeer \'3n Almere POOrt is de deels binnen de gr~nzen I'an het 

plangebied gelegen Pampushout in het noorden, Ter plekke \'3n het huidige fietspad dat 

de Pampushout in oost-west-richting doorsnijdt, het Van W'agtendonkpad, is de hoofd

ontsluitingsweg l'3n de noordelijke en westelijke delen van Almere POOT! geprojecteerd. 

Bovendien lullen bosperce1en ten zuiden van deze weg plaats maken l'OOr clusters \"3n 

woningen. Tussen de woningdusters blijven delen van het bosgebied als groene longen 

in tact. Gehandhaafd blijft de ecologische zone in de oostelijke rand l"3n het plangebied, 

in het structuurplan aangeduid als Ecozo. Tot de bestaande groengebieden moeten ten-

slOlle ook hN buiten het plangebied van Almere POOrt 1"3l1ende Kromslootpark en het 

daarop aansluitende en wcltot het plangebied behorende - Zilverstrand worden gerc--

kend, 

Om de door de bestaande groengebicden gCI'ormde groene ring óm het plangebied te 
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sluiten en om de te kappen hocwelheid bos te compenseren Ilurdt tussen het 

Muiderzand en de Pampushout buitendijks, op de 'wetlands', een 'nat' park aangelegd. 

Dit park vormt te\'ens een 'kop' van Grocnendaal, de V-vormige grocnzone die d\\'ar~ 

door het hart van het pJangcbied I'oert en die ook met de Pampushout en de ecologi

sche zone in verbinding staat. De ligging van Grocnendaal correspondeert met de oost

west-lob waarvan de bodem de grootste zettingsgel'ocligheid heeft. Aldus wordt in de 

groenStructuur de bodemstructuur tot uitdrukking gebracht. In de nabijheid van de 

spoorweg I'erwijdt Grocncndaal zich plaatSelijk tot ruim 300 m, temijl de tak in de rich

ting van de Pampushout een conStante breedte I'an ca. 1,0 m heeft. Hieruit blijkt het 

'robuuste ' karakter van de groenstructuur. 

Op vier plekken in de groenstructuur ûjn parken geprojecteerd. Genoemd is al het 

'natte' park buitendijks. Twee parken zijn gesitueerd in Groenendaal, één in de nabijheid 

ran het woongebied Parklust en één in het overgangsgebied lUssen Groenendaal en het 

bedrijl'enterrein Bergschekant. Tot een vierde park wordt het in het uiterste noordoosten 

van het plan gebied gelegen deel van de PampushoUl getransformeerd. In dit park is ook 

de strook grond die lIurdt gereserveerd \'001' de aanleg l'3n de IJrneerlijn opgenomen. 

(}.·emogen wordt de parken op basis \'an een tbema in te richten, 

In Groenendaal zullen, buiten de parken, sport- en andere openbare en niel-openbare 

groenvoorzieningen worden opgenomen. BOI'endien zullen enkele scholen en andere 

voorzieningen aan de rand en'an worden gesitueerd. Tenslol1C wordt de mogelijkheid 

opengehouden om in Groenendaal enkele woontorens op te trekken. 

In het noordelijk deel \'an het plangebied wordt de centrale groenstructuur 'verdicht' 

met groem'oorzieningen op "ijknil·cau. Conform de structuur vnn dit plandeel krijgcn 

deze groenl'oorzieningen gestalte als een raster van linten, op een onderlinge afstand van 

ca. 400 m. In de linten die tel'ens l'en functie in de geleding van de woongebieden heb

ben, worden busbanen en fietsroutes opgenomen. 

WatcrSl r uctuur 

In het plangebied is in de waterstructuur een tweeledigheid te zien. 

Daar waar de diepe kwel de kWllliteit l"3n het oppervlaktewater belnvlocdl wordt zo wei

nig mogelijk oppervlaktewater gercahseerd. In h~t zuidelijke deel van POOrt is dil l'lIn 

toepassing. [n het noordelijke deel l'an Poon \\'ordt het aandeel oppervlaktewater, om 

stedenbouwkundige en milieukundige redenen het grootst. Bij een voldoende hoog peil 

I'an het oppcn'laktewater is de kwaliteit dan goed. In dl! gedeelte wordt ook gekozen 

I'oor een gering~re ophoging, zodat de afstand tw,sen woningen.openbareruimte en 

oppen'laktewater klein is. 

Verkeersin fra s t r u ctuur 

Voor de onsluiting per openbaar ren'oer is de I~evolijn met station Poon I'oor het sta

dion C.II. en de eersu kantOren en woningen l'an groot belang. Het S&L-complex, de 

kantoren en de woningen liggen rond het station en lurmen een integraal eümplex. Het 

treingebruik is mede daardoor I"olgens de prognoses hoog. Vroegtiidige aanll'ezigheid 

l'lIn het station is welnn cruciaal belang. 

Als gevolg van de keuze om het gchele plangebied vanuit de rand(en) te onsluilen heeft 

de hoofdinfrastructuur 1'001' autOl'~rkeer een beperkte gcledcnde werking. Van meer 

betekenis als een structuur- of een structuurondmteunend element is de infrastructuur 

l'lIn busbanen. 

Basis I1Il1 de busbaaninfrastructuur is een bij benadering ruit.·ormige lus door de noor-

delijkc en oostelijke delen I'an Almere POOrt. In deze lus IS als vast punt uiteraard hel 

station opgenomen. Via een baan door Ecozo in de richting van de uteratuurwijk 

(Almere Stad) staat de lus in I"erbinding met he! stedelijke netwerk l'an busbanen. In het 

wcsten verbindt een korte zijtak de lus meI de bestaande Marinaweg. Een busbaan 

parallel aan dl' spoorweg voen vanaf het Slation in de richting l'3n de Hollandse Brug. 

Aan de noordkant worden twee tracC's 11a de Pampushout in de richting van Almere 

Pampus I'oor toekomstige busbanen gereserveerd. Grote delen I'an de lus 1"311en samen 

met de lintcn die deel uitmaken I'an de grocm'oorzieningen op \Iijknil"eau. 

Voor de ontsluiting I'oor autm·erkeer is het plangebied in drieën 'geknipt'. Vrijwel het 

gehele plangebied ten noorden van de spoorweg wordt ontsloten via een hoofdverkeers-

weg die in het verlengde 1'3n de Hollandse Dreef (één 11In de hoofdwegen in hel weste

lijk deel I'an Almere Stad) ran de Hogering aftakt en door de Pampushout in de richting 

\'an IJmeerdijk VQCrt. Juist 1"00r de dijk bU1gt de weg haaks naar het zuiden en I'olg! vcr

volgens het trace l"3n de Pampusweg. Nabij de Marinawcg splitst de weg zich in twee 

wegen; één gaat rechtdoor en 'loopt dood' in de noordelijke rand 1'3n Omnizo, de ande

re w~g buigt haaks af en fungcert als centrale ontsluitingsweg l"3n hel centraal gelegen 
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woongebied Euroquartier. Zijwegen die van de hoofdverkeersweg aftakken, 'prikken' ter 

omsluiting in de woongebieden. Voor de ontsluiting van de kuststrook wordt gebruik 

gemaakt I'an de Marinaweg. 

Het zuidwestelijk deel van het plangebied, begrensd door Omnizo, wordt ontsloten 

vanaf een verkeersplein nabij de autosnelwcgaansluiting Muiderzand. Vanaf dit verkeers

plein leiden enkele korte wegen het plangebied in. De7.e 'lopen' ITijwei alle 'dood' in de 

zuidelijke nnd van Omnizo. Het zuidelijke deel van Omni7.0 wordt omsloten door een 

\I'eg die vanaf het I'erkeersplein een tracé volgt dat samenvalt met hel 'pad' I'an de hoog-

spanningsleiding. 

Hel resterende deel van het plangebied, len zuiden ran de spoorn'Cg en Icn OOSten van 

Omnizo, wordt ontsloten door l'en hoofdverkeersweg die in het I'erlengde 11In de 

Audioweg (de weg die het bedrijl"enterrein Gooisekant in Almere Stad ontsluit) ran de 

Hogering aftakt. Op kofte afstand wn de Hogering splitst deze hoofdverkeersweg 7.ich 

op een I'erkeersplein in drie wegen; en zuidelijke weg die via het 'pad' van de hoogspan

ningsleiding het bedrijl"entcrrein Bergschekant ontsluit en doorloopt lOt in hel zuidelijke 

deel l'3n Omni7.0, een westelijke weg (een voortzetting dus van de verlengde Audioweg) 

die doorloopt tot in Euroquartier, en een noordelijke lI'eg die 'doodloopt' in de 

Werkhoek. Hel bedrijl"entCITein Hogekant beschikt OI'er een eigen ontsluiting, di rect 

vanaf de Hogering .. 

Op twee plekken wordt in een koppeling lUssen de drie afZonderlijke hoofdl'erkeerswe

gen I·oorzien. De eerste ligt in Euroquartier en verbindt de Pampusweg met de I'erleng

de AudiO\\·eg. De tweede koppeling ligt in het zuidelijke deel van Omnizo en I"erbindt 

het verkeersplein bij de autosnelwegaansluiting Muiderzand met de verlengde 

Audioweg. Er wordt nadrukkelijk géén koppeling lOl stand gebracht tussen de 

Pampus\\"eg en het I'erkeersplein bij de autosnel\\"egaansluiting Muidcrzand. Op deze 

wijze wordt gewaarborgd dat enerzijds de voor voetgangers en lang'l.aam wrkeer bestem

de lcisure-boulel'llrd niet door autOl'erkeer wordt gekruist en dat anderlijds de autosnel

wegaansluiting .\1uiderzand niet wordt ol-erbelast. 

Een dicht net I"an wegen in alle richtingen en met een focus op het station staat ten 

dienste van het lang7.ame I'erkeer. Delen ran dit net vallen samen met de (hoofd-)groen-

structuur en met de linten die deel uitmaken van de groenl"oorzieningen op wijkni~·eau. 

Andere delen liggen centrnal in de woon+ en werkgebieden. Drie roUIes voor het langza

me I·crkeer worden aangelegd als zogeheten "hogesneiheids"-ficLSpaden. De eerste I"olgt 

het bestaande fietspad langs de spoorweg en I'erbindt het centrum ran Almere POOT! 

met Almere Stad en met de Hollandse Brug. De tweede en de derde I'crbinden het cen

trum (en hel station) I'an Almere Poort mei respectiel'clijk het Muiderzand en de 

Pampushout. De laatste zal in de toekomst worden doorgetrokken naar de kern Almere 

Pampus. 
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D E DEELGEBIEDEN 

Op basis van de elementen \'an de hoofdstructuur, de groenstructuur en, in beperkte mate, de verkcrfS

infrastructuur, kan Almcrt: Poon in ecn groOi 3amal deelgebieden worden uiteengelegd - aUc met 

onderscheiden functionele en ruimtelijke karakteristieken. Achtereenvolgens worden behandeld de dc-el-

gebieden die tezamen d", waaier in het zuidwesten vormen (Zakenpoort, Omnizo, MuJtizo, Euroquanier 

en het MuiderJ.3nd), de deelgebieden in het noorden, waarvan de struclUur is afgeleid van het rcchthoe-

kigt' raster (Dijkzichl, Parklust, \X'aterri)k en de Pampushout), de deelgebieden in bel oosten (de 

Wt'rkhock, Bergschekant en ECOlO met Hogekam) en tenslotte de Ijmcerkustsrrook buitL'Tldijks en de 

Strook ten zuiden van de autosnelweg A6 

ZakcnpooTl 

De kantorenlocaue Zakenpoort ligt in de oksel van de IJmecrdijk en de autosnelweg A6 en wordt in het 

noorden en het oosten begrensd door Omnizo. Zakenpoort wordt doorsneden door de spoorweg, waar· 

\"3.n het \'erloop in dit deel \'3n het plangebied ten naasten bij noord·zuid is. De oppervlakte bedraagt ca. 

47 ha. Het gebied is primair bestemd 1'001' de huisvesting I.m kantoren. In Zakenpoort zullen voortS ca. 

200 etagewoningen worden gebouwd, 

Het deel ran Zakenpoort ten oostcn van de spoomeg zal betrekkelijk 'compact' worden ingericht. Langs 

de autosnelweg zullen enkele kantOOTlorcns worden opgetrokken, Enerl.ijds fungeren deze als blikran· 

gers, anderlijds laat een dergelijke rangschikking ran \'cnicalc elemcnlen voldoende tussenruimte open 

om de onderdelen \'3n het S&L-complcx niet aan het zicht te onttrekken. In het decl ten westen van de 

spoorweg wordt een parkachtig milieu geschapen, met een in de richting van de IJmeerdijk aflopende 

bebouwingsdichtheid. Op of aan gene zijde \'3n de dijk, op het Muidcrstrand, kan cl'entucel een klein 

aantal luxueuze kantoorpanden worden opgetrokken, 

Zakcnpoort ligt in het iOl'loedsgebied ~'3n het station, De bereikbaarheid per (streek·)bus wordt gegamn-

deerd door de aan\\'ezigheid \'an een halte aan de busbaan die, vanuit de richting ran de Hollandse Brug, 

parallel aan de spoorweg loopt. De omsluiting 1'001' autoverkeer vindt plaats ranaf het I'erkeersplem nabij 

de autosnelwegaansluiting J\Iuid<.'rtand ~ dus zeer direct. Met ui17.ondering l'lIn de Iwg die ook het zuide-

lijk deel ran Omniw bedient, 'lopen' de wegen 'dood' in Zakenpoort. Het door Zakenpoort lopende 'pad' 

van de hoogspanningsleiding wordt grotendeels benut voor het trad l'an ccn van de wegen, 
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Omnizo 

OmmZQ IS het deelgebied dat door zijn lurm als 'drager' 11In de waaier en door liin 

functie als 'trekker' I'an geheel Almere Poon kan worden aangemerkt. Het gebied grenst 

in het noorden aan het Muiderzand en aan Multizo, de multifunctionele zone, m het 

oosten aan het bcdrijwmerrein Bergschekant. Het wordt doorsneden door de spoonl'eg 

en raakt aan de plek waar hel station is gl'Situecrd, Nabij dil punt dringt het eigenlijke 

centrum l':In Almere Poon in Omnizo door. De oppervlakte bedraagt ca. 80 ha. 

In hel dcclten oosten l'lIn de spoorweg belinden zich de grootschalige onderdelen 11In 

Fase I van het s&L-complcx: het stadion, de tOpsport- mof el"enementenhal, de draf-

baan ell een hotel annex congrescentrum. Via het plein dat gededtclijk under de spoor

weg ligt staat het in \'Crbinding met het westelijk deel. Hiervan wordt de kern gel'Onnd 

door een zogeheten leisure-driehoek, waaraan gekoppeld is de lelsure-boulevard.ln dit 

deel van Omnizo zijn dc ol'crige onderdelen \'an Fase I, een racket- en fitnesscentrum 

en een zwembad, en de Fase[[-I'oorLicnlllgen geprojecteerd. De boulcvard dic moet uit

groeien tOt de 'prachtstraat' I"3n Almere POOrt en exclusief bestemd is I'oor l'Oetgangers 

en langzaam I"erk.:er, is tc\'Cns de hoofdenrrec tot het .\\uiderstrand. In de driehoek en 

langs de boule11lrd zullen, ondergebracht in nijstaande gebouwen of in gebouwen die 

ook onderdak biedcn aan leisurc-I'oorzieningen, ca. 600 etagewoningen worden gereali

seerd, Hieraan kunnen ook nog enkele kantoren worden tocgcI'ocgd 

Het station en het aan het station gekoppelde centrale knooppunt in het busI'crkeer 

zorgen I'oor een optimale bereikbaarheid per openbaar I'cn'ocr. Voor autoverkl:Cr worden 

dc grootschalige onderdelen I'an het S&L.complex-Fase I ontsloten door de hierboven 

genoemde weg 11a Zakenpoort - dus rrij rechtstreeks vanaf de autosnelweg A6 én 

door de weg die aftakt l'3n de verlengde Audiowcg. De laatste waarborgt een goede toe-

gankclijkheid vanuit de overige kernen 11In Almere. Een weg langs de drafbaan verbindt 

de beide ontsluitingswegen. Om slUlpI'erkeer zoveel mogelijk te voorkomen zal deze weg 

een geknikt I'erloop krijgen en zo mogelijk in de spirsperioden worden argeslotcn, De 

I'oorrjeningen en de woningen in de driehoek en langs de boulel'llrd wordi.'ll I'oor auto-

\"erkcer hoofdzakelijk ontsloten via de hoofdl'erkeersweg door de PampushoUl en de 

Pampus\\'Cg. Een alternatieve ontsluiting biedt de lI"eg via Zakenpoon die in \'erbindlllg 

staat met de aurosnelwegasnsluiting Muiderzand, De beide ontsluitingsroutes zijn 

onderling niet l'crOOnden, Voor deze wijze van ontsluiten is gekozen om het gebruik van 

de auto te ontmoedigen én om de leisure-boulcl'3rd daadwerk.:hjk geheel I'rij van auto

l"erkeer te kunnen houden, ,\lct de mogdijkheid om in de behoefte aan een pendell'er

binding tussen het station en het strand tC I'oortien door een rollend trottoir, cen rrcin

tIC of Cl'll ander type \'an l'Cn'oer met 3uraetiewaarde lIurdt rekening gehouden. 

Afhankelijk ran de uitkomsten l'lIn een haalbaarhcidmudie zal in Omnizo ruimte \\'or-

den geresen'cerd voor \'oorricningen voor een kabelbaan. 

Multizo 

Als o\"ergang,gebied tussen Omnizo en Euroquartier, ligt ter hoogte \'an het station de 

multifunctionele zone ,\Iultizo. Multizo, 1\"33T1'an het deel nabij het station [Ol het eigen

lijke centrum behoort, is het meest gemengde deel l"3.n Almere POOrt, Gebouwcn, in 

laag- en in middelhoogbouw, bieden onderdak aan bedrijwn, 1'00rrieningen en een 

beperkt aantal woningen, De oppervlakte ran het gebied is 10 ha. Het deel ten noorden 

van het spoor wordt ontslO1en l'lInaf de Pampusweg en het deel ten zuiden l'3n het spoor 

l'lInaf de verlengde Audioweg, 

Eu r oquartier 

Euroquartia is met een oppen'lakte van 70 ha het grootste aaneengesloten woongebied 

11In Almere POOrt, In het noorden grenzend aan Groenendaal I'ormt het gebied het 

'sluitstuk' I'an de waaier. In het westen grenst hct aan het Muiderzand, in het oosten aan 

hel bedrijventcrrein Bergschekant. El"enals Omnizo wordt het doorsneden door de 

spoorweg en raakt het, aan de zuidkant, aan de plek waar het Station is gesilUeerd, De 

hoofdfunctie I'an het g.::bied is 'wonen'. Uit het gegel'en dat het zwaartepunt l"3n het 

eigenlijke centrum van Almere POOrt in het gebied is gesitueerd, rolgt dat er ook win

kels, voorzieningen, bedrijven en kantoren worden aangetroffen. 

Euroquanier is in de lengterichting opgedeeld in twee stroken die stak l'3n karakter I'cr-

schillen. In de strook die grenst aan i\ lultizo en die plaats biedt aan het eigenlijke cen-

trum wordt een milieu geschapen dat als comp3ct en stedelijk kan worden aangemerkt. 

In hoofdzakelijk middelhoge gebouwen zullen ca. 1.550 woningen word~n onderge

bracht - in een dichtheid l'3n C3. 60 woningen pcr ha. Het stedelijke karakter wordt 

be\'orderd door de begane-grondlaag l'3n de woningen te bestemmen \'oor winkels en 
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bedrijl'en, Om aan de strook een geheel eigen (architectonische) identiteit te kunnen 

geren, kan worden orerwogen om de bouw onderwerp te laten zijn 11In een Europese 

Bouwexpo. Aan deze intentie is de naam Euroquartier ontleend. Met het st9tion cn het 

centrale knooppunt in het busI'erkeer op loopafstand zal de strook grotendeels auto~Tij 

zijn. Parkeerroorlicningen worden 'op afstand' gesitueerd. 

Een woon milieu dat overeenkomt met wat roor Almere als 'regulier' wordt aangeduid, 

kenmerkt de strook I'an Euroquartier die aan Grocnendaal grenst. Hier rullen ca. 1.050 

woningen, Wa3f\'3n een grote meerderheid eengezinswoningen, in een dichtheid van-l5 

à 50 woningen per ha worden gebouwd. Tot dit 'reguliere' woonmilieu worden ook ca. 

200 gestapelde woningen gerekend, die in het aangrenzende Grocnendaal worden 

gebouwd. In dit deel I'an Euroquartier worden ook de parkeer.'oonieningen 'op afstand' 

gesitueerd. 

De woningen in Euroquartier die wat I'e rder van het station zijn gelegen worden per 

openbaar rerroer ontsloten door een halte aan de busbaan die op een afstand \lIn ca. 

150 m parallel aan de Pampusweg het gebied doorsnijdt. Voor zover de woningen, de 

I'oorzîeningen, de bedrijl'en en de kantoren ten noorden l'3.n de spoorweg liggen worden 

zij voor aUlO\'erkeer ontsloten I~a de hoofdl'erkeersweg door de Pampushout en de 

PampUS\\'eg. Het deel van Euroquanier ten zuiden van de spoorweg wordt roor aUlO\'er

keer ontsloten door de verlengde Audinwcg, Een weg mct een beperkte capaciteit waar

van het tracé ongeveer de grens van de beide srroken in Euroquanier markeert, l"Crbindl 

onder de spoorweg door de Pampusweg en de \'erlengde Audioweg. 

H et Mu i d e r zand 

Ingeklemd tussen Omnizo en een 'uitloper' \1In Euroquartier ligt het binnendijkse deel 

van het Muiderzand, In bet wTI"Olg zal dit deel met de naam h\uidcnand worden aan

geduid (en wordt ~"OOr het buitendijkse deel nog slechts de naam Muiderstrand 

gebruikt). Van de totale opperl'lakte, 1\"Ordt 10 ha in beslag genomen door de camping 

Marina :\Iuiderzand, een oppervlakte die in de toekomst tOl 20 ha zal worden vergroot. 

Het resterende gebied krijgt \"oor een groot deel de bestemmmg l"3n een openbaar toc'-

gankelijk 'lcisure-golf'-terrein. Verspreid Ol'cr het golfterrein zullen ca, 50 eengezinshui-

zen worden gebouwd en mogelijk enkele exclusiel'e kantoorpanden. Nabij het golf ter-

rein zullen, in compacte, gestapelde \"orm, nog eens 300 woningen worden gerealiseerd. 

Als planvariant is de aanleg \"an ecn binnendijkse inloophal'en op NA)' niveau, nchting 

Omnizo, opgenomen. 

Veruit het grootste deel 11In het Muiderzand ligt in het im'loedsgehied 11In het stallon. 

De Marinnweg is opgenomen in de busroute naar het strand. EI"Cnals in de nu bestaan

de situatie 7.a1 het gebied ook in de toekomst door de .\iarinaweg \"oor autOl"Crkecr wor

den ontsloten - 7jj het dat deze nog slechts vanuit het nnordcn, I~a de hoofdverkeersweg 

door de i'ampushoul, kan worden bereikt. 

D i jkzicht 

Dijkzicht I"Ormt tezamen mCl Parklust, Waterrijk en de Pampushout hel deel \'an Almere 

POOrt ten noorden van Groenendaal en de spoorweg, Dijkzicht ligt aan de IJmeerdijk, 

grenSt in het noorden aan de PampushoU! en \\'Ordl in het oosten door de zijtak I'an 

Groenendaal gescheiden van Parklusi. Het gebied dat een oppervlakle heeft l'3n 50 ha, 

heeft hoofdzakelijk ecn woonfunctie. 

Door de Pampusweg I' .. ordt Diikzicht gescheiden in twee delen die onderling nogal ver

schillen. Inspelend op de specifieke kwaliteiten van de nahijheid 11In het IJmeer en op 

het uitzicht dat kan worden genoten, wordt bij de inrichting I'an hel "'estelijke deel het 

principe I'an een compacte setting gehanteerd. In een afuisseling \'3n flats en zogeheten 

koopmanshuizen zal dit deel ca. 700 woningen bel'atten - in een dichtheid I'an 45 ä 50 

"'oningen pcr ha, Gestreefd wordt het maaiveld vanaf de Pampuswcg in de richting 11In 

de dijk geleidelijk Ie laten oplopen. Deze oplossing maakt het tmns mogelijk om een 

deel 11In de parkccfI'oorzieningcn ondergronds te situeren. 

[n het oostelijke deel, in wezen hel 'achterland' I'an Dijkzicht rullen ca. 1.300 \\"Oningen 

worden gebouwd in een milieu dal als 'regulier' kan worden gekarakteriseerd. Het Ictu-

wendecl zal worden uitgeroerd in laagbouw. De dichtheid bedrn3gt 35 woningen per ha, 

Een functionele en visuele oriëntatie op dc dijk zal in het stedenbouwkundig ontwerp 

lOt uitdrukking ""Orden gebrnchl. Daarbij zullen mogelijk hoekl'erdraaiingen len opzich

te I'an hel rechthoekige raster worden aangebrncht. In het hart 11In Dijkzicht is op de 

plek waar de busbaan I'an richting I'crnndert een halte geprojecteerd. Deze garandeert 

de berclkbaarheid pcr openbaar I"CTI"Oer \'an alle woningen in het gebied. \oor de ont

sluiting I'oor het autol'erkeer zorgen de i'ampusII"Cg en, meer naar het oosten, een ranaf 

de hoofdl'crkeersweg door de Pampushout 'inprikkende·wijkontsluitin~weg. 
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Parklust 

Onder de woongebieden van Almere Poort komt Parklust qua milieu en dichtheid (35 

woningen per ha) het meest overeen met wat elders in Almere wordt aangetroffen. Het 

gebied dat in het midden van het noordelijk plande el ligt en van het aangrenzende 

Waterrijk in het oosten gescheiden wordt door de busbaan, heeft een oppervlakte van 

45 ha en herbergt ca. 1.650 woningen. Als uitgangspunt voor het stedenbouwkundig 

ontwerp geldt een visuele en functionele oriëntatie op de Pampushout in het noorden. 

De openbare ruimten in Parklust zullen een parkachtige uitstraling krijgen. 

De woningen in de nabijheid van Groenendaalliggen op loopafstand van het station. 

Een drietal halten aan de busbaan ontsluit de meer noordelijk en oostelijk gelegen 

woningen per openbaar vervoer. De ontsluiting voor het autoverkeer is identiek aan die 

van Dijkzicht. 

Waterrijk 

Waterrijk ligt in het deel van Almere Poort waar als gevolg van een lage kweldruk het 

oppervlaktewater een goede kwaliteit heeft. Van dit gegeven is gebruik gemaakt door het 

gebied te transformeren tot een eilandenrijk. Ca. 20% van de oppervlakte, in totaal 35 

ha, zal uit water bestaan. Om de hoogteverschillen tussen het maaiveld en de waterspie

gel minimaal te houden wordt gestreefd naar een geringere drooglegging. Van de in 

totaal ca . 900 woningen zal de overgrote meerderheid in laagbouw worden uitgevoerd. 

De dichtheid bedraagt ca. 25 woningen per ha. Voor het ontwerp wordt wonen-aan-en

op-het -water tot centraal thema verheven. De structuur maakt het aannemelijk om 

Waterrijk een autoluw karakter te geven. Dit betekent dat de parkeervoorzieningen 'op 

afstand' zullen worden gerealiseerd, in de nabijheid van de wijkontsluitingsweg die van 

de hoofdverkeersweg door de Pampushout aftakt. Voor de ontsluiting per openbaar ver-

voer staan twee halten aan de langs de rand van Waterrijk geprojecteerde busbaan ter 

beschikking. 
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De P ampu s hout 

De ParnpUMlout is l'eruJl het grootste deelgebied l"3n Almere Poort Dwars door de 

Pampushout voert de hoofdrcrkeersweg die, \'anaf de Hogenng, I'fijwcl het gehele plan-

gebied ten noorden l'an de spoorweg ontsluit. Deze weg die een profiel I'an 2 x 2 stro-

ken krijgt, scheidt d~ Pampushout in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelij-

kc dcel I"urmt tezamen met die delen I'an de PampushoUl die buiten het plangebied lig-

gen een 'exclusief' groengebied. 

Het zuidelijk deel van de PampushoU! zal een transfonnatie ondergaan en als zoom l'an 

het woongebied in het noorden ''an Almere Poon gaan fungeren, Op aan het bosgebied 

onttrokken srukken grond zullen dusten l"3n hoofdzakelijk laagbouwwoningen worden 

gebouwd. De dichtheid l'an de clusters neemt af \'\In west naar oost - l'an ca, 40 wonin

gen per ha tOt ca. 2; woningen per ha en wel zodanig dat de clusters in dit opzicht 

corresponderen met aangrenzende deelgebieden, respectievelijk Dijkzicht, Parklus! en 

\'\'atcrrijk. 

In de oostelijke lob l'an de ParnpushoUl die reikt tOl aan de spoorweg, lI"Ordt ruimte 

gere5C1"1'eerd voor de bou\\' I'an I~lla's. De dichtheid zal hier niet mccr dan 10 woningen 

pn ha bedragen. Hel gebied ten noorden l"an de lillal\ijk wordt als bol'cnwijks park 

ingericht. Het totale a3m31 woningen dal in de PampushoU! zal worden gerealiseerd is 

ca, 950, In het westen, nabij en op de l]meerdijk, tegenOl'er de nieuwe jachthaven zullen 

enkele woontorens, met ca. 200 woningen, worden gebouwd, 

Pcr openbaar verl'oer wordt het gebied slechts op afstand ontsloten - door de halten aan 

de busbaan die op een afstand van ca. 500 m door de aangrenzende deelgebieden \"Oen. 

Door de directe nabijheid \'lln de hoofdverkeersweg is de omsluiting l'OOr aUIO\'erkeer 

daarentegen uitennate gunstig. 

D e W erk h oek 

Het kleinste deelgebied van Almere POOrt is de W1erkhock, gelegen in het oosten van het 

plangebied en begrensd door Groenendaal, de spoorweg en de ECOlO, De oppen'lakte 

bedraagt 20 ha. Een deel van de oppcn'!akle \"3n de Werkhoek is bestemd I'oor de bouw 

\'an ca. 250 woningen meI uitgebreide werkvoorzieningen, Het resterende deel is 

beSlemd roor de \'cstiging l':I.n bedrijl'cn, De oppen'lakte l'lln dit deel wordt in het pro-

gramma aan hel bedrijrenterrcin Bergschekant toegerekend, Oe orergang tussen 

'wonen' en 'werken' is zeer I'loeiend. In de \,\'erkhoek worden dus op het laagst mogelijke 

schaalnil'cau de functies wonen en werken gemengd. Er wordt een dichtheid ran 35 

\\"Oningen per ha aang~houden, 

De Werkhoek ligt ten dele nog in het invloedsgebied van het station en wordt bol'endien 

ontsloten door een halte, op de plek waar de busbaan uit de richting I'an Almere Stad 

op de lus 'aantakt' . De ontsluiting \'oor het autoverkeer \indt plaats via de I'l!rlengde 

Audiowcg, 
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Bersche kant 

2 Hogekant 



BergscheklInt 

Hel bedrijvemerrein Bergschekam ligt in de nabijheid van de autosnelweg A6, de aan

sluÎling Almere Stad-West en de Hogering en wordt van de betreffende wegen geschei-

den door de smalle strook waarin de ecologische zone in hel zuiden 'uitloop!', Aan de 

westzijde grenst het aan Omnizo en Euroquartier. Bergschckam heeft een opperviakie 

van 7S ha en is bestemd roor de vestiging van bedrijl'en - hoogwaardige, zowel als 

gemengde. Bij de toedeling aan de genoemde categorieën \\"Ordl een zonering gehan

teerd die gebaseerd is op de afstand 101 het station. In een zone met cen oppervlakte \1In 

ca. -15 ha, gelegen binnen het inl"loedsgebied 1110 het station en nabij Omnizo en 

EU1"Oquartier worden uitsluitend hoogwaardige bedrijl"en toegelaten. Een zone met een 

oppefl'lakte V3n ca. S ha in het deel van Berglichekant dat het vetSt V3n het station ver

wijderd is, is bestemd I'oor gemengde bedrijven. In het resterende gebied, dat een 

oppervlakte van ca. 25 ha heeft, kunnen op termijn zowel hoogwaardige als gemengde 

bedrijven worden ondergebracht. 

De mrichting l'lIn Bergschekant zal worden afgestemd op de bestemming. Bovendien 

zullen, waar Bergschekam in Groenendaal doordringt, de bedrijven in een parkachtige 

setling worden gerealiseerd. 

Zoals geugd ligt cen deel ran Bergschekam in het inl'loedsgebied van hel station. Dit 

deel wordt ook het beste bediend door het bus\"erkeeri de busbaan cn de halten liggen 

namelijk in de oostelijke rand \1In het gebied. De mogelijkheid van de toepassing 11ln 

een speciale vono 1"3Jl openbaar vervoer, cen 'people mOI'er' bijvoorbeeld, wordt open

gehouden, Een I'lii direcre omsluiting 1"00r het autol'erkeer, vanaf de Hogering, garan-

deert de \"erlengde Audioweg die zich ter plekke \1In een in 8ergschekant gelegen ver-

kecrsplein rertakt in drie wegen. Deze reiken respectÎCI'clijk tot aan de rand I'an 

Omnizo, tot in Euroquanier en tOl in de \'rerkhoek en zorgen zodoende voor een 1"01le-

dige ontsluiting van het gebied. Het door Bergschekant lopende 'pad' 1'3n de hoogspan-

ningsleiding wordt grotendeels benut \'Oor het tracê \'an êên ran de wegen. 

Ecozo met Hogek:lnt 

De funCiie en de inrichting I'an de e<:o!ogische zone ECOlO worden uiternard gchand-

haafd. '\\,ogelijk wordt de toegankelijkheid I'oor langzaam verkeer I'Crgroot zodat &07.0 

te\1!ns een beperkte recrealiew functie krijgt. 

Hel tussen de takken \1In de I'ork gelegen braakliggende terrein dar een oppervlakie 

heert 11ln 20 ha - de totale oppervlakte van de zone is 59 ha - wordt bestemd als bedrij-

I'emerrem. Di! bedrijl'enterrein wordt aangeduid als Hogekanl. GegCl'en he! fcit dat 

Hogekam geheel buiten het invloedsgebied 11ln hel st3tion ligt, zullen er gemengde 

bedrijven worden gevestigd. 

De busbaan uil de richting Almere Stad doorsnijdt Hogekam, Z003t het, indien daar 

behoefte aan bestaat, eenvoudig per openbaar \"ervoer bereikbaar kan worden gemaakt. 

Voor autol'erl::l-er wordt het terrein rechtstreeks vanaf de Hogering ontsloten. 
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IJmeerku srstrook buitendijks 

De IjmeerkuststroQk buitendijks oml'at de gehele westelijke rand \'3n Almere Pooft, v:m 

de Hollandse Brug in het zuiden tot aan de noordelijke grens van het plangebied tcr 

hoogte \'3n de Pampushout - met een lengte van bijna vier kilometer. De strook heeft 

uiteraard primair een toeristisch-recreatieve functie, een functie die 'gedragen' wordt 

door een scala aan morlieningen. Daarnaast zullen er in de stroOk \\uningen en, op 

beperkte schaal, kantoren worden gebouwd, zodat ook du deelgebied bijdraagt aan de 

functiemenging in Almere POOrt. 

Kenmerkend voor de IjmeerkustStrook buitendijks is dat deze sterk is gezoneerd, De 

zones corresponderen \-eelal met de aangrenzende deelgebieden binnendijks. Tussen dc 

Hollandse Brug en de jachthaven I\larina Muidcrzand ligt het Muiderstrand, dat ook In 

de toekomst vooral ten dienste zal staan aan de 5trandrecreatie. Transformaties betrefTen 

de ewntuele bouw \'3n enkele luxueuze kantoorpanden in aansluiting op Zakenpoon, 

de aanleg van leisuTe-l'oorzieningen bij de monding van de leisure-boulel'llrd (Omnizo) 

en de bouw van woontorens nabij de jachthaven, waarin ca, 100 woningen zullen wor-

den ondergebracht. De jachthaven zelf blijft in de oorspronkelijke vorm gehandhaafd, 

waarbij moet worden aangetekend dat deze ook aan de noordkant door woontorens zal 

worden geflankeerd, Met de aanleg \'3n l'en steiger in de nabijheid \'an de jachthal'en als 

bruggenhoofd \·oor een eventuele veerdienst op Amsterdam, wordt rekening gehouden, 

Tegenover de diikwoningen van Dijlaicht worden 'wetlands' aangelegd. Een deel van 

deze 'wetlands' zal als 'nat' park worden ingericht ~ in aansluiting op de centrale groene 

zone. Een ander deel kan \Iwden uitgegeven ten behoeve I'lIn de bouw l'lln een beperkt 

aantal luxueuze \;l1a'5 ~ in een setting die, naar analogie l'lln het landgoed, als 'water

goed' zou kunnen worden aangedUid. 

Het sluitstuk I·an de kuststrook buitendijks zal worden gevormd door de nieuwe jacht

hal'en, gesitueerd tegenover de Pampushout. Deze jachthal'en zal een ;groen' karakter 

krijgen, 

Bij de plaatskeuze van het station heert de omsluiting l'3n hel strand nadrukkeliik een 

rol gespeeld, Desalnienemin bedraagt de koriSte afstand ongeveer 1.000 m. Hoewel de 

!eisure-boulCl'3rd zo zal worden ingericht dat de afstand als geringer \Iurdt ervaren, 

wordt O\'C lwogen om een pendell'erbinding, zo mogelijk met attraccîewaarde, in het 

leven te roepen, Van de aanlUerpotentie (\'3n recreanten) I'lIn ecn eI'Cntuele I'cerdienst 

op Amsterdam kan uiteraard ook het strand profiteren, ~aar de lachthaven Marina 

Muiderzand is cen busroute geprojecteerd, via de Marinaweg, Veruit het grootste deel 

l'lln de kuststroOk buitendijks 7.al 1'001' auto\'Crkeer worden ontsloten \'anaf de 

Pampusweg. Slechts in het uiterste zuiden kan het strand worden bereikt vanaf parkeer

I'oorzienmgen in Zakenpoort die in verbinding staan met de autosnelwegaansluiting 

Muidefl.and. 

De st r ook ten zuiden van de autosnelweg A6 

De strook ten zuiden \'3n de autosnelweg A6, langs het Gooimeer, is in het Structuur-

plan als een autonoom gebied behandeld. De bestemming van de strook die een opper-

vlakte heeft van ca. 20 ha, is tocristisch-rctreaticL Door aanwinning zal het strandopper

l'lak 11In het ZilveTStrand worden vergroot, gedeeltelijk ter compensatie van strandopper-

1'13k dat op het MuideTStrand I·edoren zal gaan. Het is denkbaar dat in dit gebied een 

hotel- en congrescentrum wordt gerealiseerd. 

De srrook ligt buiten het invloedsgebied I'3n het station. Voor de ontsluiting pcr open-

baar vervoer komt een halte aan de busbaan parallel aan de spoorweg, in of aan de rand 

l'an Zakenpoort in aanmerking. Voor autol·crkeer wordt het gebied rechtstreeks vanaf de 

autosnelweg A6 omsloten, \;a de aansluiting Muiderzand. " , , 
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PLANNING EN FASER I NG 

Gestreefd wordt om met de feitelijke - en in het pbngcbied zichtbare - uit\'oeringswerkzaamheden nog 

in 1999 een begin te maken. AI in 200! zal de aftrap voor de ecme voetbalwedstrijd kunnen worden 

gegcl'cn en in hetzelfde jaar lullen de eerste werknemers door de poon \'30 hun bedrijf gaan. Drie jaar 

later zullen de eerste bewoners hun intrek nemen. 

Omstreeks 2010 zal Almere Poort als stedelijk gebied grotendeels zijn uitgekristalliseerd - al zal hel nog 

tOl in de jaren '20 van de nieuwe eeuw duren, mordat de bou\\'- en inrichtingswerkzaarnheden volledig 

zullen zijn afgerond. 

P e ri o d e 1 999 - 2 0 00 

In de loop van 1999 wordt I'erwacht te kunnen beginnen meI de zandophoging en het bouwrijp maken 

van hel plangebied. Ten beboert' van het bouw\'erkecr zal in 2000 het zuidelijke deel van de busbaan-

infrastructuur in ruwbouw worden aangelegd, De eerste bouwactiviteiten betreft Fase I van het S&L-

complex (smdion, topsporthaJ, dmf- en renbaan en hotel), Dit 7.31 in 2001 gereed zijn, Vrijwel gelijktijdig 

wordt een begin gemaakt met het roor uitgifte gereed maken van de bedrij\'enterreinen en de kantoren

locatie, Venvacht wordt dal in het jaar 2002 de eerste bedrijven zich vestigen, Het \'Olledige areaalran de 

bcdrijv~nterreincn zal omstreeks 2007 zijn uitgegeven, Voor de volledige uitgifte van de kantorenlocatie 

wordt een aanzienlijk I'erder gelegen tijdshorizon gehanteerd: 2020 of nog later. 

Ter ontsluiting van de bedrijvcnterreinen en het luctbalstadion, I'anaf de Hogering, worden de weg in 

het \'crlengde van de Audioweg en de daarop aansluitende weg in het 'pad' van de hoogspanningsleiding 

aangelegd, 

P e ri ode 20 0 1 - 200 2 

Fase I van het S&L-(omplex zal omstreeks 200-1 gereed zijn. 

In ol'erleg met de NS, het Ministerie \'3n V&\v,I en de marktpartijen zal worden bekeken of in deze 

periode al een station (met tijdelijke perronvoortieningen) in gebruik genomen kan worden, 
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Periode 2003 - 2006 

Mede om de woningbouwactiviteiten mogelijk te maken worden in 2003 de resterende 

delen van de busbaan-infrastructuur in ruwbouw aangelegd. Met de woningbouw wordt 

op meerdere plekken tegelijk begonnen om aldus een zo gevarieerd mogelijk aanbod van 

woningen en woonmilieu's te kunnen garanderen. In elk geval wordt ernaar gestreefd 

om zo snel mogelijk een substantieel aantal woningen in de nabijheid van het geprojec-

teerde station te realiseren - om zodoende voldoende draagvlak voor deze voor de inter-

ne organisatie van Almere Poort zo essentiële voorziening te genereren. De eerste 

woningen worden in 2004 opgeleverd. Verwacht wordt dat het volledige contingent laag

bouwwoningen omstreeks 2010 gereed zal zijn. Voor de realisering van de etage- en 

hoogbouwwoningen wordt meer tijd uitgetrokken. De laatste woningen van dit type zul-

len pas (ruim) na 2010 worden opgeleverd. 

De bereikbaarheid van de kantorenlocatie en het S&L-complex wordt verbeterd door de 

aanleg van de ontsluitingsweg vanaf de autosnelwegaansluiting Muiderzand. De aanleg 

is gekoppeld aan de reconstructie van de betreffende autosnelwegaansluiting, die voor 

het jaar 2003 of 2004 op het programma staat. Tegelijkertijd wordt begonnen met de 

aanleg van de overige hoofdwegen, inclusief de hoofdontsluitingsweg van het woonge

bied in het verlengde van de Hollandse Dreef. 

In 2004 wordt een begin gemaakt met de bouw, respectievelijk de inrichting van de leis-

ure-voorzieningen in en nabij de leisure-boulevard. Het zal vermoedelijk tot omstreeks 

2015 duren voordat dit 'visitekaartje' van Almere Poort in definitieve vorm gereed is. 

Energiek wordt gestreefd naar in gebruikname van het definitieve station Poort in 2003, 

op het moment dat de eerste kantoren en woningen worden betrokken. De eerste fase 

van het S&L-complex, waaronder het stadion, is dan al in gebruik. 

Ontwikkelingen na 2006 

Vermoedelijk pas na 2006 zal de busbaan-infrastructuur in haar definitieve vorm gereed 

zijn - al is het denkbaar dat delen ervan al in een eerder stadium door bussen bereden 

zullen worden. Wat dit laatste betreft speelt ook hier het tempo waarin de woningen tot 

stand komen een beslissende rol. 

Waarschijnlijk worden de buitendijkse voorzieningen eerst in deze periode in ontwikke

ling genomen. Het criterium is de belangstelling van investeerders en ontwikkelaars - en 

dezen zullen zich door de markt laten leiden. Ook de zogeheten watergoederen op de 

buitendijkse gronden zullen pas in een laat stadium worden gerealiseerd. 
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I N L E IDI NG 

In dit deel wordt het programma voor Almere Poon integraal toegelicht. EcfSI komen de programma· 

onderdelen aan de orde, waarvan het ruimtegebruik kan worden gekwantificeerd. [n volgorde van de 

omvang van het ruimtebeslag ~ \'lIn grOOI naar klein - worden behandeld: wonen (hoofdstuk 2), w<.'rken 

(hoofdstuk 3), het S&lAomplcx (hoofstuk 4) en de voorácningen (hoofdstuk 5). De hoofdstukken 6 

lrm 9 zijn gewijd aan programma-.ondcrdelcn die - althans in dit stadium - hoofdzakelijk kwalitaticI"c 

dimensies hebben, respectk'\"clijk hel \"trkeer, civieltechnische aspecten, milieu-aspecten en sociole 

aspecten. 
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WO N EN 

Me! een bruto oppervlakte \'3n 278 ha ncemt dl.' functie woncn bijna de helft 1'30 het te ontwikkelen 

plangebioo in (de bruto oppervlakt!.' hiervan is 565 ha). Het is daarmee qua ruimIcbeslag het meest 

oml":lttende programma-(JndcrdceL Dit spreekt vanzelf, want hoezeer er ook nadruk wordt gelegd op 

aspecten \'aI! werkgelegenheid, recreatie en tocrisme, hel \\'oneo is en blijft de 'dragende' functie \"3n 

Almere Poort. 

Het totale aamal I'o'oningcn dal in Almere Poon zal worden gebouwd, bedraagt ca. 10.000. Ten aanzien 

van de verdeling \'3n de woningen O\'cr prijsklassen, typen en woonmilicu's worden indicaties gehan

teerd, waarbij als richtsnoer geldt: l'en zo groOi mogelijke \lIriatie in de genoemde categorieën en ecn 

relatief hoog sUlpelingsperccmage. De basis hien'OOT zijn karakteristieken \"an de locale woningmarkt 

(mede gebaseerd op demografische omwikkelingen), \"an de regionale wonmgmarkt en algemene lendcn

sen in he! woongedrag. Het hanteren \1In een relatief hoog stapelingspercentage berusttc\'ens op de spe-

cifieke locatie kenmerken \·an Almere Poort. 

Woning m arkt en woongedrag 

Tot nog toe is dc woningbouw in Almere sterk gericht gcwet'St op het aantrekken van nieuwe bewoners 

\1In builen de stad ~ een logisch gCl1llg van een 'ovcrloop'-taakstdling, Hoewel ook Almere Poort cen 

functie \'cT\'Ult in het I'erder opstuwen \'an het inwonertal van Almere, 7.a1 een substantieel deel \'3n de te 

bouwen woningen - vermoedelijk meer dan 40% - bestemd zijn \'oor de locale markt. Dit gcgc\'cn is 

aanlciding om op de'te plaats kort in te gaan op enkele dcmografische onmikkelingcn in Almere. 

Naar landelijke maatstaven is de bc';olking 11In Almere relatief jong: 82% \'an d" inwoners behoort tot 

de leeftijdsgTOl!p \'3n 0 tot ;0 jaar (landelijk is dit percentage 70%). Echter ook in Almere necml de vcr-

grijzing snel toe en het zal niet zo heel lang meer duren \'Oord3t het aandeel \'3.n ouderen het landelijke 

nil'eau bereikt. Om die reden zal met de specifieke wensen \1In senioren rekening moeten worden gehou

den bij het opstellen \'3n het woningboulI'programma \'oor Alm!!re Poort - dat immers niet alleen op het 

heden maar ook op de toekomst is gericht. Een tweede demografische karakteristiek is het verhoudings

gewijs grote aantal huishoudens met kinderen: ;0% (t~genover 40% landeHik), Juist deze huishoudens 

blijken het meest '\'crhuis-genetgd'; lij mrmen derhah'e een belangrijke doelgroep \'OOr de in Almere 

Poort te realiser~n woningen, Voor de leden ran deze huishoudens die veelal arbeid en zorgtaken moeten 
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tabel 2. 1 indicatief 
programma wonen, 
uitgesplitst naar deel
gebieden 

Deelgebied netto 
oppervlakte (ha) 

25 
25 

50 

15 
35 

50 

45 

35 

40 

7 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

227 

aantal woningen 

I 1.550 I 1.050 

2.600 

I 700 I 1.300 

2.000 

1.650 

900 

1.150 

250 

200 

200 

600 

100 

50 

300 

10.000 

dichtheid won./ha % stap. milieutype 

60 I 30 I stedelijk 
45 10 regulier 

50 25 

45 I 10 I compact 
35 10 regulier 

40 10 

35 10 regulier 

25 5 concentratie 

10 - 40 25 concentratie 
compactlhoog 

35 0 functie-
menging 

nvt 100 hoogbouw 
in park 

n.v.t. 100 stedelijk 

n.v.t. 100 stedelijk 

n.v.t. 100 groen 

n.v.t. 0 groen 

n.v.t. 300 

45 25 



combineren, zijn nabijheid en bereikbaarheid belangrijke criteria voor de woonomge-

vmg. 

Algemene tendensen in het woongedrag zijn het toenemend belang van leefstijl (en de 

variatie daarin), de groter wordende keuzevrijheid ten aanzien van de woonplek en de 

expansie van het verschijnsel 'tele-werken'. Beide laatste tendensen zijn nauw verweven 

met de onrwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie. 

Een belangrijk gevolg is dat op de woningmarkt - en met name de regionale woning-

markt - niet langer alleen het aanbod maar in toenemende mate de vraag de beslissende 

factor is. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van woningen en woonmilieu's. Voor het 

welslagen van een nieuw te omwikkelen woongebied betekent het tevens dat een zo 

groot mogelijke variatie moet worden geboden. 

Het programma in hoofdlijnen 

Zoals hierboven al is vermeld zullen in Almere Poort ca. 10.000 woningen worden 

gebouwd. Het stapelingspercentage bedraagt ca. 25 %, wat voor Almeerse begrippen 

relatief hoog is. Overigens zullen ca. 4.200 woningen - oftewel bijna de helft van het 

totale aantal - worden gerealiseerd in een woonmilieu dat overeenkomt met het woon

milieu dat gangbaar is in Almere en dat een stapelingspercentage heeft van niet meer 

dan 10% - aangeduid als 'regulier'. Dit betekent dat er wat de stapeling betreft een 

ruime spreiding ten opzichte van het gemiddelde wordt gehanteerd. Ook de variatie in 

dichtheid is groot: het maximum bedraagt 60 woningen per ha, het minimum 10 wonin-

gen per ha. Deze getallen hebben betrekking op de netto dichtheid; wanneer in het hier

navolgende sprake is van dichtheid wordt steeds netto dichtheid bedoeld. Wat de verde

ling over prijsklassen betreft zal Almere Poort niet sterk afwijken van de bestaande ker-

nen van Almere. Maximaal 10% van de woningen zal als luxueus tot zeer luxueus kun

nen worden aangemerkt. 

Ruim 85% van de woningen - waaronder alle 'reguliere' woningen - zal geconcentreerd 

worden in deelgebieden waar de woonfunctie dominant is, dat wil zeggen in gebieden 

waar behalve woningen slechts de bij een woongebied behorende voorzieningen, zoals 

een basisschool en een buurtsupermarkt, worden aangetroffen. De gezamenlijk opper

vlakte van deze gebieden komt overeen met wat hierboven als de bruto-oppervlakte van 

de functie wonen is aangegeven (278 ha). Verdisconteerd in de bruto-oppervlakten van 

andere programma-onderdelen is de resterende ca. 15% van de woningen. Het betreft 

woningen die worden gerealiseerd in deelgebieden, waarvan de primaire functie 'werken' 

of 'recreëren' is. Enerzijds wordt hiermee recht gedaan aan het uitgangspunt van func

tiemenging, anderzijds worden op deze manier ook de bijzondere locatie-kenmerken van 

Almere Poort (zoals uitzicht over het IJmeer) optimaal benut. 

Voor de afzonderlijke deelgebieden zijn indicatieve programma's opgesteld. Deze wor

den hieronder kort toegelicht, waarbij het onderscheid in deelgebieden waar de woon

functie dominant is (de woongebieden) en overige deelgebieden wordt gehanteerd. 

Indicatieve programma ' s voor de woongebieden 

De verdeling van de woningen over de deelgebieden van Almere Poort die als woonge-

bieden kunnen worden aangemerkt, is als volgt: 

• Euroquartier: ca. 2.600 

• Dijkzicht: ca. 2.000 

• Parklust: ca. 1.650 

• Waterrijk: ca. 900 

• de Pampushout: ca. 1.150 

• de Werkhoek: ca. 250 

De 'reguliere' woningen worden gerealiseerd in Euroquartier, Dijkzicht, Parklust en 

Groenendaal (ca. 200 woningen). De 'reguliere' woningen in Euroquartier, ca. 1.250 

worden gebouwd in een dichtheid die wat hoger ligt dan gangbaar is in Almere, namelijk 

45 à 50 woningen per ha. Deze hogere dichtheid wordt gecompenseerd door gunstige 

locatie-kenmerken, zoals de nabijheid van het station en het centrum van Almere Poort. 

Bovendien liggen de woningen in de directe nabijheid van Groenendaal. In Dijkzicht 

worden 1.300 'reguliere' woningen gerealiseerd. In Parklust behoren alle ca. 1.650 

woningen tot de categorie 'regulier' . Voor beide geldt dat ook de dichtheid 'regulier'is: 

35 woningen per ha. 

Na aftrek van het contingent 'regulier' blijven er in Euroquartier nog ca. 1.550 wonin

gen over. Deze worden gerealiseerd in een woonmilieu dat als compact en stedelijk kan 

worden getypeerd. Het stapelingspercentage bedraagt 30%, de netto-dichtheid ca. 60 

woningen per ha. Het stedelijke karakter wordt bevorderd door de begane-grondlaag van 

de gestapelde woningen te bestemmen voor winkels en bedrijven of door zogeheten 
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(woon-werk-) combinatiegebouwen toe te passen. 

De resterende lI'oningen in Dijbcht, 700, worden gerealiseerd in een milieu dat is afge

stemd op de aanll'ezigheid van de dijk en op het uitzicht dat Ol'er het IJmeer kan \\"orden 

genoten. Ruim een kwart van de woningen zal worden gebouwd als appartementtn in 

flats van 5 :i 8 lagen. Deze zijn vooral bestemd mor kleinere huishoudens, waaronder 

die van senioren. Voor de ol'erige woningen, te realiseren in laagbouw, zal een type \\"or-

den omwikkeld dat als koopmanshuis kan worden aangeduid. De gezamenlijke netto

dichtheid bedraagt ca. 40 woningen per ha. 

De duurdere woningen van Almere Poort zullen I'ooral worden aangetroffen in Waterrijk 

en de Pampushout. In Waterrijk wordt een relatief lage dichtheid (ca. 25 woningen per 

ha) aangehouden. De ol'ergrote meerderheid \'3n de woningen zal dan ook in laagbouw 

worden gerealiseerd. De alomtegenwoordigheid van water geeft aanleiding tot het ont

wikkelen van bijzondere woningtypen, zoals bijvoorbeeld 'paalwoningen' of woningen 

met 'drijvende tuinen'. Voor de woningclusters in de Pampushoul worden verschillende 

dichtheden aangehouden - afhankelijk ran de ligging van de clusters. Deze I'ariëren l"3n 

een standaard dichtheid van 40 woningen per ha tot een extreem lage dichtheid van 10 

woningen per ha. (NB. Als basis \'OOr de berekening van de dichtheden wordt de opper

l'laktc van het betreffende aan het bosgebied onttrokken stuk grond gehanteerd). 

Komen in het cluster met de hoogste dichtheid nog appartementen in middelhoogbouw 

voor - hct geaggregeerde stapclingspercentage bedraagt ca. 10% - naarmat~ de dicht

heid afneemt tendeert het woningtype meer en meer in de richting van l'Tijstaand huis 

en lilla. 

Een deel van de laagbouII'woningen in de bol'engenoemde woongebieden zal worden 

uitgel'oerd als praktijk- of atelierwoning - dat lIil zeggen specifiek ontworpen roor de 

uitoefening van een beroep of ~n bedrijf. In de \'rerkhoek krijgen alle lI'oningen Uilg~

breide werkmorzieningen. De dichtheid in dit woongebied bedraagt 35 lI'oningen per 

h,. 

In d i c:ll i eve pr ogra mma s v oo r d e ov erige 

d ee l ge b ie d e n 

De resterende woningen zullen in kleine concentraties of in individuele woongebouwen 

worden gerealiseerd in de volgende deelgebieden: 

• Zakenpoort: ca. 200 

• Omnizo: ca. 600 

• buitendijks, op hel Muidcrstrand: ca. 100 

• het j\'1uidmand: ca. 50. 

BOl'endien zullen nog ca. 300 woningen in of in dc onmiddelijke nabijheid ran het 

Muiderland worden gebouwd. 

De ca. 50 woningen in het Muiderzand zullen betrekkelijk luxueuze laagbouwwoningen 

zijn. De o\'crigc woningen zullen alk in etagebouw worden uitgevoerd. Waar uitzicht 

over het ljmeer kan worden genoten, worden woontorens gerealiseerd. 

Fa s ering 

Met het bouwen l"3n woningen wordt gestart in 2003. Er lal tegdijkertijd Op meerdere 

plekken worden begonnen om aldus een zo gevarieerd mogelijk aanbod l"3n woningen 

en woonmilieu's tC kunnen garanderen. De eerstc woningen worden in 2004 opgeleverd. 

Criteria voor de fasering ran de uit\'oering van het woningbouwprogramma in Almer~ 

Poor! zijn het garanderen I'an continulteit in de jaarlijkse stedelijke bouwproductie, het 

op korte termijn scheppen \"an \"Oldoende draagvlak voor het Slation en onl\likkelingen 

op de woningmarkt. In rerband met het eerste zal afstemming moeten plaats linden met 

de andere bouwlocaties in de stad. Verwacht wordt dat het I'olledige contingent laag

bouwwoningen omstreeks 2010 gereed 7.al zijn. Ontwikkelingen op de woningmarkt zijn 

I'OQralvan inrloed op de fasering van het aanbod l"3n gestapelde woningen. Dit betekent 

dat de uitvoering van deze 1\"Oningen - met name die in Zakenpoort en in Omnizo (die 

qua woonmilicu sterk overeenkomen met de gestapelde woningen in het stadscentrum) • 

o\"er een groter aantal jaren zal moeten worden gespreid dan de uil\'oering l"3n de laag-

bouwwoningen. 
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WERKEN 

Een belangrijk uitgangspunt \'oor hel structuurplan is hel gegeven dat Almere POOrt doof de ligging 

nabij de Hollandse Brug en door de (toekomstige) aanwezigheid van een spoorwegstation bil uitslek 

geschikt is om onderdak IC bieden aan kantoren en bedrijven en aldus cc.'n belangrijke bijdrage kan 

1cn:ren aan de n:rbclcring van de werkgelegenheidssituatie \'30 de stad als geheel. Dil betekent dm het 

programma-ondcrdeel werken een speciale positie inneem!. 

Ondervertegenwoordigd in Almere is vooral stull'cnde werkgelegenheid. Om die reden wordt ernaar 

gestreefd om meI name zakelijke dicnsT\'crlening en hoogwaardige bedrijvigheid aan [c trekken. In pro

gramma-termen betekent dil: kantoren cn hoogwaardige beJrij\·cn. Voor belde geldt dal in principe een 

B-localic is vereist, dal wil zeggen een ligging binnen een slmal \'3n 10 minuten lopen oftwel 600:i 800 

meter ~'3n het S!alion. Aangezien nicl alle voor de functie werken in aanmerking komende terreinen in 

Almere Poon in de inl'loedssfcer van het station liggen, I'ooniet het programma ook in gemengde 

bedrijven. Deze kunnen op zogehelen C-Iocaties worden ondergebrachL 

De progmmma's roor kantoren en bedrijven 7jjn gebaseerd op prognoses betreffende \TlIag en aanbod. 

Hierbij is met name gelet op de onmikkelingen in de aangrenzende regio's Amsterdam ZaansIreek en 

het Gooi en de Vechtstreck. Voor de prognoses wordt als uiterste tijdshorizon hel JaaT 2020 gehameerd. 

Het tomle ruimtebeslag \'3n het progmmma-ondcrdcel werken is I ï2 ha. 

Behoef tC raming kantoorruimte 

De huidige hoeveelheid kamoorrulmte In Almere bedraagt ca. 200.000 m" bro. Dit koml, omgerekend 

naar het aantal inwoners \'3n de stad (ca. 130.000), neer op 1,5 m' b\"O per inwoner. Ter vcrgelijking, 

Hilrcrsum (ca. 85.000 inwoncrs) heeft 2,8 m· bl"O kantoorruimte per inwoner, Zwolle (ca. 100.000 

inwoners) 3,0, Eindhorcn (ca. 200.000 inwoners) 3,1 en Utrecht (ca. 250.000 inwoners) zelfs 7,0. 

Hieruit blijkl duidelijk dat de kantorensector in Almere is ondemnegenwoordigd. 

Van de totale hoc\'cdheid kantoorruimte is 65% (130.000 m b\"o) geconcentreerd in het zakencentrum 

tcn noorden \"3n hel station Almere CS cn be\'indt zich nog eens 15% elders in Almere Stad. In Almen: 

Ha\"en is ca. 30.000 m b\"O kantoorruimte aanwczig, oftcwel15% \"3n de tOl3le hocveelheid. De orcrige 

5% bc\;ndl zich in Almere Buiten. Hel zakcncentrum hecft cen reserwcapaci!elt I'an nog eens 

130.000 m bro, terwijl op nog te ontwikkelen locaties nabij de overige stations ca. 120.000 m bl'Q kan 
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aanbod bedrijven-
terreinen (inclusief 
'harde' plannen) per 1 

oppervlakte januari 1998, in ha segment segment 

netto uitgeefbaar 

2 jaarlijkse uitgifte 19,9 

bedrijventerreinen in 52,5 

de perioden 1989-
72,4 

1994 en 1995-1997, 
in ha 

56,1 

3 prognose jaarlijkse uit-
88,4 

gifte bedrijven terreinen 216,9 
in de periode 1998-
2010 en behoefte in 6,9 
2010 

4 programma werken 
223,8 

segment jaarlijkse uitgifte 1998-20 10 behoefte 20 10 
oppervlakte % oppervlakte 

4,1 I 15 I 53,3 
7,0 25 90,5 

.... 
0 
0 

11 ,1 143,8 ~ 
<1) 

I I 
.... 
<1) 

7,2 26 94, 1 E 
-< 6,5 23 84,5 
c 
'" 24,8 322,4 
0. .... 

I I ;:l 
;:l 3,0 11 39 ~ 

u 
;:l 
.... 
~ 27,8 361,4 Cl) 

3 

1989-1994 1995-1 997 
oppervlakte % oppervlakte % 

0,9 I 6,5 I 0,6 I 3 
3,4 24 4,0 21,5 

4,3 4,6 

4,6 I 33 I 6,4 I 34,5 
3,2 23 4,7 25 

12,1 15,7 

1,9 I 13,5 I 2,9 I 15 

14,0 18,6 

2 

categorie oppervlakte oppervlakte oppervlakte 
in m' bvo in ha (neno) in ha (bruto) 

-Bergschekant** 
-hoogwaardige bedrijven 
-reservering (hoogwaardige 
of gemengde bedrijven) 

-gemengde bedrijven 

300.000 
à 400.000 

I I 
35 

I I 

I I 

I I 

inclusief de maximaal 5.000 m' bvo aan of op het Muiderstrand en kantoorruimte elders in 
Almere Poort. 

** inclusief de oppervlakten van voor vestiging van bedrijven bestemde delen van 
Groenendaal en de Werkhoek. 

47 

45 

25 
5 

122 

20 
20 

162 

10 

172 

4 



worden aangeboden - wat neerkomt op een totale reser,ccapaciteit \<ln ca. 250.000 m 

bro. 

Uit onderzoek van het Ministerie van VRO.'.\ blijkt dat cr in het aanbod \'3.n kantoor-

ruimte in de aangrenzende regio's vanaf omstreeks 2005 een tekort gaat ontstaan. Dit 

tekort zal omstreeks 2015 tOt tenminste :200.000 m bnl zijn opgelopen. :\\ede op basis 

\'3.n deze onderloeksresultaten kan de \"Olg('nde prognose betreffende de behoefte aan 

kantoorruimte in Almere worden opgesteld: 

tot 2005: 130.000 m' bro; 

tOt 2015: 320.000 m' bvo; 

IQt 2020: 4-10.000 m' bra. 

Wordt op het totaal l-an 4-.l0.000 m' bro de huidige rescr\"ecapacitcit \"an 250.000 m' 

bvo in mindering gebracht, dan resulteert roor de period(' tOt 2020 e('n planningsopga\"e 

van ca. 200.000 m' bvo. 

Er zijn enkele redenen om het geraamde aantal m' naar lxwen bij te stellen. In de 

Noord\"lcugel van de Randstad blijkt de feitelijke behoefte aan kantoorruimte de ramin-

gen veelal te bon~n te gaan. Bm'endien is cr een tOenemende tendens tot 'verkantorise

ring' van bedrijven. Om de hoewc!heid kantoorruimte in Almere meer in overeenstem

ming te brengen met die in andere steden met 100.000 a 200.000 inwoners is een 

'inhaalslag' nodig - en met dc specifieke restigingsplaatsfactoren waarm'er Almere Poort 

beschikt, moct de stad in di t I'crband een a3ntal trQCren kunnen uitspelen. Tenslotte zal 

er ook in de I'erdere t(lekomst beboefte bestaan aan rcser;ecapaciteit. Uitgegaan wordt 

derhalve van een te realiseren hoel'Celheid kantoorruimte \"Oor de periode tOt 2020 \"an 

300.000 à 400.000 m- bra. De7-c hoeveelheid wordt \'olledig aan Almere POOrt toegere

kend. 

P rogramma kantorenlocatie Zakenpoort 

Van de totale hoeveelheid kantoorruimte I'an 300.000 à 400.000 m bra zal veruit hel 

grootste deel in de kantorcnlocatie lakenpoort, uiteraard een B-localÎe, worden gereali

seerd. (Op kleine schaal wordt ook elders in Almere Poort ruimte \'Oor kantoren gereser-

\·eerd). 

Ten aanzien van de \<lriatie in type en omrang ran de kantoorpanden zal een relatief 

grote bandbreedte worden gebanteerd - mede uit oogpunt l"3n complementariteit ten 

opzichte \<ln de kantorenontwikkeling in het zakencentrum in Almere Stad. Een relatief 

klein deel I'an het rolume zal in kantoortorens worden gerealiseerd. Voor het overige zui

len de kantoren worden gehuisrest in kleine en middelgrote panden, wat de toekomstige 

gebruikers in staat Stelt om een eigen identiteit tot uitdrukking te brengen. 

De netto benodigde oppen'lakte \'Oor het geprogrammeerde kantoorvolume bedraagt 35 

ha Als bruto oppervlakte wordt roor Zakenpoort 4; ha aangehouden. Zo blijft cr 1'01-

doende ruimte over I'oor de 200 woningen die - in gebouwen tussen de kantoorpanden 

In of in combinatiegebouwen - in bet gebied 7jjn geprojecteerd. 

Voom wordt de mogelijkheid open gehouden om aan of op het Muiderstrand een klein 

aantal luxueuze kantoorgebouwen op te trekken. In bet programma is hiCrl'oor een hoc

Il!elheid kantoorruimte van maximaal 5.000 m bro opgenomen. 

Behoefteraming bedrijven terreinen 

Bij bedrijventerreinen wordt een onderscheid gemaakt in de rolgende segmenten: hoog

waardig, gemengd, logistiek en industrieel. Daarnaast is er nog de categorie 'binnenste-

delijke' bcdriJI·cnterreinen. Het huidige aanbod van bedrijrenterreinen (indusief'harde' 

plannen) in Almere bedraagt ca. 224 ha. HiCrl·an behoort ruim 72 ha tot de segmenten 

hoogwaardig en gemengd. In de afgelopen jaren is de jaarlijkse ui tgifte van bedrijrenter

reinen (exclusief de 'binnenstedelijke' terreinen) toegenomen I'an 12 ha tot bijna 16 ha. 

Inclusief de 'binnenstedelijke' terreinen bcdru3gt de huidige jaarlijkse ui tgifte meer dan 

IS ha. 

Er is rt--den om aan te nemen dat de jaarlijkse uitgifte ran bedrij\'cnterreinen in de nabije 

toekomst 7.a1 toenemen. Dit heeft tc maken met afnemende aanbodmogcliikheden in de 

aangrenzende regio's. De toename l'3n de jaarlijkse uitgifte I'loeit ook l"Oon uit de stij-

ging l'3n de locale vraag. Een dergelijke stijging ligt I'oor hand: wanneer de bedrij\·en die 

zich vandaag vanuit de regio (of daarbuiten) in Almere vestigen, morgen naar een nieuw 

terrein omzien, behoren zij immers tot de locale rragers. Op basis l"3n de \"i'rwachte ont-

wikkelingen in de regionale en de locale vraag kan een prognose betreffende de behoefte 

aan bedrijl"enterreinen roor de periode tOt 2010 worden opgesteld: netto 360 ha. Voor 

de segmenten hoogwaardig en gemengd t('zamen gaat het om ruim netto 140 ha. Op 

grond ran de jaarlijkse uitgifte kan worden bepaald dat voor deze segmenten de voor

raad ruim I'óór 2005 te krap wordt 
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Op basis van de ramingen blijkt dat in Almere Poort tot het jaar 2010 bruto 78 ha 

bedrijventerrein in het segment hoogwaardig en bruto 51 ha bedrijventerrein in het seg

ment gemengd zou kunnen worden gegenereerd. Deze hoeveelheden zijn groter dan 

daadwerkelijk kan worden aangeboden. 

Programma bedrijventerreinen 

Een exclusieve bestemming als bedrijventerrein hebben in Almere Poort Bergschekant 

en Hogekant. Het programma is afgestemd op de afmetingen van de terreinen en op 

hun ligging ten opzichte van het station (op basis waarvan zij als B- of als C-locatie kun

nen worden gekwalificeerd). 

Het bedrijventerrein Bergschekant heeft een bruto oppervlakte van 75 ha. In deze opper-

vlakte zijn ook voor de vestiging van bedrijven bestemde delen van Groenendaal en de 

Werkhoek begrepen. Een groot deel van het bedrijventerrein ligt binnen de invloedssfeer 

van het station en kan dus als B-locatie worden aangemerkt. Vooralsnog wordt ca. 45 ha 

,! bestemd voor hoogwaardige bedrijven. Een terrein van ca. 5 ha met de karakteristiek van 

een C-locatie is bestemd voor gemengde bedrijven. De resterende ca. 25 ha, grotendeels 

nog binnen de invloedssfeer van het station, wordt voorlopig gereserveerd. Afhankelijk van 

l , 

, . 

de marktontwikkeling zullen hier hoogwaardige of gemengde bedrijven een plaats krijgen. 

Bij de uitgifte wordt gestreefd naar een dusdanige inrichting dat het kantoor-gehalte van 

de bedrijven afneemt naarmate zij verder van het station liggen. In het geval dat de 

markt zich zo ontwikkelt dat hoogwaardige bedrijven op het als C-locatie te typeren deel 

van Bergschekant terecht komen, zal voor aanvullend vervoer moeten worden gezorgd. 

Het bedrijven terrein Hogekant heeft een bruto oppervlakte van 20 ha. Het ligt geheel 

buiten de invloedssfeer van het station. Als C-locatie is Hogekant uitsluitend bestemd 

voor gemengde bedrijven. 

Tot het programma behoren ook enkele kleine werkgebieden, die gesitueerd zijn in deel-

gebieden, waar de woon- of de recreatiefunctie overheerst. Hiermee wordt eveneens 

ingespeeld op de wens tot functiemenging. Deze categorie omvat drie 'binnenstedelijke' 

bedrijventerreinen die tezamen een bruto oppervlakte van 20 ha hebben. 

Het programma voor Multizo, een B-locatie, omvat naast bedrijven ook kantoren en 

voorzieningen. Een exacte verdeling over deze categorieën is nog niet vastgesteld. 

Vooralsnog wordt de gehele oppervlakte van Multizo, 10 ha, als werkgebied aangemerkt. 

Overige werkgelegenheidsvoorzieningen 

Naast de hierboven besproken kantorenlocaties en bedrijventerreinen zullen in Almere 

Poort ook nog andere werkplekken worden gecreëerd. Deze vallen echter buiten het pro-

gramma 'werken'. Genoemd zijn al de bedrijfsruimten in de begane-grondlaag onder de 

woningen en (woon-werk-)combinatiegebouwen in het deel van Euroquartier waarvan 

het milieu compact en stedelijk is, en de praktijk- en atelierwoningen. Voorts ligt het in 

de bedoeling om in de woongebieden verspreid gelegen zelfstandige bedrijfsruimten te 

realiseren. Ook in de 'gewone' woningen zal gewerkt kunnen worden - waarbij als stel-

regel wordt gehanteerd dat maximaal 25% van het oppervlak van de woning als wer-

kruim te kan worden ingericht. Tenslotte dragen het S&L-complex en de voorzieningen 

zoals winkels en scholen in niet geringe mate bij aan de hoeveelheid werkgelegenheid die 

in Almere Poort zal worden gerealiseerd. 

Fasering 

In 200 I wordt een begin gemaakt met het voor uitgifte gereed maken van de bedrijven-

terreinen en de kantorenlocatie. Wat betreft de ontwikkeling van de bedrijventerreinen 

wordt tegelijkertijd gewerkt aan delen met een B-locatie- en delen met een C-locatie

karakteristiek. Verwacht wordt dat in het jaar 2002 de eerste bedrijven zich vestigen. Het 

volledige areaal van de bedrijventerreinen zal omstreeks 2007 zijn uitgegeven. Voor de 

volledige uitgifte van de kantorenlocatie wordt een aanzienlijk verder gelegen tijdshori-

zon gehanteerd: 2020 of nog later. 
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S&L-COMPLEX 

Hoewel het S&L-complex strikt genomen tot de categorie voorzieningen behoort, wordt het vanwege het 

bijzondere (en boven-locale) karakter als een afzonderlijk programma-onderdeel behandeld. Ook het 

ruimtebeslag, ca. 80 ha, geeft hiertoe aanleiding. Met een te verwachten aantal bezoekers van meer dan 

500.000 per jaar levert het uit een scala van sport-, leisure- en aanverwante voorzieningen samengestelde 

complex een belangrijke bijdrage aan het toeristisch-recreatieve imago van Almere als geheel. Dit neemt 

overigens niet weg dat het S&L-complex een integraal onderdeel van Almere Poort zal zijn - niet alleen 

in ruimtelijke, maar ook in functionele zin. Wat dit laatste betreft kan erop gewezen worden dat het com

plex tevens zal voorzien in de behoefte aan locale 'indoor' -sportvoorzieningen - inclusief gymnastiekfaci-

liteiten voor scholen in Almere Poort. Bovendien draagt het S&L-complex bij aan de werkgelegenheid; 

verwacht wordt dat het complex ca. 800 arbeidsplaatsen zal genereren. 

Het programma 

Naar de inhoud én naar de fasering van de uitvoering kan het S&L-complex in twee componenten wor-

den gesplitst - respectievelijk aan te duiden als Fase I en Fase H. Fase I is de 'core' van het S&L-com-

plex. Het initiatief voor de ontwikkeling hiervan bevindt zich inmiddels in een gevorderd stadium. 

Het programma voor Fase I omvat wedstrijd-sportvoorzieningen, waarvan een belangrijk kenmerk pas-

sieve sportbeoefening (toeschouwen) is, overige sport- en leisure-voorzieningen en aanverwante voorzie-

ningen met een totale oppervlakte van ca. 25 ha. Het 'pièce-de-résistance' van Fase I (én van het S&L

complex in zijn geheel) is een voetbalstadion met een toeschouwerscapaciteit van 11.000 plaatsen. Met 

het stadion als thuisaccommodatie voor de eigen voetbalclub zal Almere over een belangrijke troef 

beschikken in het streven om voor deze club de status van 'betaald voetbal' te verkrijgen. De wedstrijd-

sportvoorzieningen omvatten voorts een topsport- enlof evenementenhal met in totaal respectievelijk ca. 

4.000 en ca. 10.000 zitplaatsen en een drafbaan annex hippisch centrum met ca. 2.000 zitplaatsen. (De 

laatste voorziening komt in de plaats van de huidige, tijdelijke drafbaan die ligt op de plek waar het 

bedrijventerrein Hogekant is geprojecteerd). 

De overige sport- en leisure-voorzieningen omvatten een racket- en fitnesscentrum en een zwembad. 

Hoewel in eerste instantie bestemd voor actieve sportbeoefening, bevat het zwembad een beperkte toe

schouwersaccommodatie, zodat deze voorziening in voorkomende gevallen ook voor de wedstrijd-sport 

11 





kan worden gebruikt. Als aanverwante voor!.iening omrat Fase I een hotel annex con

grescentrum. Het hotel zal een capaciteit l'3n ca. ! 50 bedden hebben, I'oor het congres-

centrum is een ruimte 11In ca. 1.500 m voorzien. 

Fase 11 nm\'at aanvullende leisure-voorzieningen, zowel 'indoor' als 'outdoor', die zijn 

geprojecteerd aan en in de nabijheid van de leisure-boulevard die het S&L-comple-x-

Fase I met het !l1uidcrstrand rerbindt. Gedacht wordt aan een schaatscentrum, een ski

l'OOrzicning, een schietbaan en, gelocaliseerd in het ;\Iuidw.and, een zogeheten leisurc

gollbaan. Onderdeel van Fase 11 zijn ook le-isurc-retail-\"oorlieningen met een totaal 

bruto vloeroppervlak I'an ca. 35.000 m1binnen rast te steUen thema's. Het ruimtebesJag 

\"an Fase 11 - mrt uitzondering l'lIn de leisure-gollbaan - is ca. 35 ha. 

Fasering 

De realisering van het S&L-compJex 7..al gefaseerd plaatsl·inden. Fasering maakt het 

terens mogelijk het programma zonodig aan te passen aan de marktontwikkelingen. 

Voor Fase I is een bouwperiode van ca. vijf jaat morzien. Er wordt naar gestreefd om in 

het jaar 2000 te beginnen met de bouw \'lIn het eerst te realiseren onderdeel etl"an - het 

I'Oftbalstadion. Nog 1'001' de oplm!ring lIan hel stadion, in 2001, zal met de bouw I'an 

de andere onderdelen zijn begonnen. Fase I zal omstreeks 2004 gereed zijn. 

Met de realisering \'an de onderdelen l"3n Fase 11 zal pas na 2004 een begin worden 

gemaakt. Verwacht wordt dat het gehele S&L-complex omstreeks 2015 zijn definitiel"e 

I'orm zal hebben. 

Organisatie van de ontwikkeling 

In 1996 is de gemceme Almere meI hCI oog op een publiek-private omwikkeling van hel 

S&L-complex-Fasc I een samenwcrkingsverband aangegaan meI een combinatie ran 

marktpartijen. Als wermaam voor Fase I wordt 'OMNI-World' gehanteerd. 
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VOORZIE N I N G EN 

De I'oorziemngen die In Almere Poort \\"Orden gerealiseerd 1jln in het algemeen afgestemd op de dage

lijkse behoeften van de toekomsuge bevolking I'an de kern, zijnde ca. 25.000 mensen, Voor enkele I'oor-

zicmingen oml'at het draagvlak ook het deel van de w~rkende be\"OUting dat niet in Almere Poort woon

achtig IS - een In da stadium Q\·erigens nog met tC \.;wantificeren 8ama! mensen. 

Het programma-{Jnderdeel voorzieningen IS zeer ge\~ricerd. Het oml·at I'oorzieningen op het gebied I'an: 

• detailhandel; 

• zorg, welzijn en cultuur; 

• openbare veiligheId; 

• sport en met-openbaar groen; 

• openbaar groen 

Belangrijke uitgangspunten ziin ecn evenredige spreiding van de voorzieningen over de kern en een 1.0 

groot mogelijke mate vsn menging. Dit laatste aspect bC\'ordcrt de toegankelijkheid, leidt tot een em-
ciènt grondgebruIk en draagt ook bIj aan het genereren \'3n stedeliikhcid. runctJ~mcnging is bovcndien 

een van de baSIs-uitgangspunten voor de ontwikkeling van Almere Poon in het algemeen, 

In aansluiting op de al aanwezil!e cn in ontwikkeling zijnde toeristisch-recreatieve \'oorácningen zuUen 

in Almere Poor! ook voorzIeningen met cen regionaal karakter "'orden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld 

perifere det31lhande1s\'oomeningen en e\'entueel cuhurele \'oorûeningen. 

Het totale rmmtcbeslag van de voorzieningen is, exclusief het wijk-, buurt- en b!okgroen dat aan het 

programma-onderdecl wonen wordt toegerekend, 65 ha. In dit totaal zIjn begrepen 30 ha berolkingsrQI-

gende roorLieningen, 30 ha bol'en"ijkse groenvoorzieningen en 5 ha centrumroof7jeningen. 

D e tailh a nd el 

Actuele trends in de del3ilhandelssecwr waannee bI! hel opstellen I'an het programma rekening gehou

den m(j(t worden, zijn een I·crd~r voortSchrijdende schaalwrgTOting, met name In de I'oedings- en 

genouniddelenbranche, en de liberalisering l'lIn het beleid vun de rijksoverheId, \I~an'3n de rerruimmg 

van dc openingstijden een uitdrukking is, Dankzij de toegenomen mobihtell is bol'endien de keu7.enij-

held \<tn de consument groter geworden: op baSIS ran koopmomem en koopmonef bepaalt deze zelf 
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waar hij of zij inkopen doet. Van betekenis is room dal winkelen steeds meer het karak

Il'T van een \Tije-lijdNcth~teit krijgt. 

Een belangrilke planologische conseqm:ntie \lIn bo\'cngenocmde trends is dat de moge

lijkheden om detailhandels\'oonicningen te spreiden geringer worden. Ook in Almere 

Poort wordt daarom I'oorrang gegeren aan de ontwikkeling l'IIn een kruchtig winkelcen

trum waar-.'IIn het I'enorgingsgebied de gchele kern omlllt, Hel basis-pakket \'an dit 

winkelcentrum bestaat uit I"oedings- co genotmiddelen en pc~oonlijke I"erzorgmg 

(7.250 à 7.700 m brol en zogeheten probleemloze niet-dagelijkse artikelen, zoals huis

houdelijke artikelen (5.900 a 7.000 m bro), Voorts biedt het onderdak aan horeca-I'oor-

zicningen en aan l"OOrzieniogen op het gebied ~.m zakelijke dienst\'erlening, zoals een 

postkantoor en een reisbureau, en ambacht, zoals een kapper en een schoenmaker 

(1.300 à 1.500 m brol. Met een winkclceotrum met een zo ruim mogelijk aanbod kan 

bovendien de kiem gelegd worden roor ccn meer algemeen (stedelijk) centrum in 

Almere POOrt. Om die reden zal het winkelcentrum zo dicht mogelijk bij het station en 

het \0 de nabijheid r:m het station geprojecteerde S&L-complex worden gesitueerd, De 

opzet van hel winkelcentrum 7031 zodanig zijn dat menging met andere \"OOrzieningen 

mogelijk is, 

Aangezien het station enigszins cxcentrisch is gelegen tcn opzichte \1In de woongebieden 

l'3n Almere POOrt, is ook de liggiog I"an bet winkelcentrum aan deze ruimtelijke onm:n

\\~chtigheid onderbel'ig. Om die reden \"OO17jet hel programma in Ctn a twee buurt

steunpunten, in principe bestaande uit een enkele supcnnarkt, met een tmale opper

vlakte \1In maxima312.000 m wo (W:lt neerkomt op 2.500 m bm), Het minimale 

draagvlak \"Oor een dergelijke aam-ullende voorl.iening bedraagt een a3ntal van 5.000 à 

6,000 mensen, 

Tot de detailhandc1s\"OOráeningen kunnen ook de zogeheten IcÎsurc·retail-\'o(mienmgen 

worden gerekend. Deze l"Oorûeningen die een totaal ruimtebcslag 11In ca. )5.000 m b\'o 

hebben, vallen onder het programma voor het S&L-complc~. 

Ond e rw i j s 

Met 25.000 inwoners biedt Almere Poort voldoende draagvlak \"OOr \"OOrzieoingcn op 

het gebied van basisonderwijs en \"OOrtge7.et onderwijs. 

Met oamc in het basisonderwijs is in het recente verleden een grOOt aantal vcrnieu\\in-

gi.'n doorgel"Ocrd, waar-."3n de belangrijkste (en planologisch meest relevante) de \'erklci

ning \'an de groepsgrootte en de integratie I1m het normale en het speeiale onderwij~ 

zijn. Aan de hand van prognoses kan op grond l'3n het inwoneraantal de behoefte aan 

basisonderwijs\"OOrzieningen-nicuwe-stijl geraamd worden, Op basis van de capaciteit 

per school kan worden berekend dat er in Almere POOrt tien basisscholen nodig zijn. 

Deze zullen \-erspreid OI'er het woongebIed worden gesilUeerd, Door gemeenschappelijk 

gebruik \110 voorzieningen voor romnastiek en sport kan het aantal \1In deze l"OOrzienin· 

gen kleiner zijn: vijf romnastieklokalen of twee sportzalen en een romnastieklokaal. Het 

gezammlijke ruimtebeslag van de scholen en de gymnastichoorzieningcn bedraagt ca. 6 

ha. Aan de basisscholen zullen zogeheten eduCllli ..... 'e steunpunten worden gekoppeld, 

waarin bijvoorbeeld een bibliotheek en \"OOrllcningen \"OOr kinderopvang, sport en 

kunstzinmge I'orming onderdak kunnen vinden, De koppeling bcI-ordert de toeganke-

lijkheid 11In de roonieningen en draagt bij aan de sociale samenhang \l1n een buurt. 

Bovendien maakt d\! koppeling een efficiënt en flexibel gebruik \'an ruimte(n) mogelijk. 

Aangezien in een nieuw woongebied in de eerste tien à vijftien jaar hel aantal kinderen 

in de schoolgaande leeftijd boven het g~middclde ligt, zijn op het gebied van het basis-

onderwijs aanvullende morzicningen nood7..akelijk. In het programma zijn daarom 48 

lokalen in noodscholen en cvenzOI'eellokalen in zogeheten schoolwoningen opgenomen 

- beide in eenheden \'an twaalf lokalen, verspreid ol'cr het toekomstige \\"OOngebied, 

Schoolwoningen zijn als school ingerichte eengezinswoningen dIe tijdelijk aan de 

woningl"OOrraad worden onnrokken, Formeel vallen de schoolwoningen dus onder het 

programma-onderdeel wonen. Voor de noodscholen is een oppcrvlakte van 1 ha nodig. 

In Almere Poon is ruimte voor in ieder gel"31 een nereol"Cstiging I"an e-t!n grolC brede 

SCholengemeenschap \'oor \'OOrtgezct onderwijs, Het ligt in de bedoeling om \"Oor rom

nastiek- en sportaCUliteitcn gebruik te maken \'an de facilitenen \"lln het S&L-complex, 

Het ruimtebcslag van de scholengemeenschap bedraagt 2,5 ha. 

Zo rg , w e lzijn e n c ultuur 

Voorzieningcn op het gebied van zorg, welzijn en cultuur I'onnen het 'cement' van een 

(locale) samenbing. Het belang l-an deze \"OOrlieningen neem! bo\'endien toe naarmate 

de samenleving zelf meer 'individualiseert ', 

Onder Invloed I"an de toenemende '\'ergrijzing' verkeert de zorgsector in een staat van 
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permanente groei. Hoewel Almere een (nog altijd) relatief jonge be\'olking heeft en in de 

beginfase in Almere POOrt de gemiddelde leeftijd ver onder de vijftig jaar zalligg~n, zal 

in het programma tcmminste geanticipeerd moeten worden op l'en in de toekomst toe

nemende behoefte aan zorg, Naast groei is een belangrijke trend in de zorgseclOr de \'er

schuiving \1In intramurale zorg naar extramurale zorg. Met behulp I'an I'oorzieningen als 

thuiszorg en wijkverpleging kunnen hulpbehoevenden in veel meer gel'allen dan l'T"OCger 

'thuis' blijven wonen ofwel hun intrek nemen in een aangepaste wonmg - el"eneens een 

betrekkelijk nieuw fenomeen, Een planologIsche consequentie l'3n de genoemde onlllik

keling is dat l'en deel van de zorg\"Oorzieningen in het programma-onderdeel wonen 

moet worden verdisconteerd. 

In de behoefte aan 'eerstelijns' medische zorg zal in Almere Poort op basis I"an het 

beproefde CilnCept 11In het geïntegreerde gezondheidscenrrum worden I·oorlien. In het 

programma zijn twee I'an dergelijke cenll1l opgenomen. Specialistische medische zorg 

zal worden geboden door een 'buiten-poli' l'3n het RCI·ozickenhuis. Voorts bel'at het 

programma woon zorgvoorlieningcn voor ouderen, \'oor gehandicapten en I'oor mensen 

die psychiatrische hulp behocven. Ook wordt ruimte geresef\"Cerd l"OOf particuliere zorg

voorzieningen, zoals een fysiotherapeutische praktijk en \'Oor ecn uin'3artCentrum. 

Speciale doelgroepen \'oor de welzijns\"Oorlieningen zijn kinderen en jongeren. Een toe

nemende arbeidsparticipatie maakt voorzieningen \'oor de opvang 11In kinderen noodza-

kelijk. Als \·uistregel I·oor de raming van de behoefte wordt gehanteerd: 30% van de kin-

deren in de leeftijd I'an 0 tOt 12 jaar. Dit percentage komt bij een bevolkingsom\1Ing van 

25.000 ol'ereen met 1.500 kinderen. Berekend is dat voor deze groep w·en kinderdag-

I"erblijven, zes a zeven peuterspeelzalen en 16 kleinschalige of acht grootschalige 

naschoolse op\1Ingo.·oorzieningen nodig zijn. Zo mogelijk zullen deze I'oorûeningen in de 

educatiel·e steunpunten (bij de basisscholen) worden ondergebrocht. Voor de bouw van 

twee jongerencentra wordt ruimte gereserveerd. Open·lucht-l"OOrzieningen, zowel voor 

kinderen als voor jongeren, zijn opgenomen bij het programma-onderdeel sport en niet-

openbaar groen. 

Een voorziening op de grens \·an welzijn en cultuur is het buurthuis. In Almere POOrt 

lullen twee V3n dergelijke voorzieningen worden gerealiseerd - in combinatie met edu

catieve steunpunten. Voor levensbeschouwelijke beleving zijn in het programma één of 

twee kerken of l"ergadergebouII"cn opgenomen. Voor een nog nader tI.' bepalen manifes· 

tatie van kunst cn cultuur wordt een terrein met een oppervlakte I'an I ha gereser .. eerd. 

O\·crige culturele voorzieningen ... :orden gecombineerd met horC(a-l"OOrzieningen (in het 

programma gerangschikt onder detailhandel) cn ondcrnijs\"oorzieningen. Aan grootscha

lige culturele manifcslllties wordt aandacht besteed bij het programma voor regionale 

l"Oomeningen. 

Op e n ba r e veiligheid 

Als I·oorzieningen I·oor openbare veiligheid zijn in het programma opgenomen: een poli

tiebureau of politiepost, een brandll·eermerne en een ambulancepost. Eventueel zal in 

een I·erdere toekomst een ll'Îikkantoor aan het politiebureau of de politiepost worden 

toegel"Oegd. 

Sport en ni e t-op e nbaar g r oen 

De sportVoonicningen die bij dit programma-onderdeel worden behandeld betreffen de 

voorzieningen die zijn afgl'Stemd op de behoeften van de toekomstige bewoners van 

Almere POOrt. Grootschalige I'oortieningen, I"OOT zOI·er niet onderdeell'3n het S&L· 

complex, komen ter sprake bij het programma-onderdeel regionale \·oorlieningen. 

Bij sportVoorzieningen kan ecn onderscheid worden gemaakt in 'indoor'- en 'outdoor'

voorzieningen. Een deel I'an de indoor·voorzieningen zal worden ontwikkeld in combi

natie mct de ondernijs\"oorlieningen. Dit betekent dat de betreffende sport· en of gym

nastieklokalen buiten de school!ijden ook door derden kunnen worden gebruikt. Voor 

zwem-, racket- en fitness-activiteiten lullen de bewoners van Almere Poort gebruik kun-

nen maken l'3n de faciliteiten van het S&L~complex. Een en ander betekent dat het pro-

grnmma geen afzonderlijke voorzieningen \'oor indoor-sportactiviteiten bel'3l. Ook de 

outdoor-sportl'oorzieningen zullen ten dele worden gekoppeld met het S&L-complex. 

Voor OI·erige outdoor-sportactiviteiten is in het programma rekening gehouden met een 

terreinbehoefte van 9,3 ha. 

Tot de I·oorzieningen in de categorie niet-openbaar groen behoren de hierbol'en 

genoemde open-lucht-I·oorzieningen voor kinderen en roor jongeren. Het gaat daarbij 

om een kinderboerderij, een zogeheten jeugdlandl'oorziening cn een scoutingo."OOrzie

nmg, waarvoor tezamen ca. 3 ha is uitgetrokken. Tensloue behoort tOL deze categorie 

een begraafplaats met een oppervlakte 11In 5 ha. 
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programma detailhan-
voorziening oppervlakte voorziening oppervlakte 

delsvoorzieningen 
in m' bvo in m' bvo in ha in ha 

programma onderwijs-
winkelcentrum 10 baiucholèa 3,6 

2 voorzieningen 
~Wtikelen 7.250 à 7.700 5~c.q. 

programma zorg, wel-
~~áRikden 5.900 à 7.000 a~+l~ 0,4 
~,.. 1.300 à 1.500 

3 zijns- en culturele 14.450 à 16.200 4,0 
voorzzeningen 

2.500 
4 programma voorzie- I 

ningen voor openbare totaal 
veiligheid 

16.950 à 18.700 3,4 à 3,7 

2,5 
5 programma sport- en 

niet-openbare groen- totaal 7,5 
voorzieningen 

2 
6 programma openbare 

groenvoorzieningen 

7 integraal programma 
voorzieningen voorziening oppervlakte voorziening oppervlakte 

inm' in ha in ha in ha 

1 0'2 1 
9,3 

voorziening oppervlakte 0,2 
inm' in ha in ha 0,05 niet-openbare groenvoorzieningen 

• • 1,0 
totaal 0,45 2,0 

~ 0,6 0,2 
H 

0,3 4 0 
0 

p" 0,5 5,0 
OJ 0,2 8,2 H 
OJ 0,2 17,5 E 

<t: 0,8 5 
.:: 0,15 
Ol 

0-
H 2,75 " " ~ • • u 

" ... 
~ 0,7 [J) 

0,12 
0,6 voorziening oppervlakte voorziening oppervlakte 
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O p e n baa r groen en s t r a nden 

Van het openbaar groen wordt alleen het bOl'en\\ijks groen aan het programma-onder. 

deel I'oonieningen toegerekend. De oPP<.'rl'1akte hieT\'3n bedraagt JO ha. Anders dan de 

andere l'OOrzieningen (het winkelcentrum misschien uitgezonderd) speelt het openbare 

groen een essentiële rol in de ruimtelijke structurering van het plangebied: het is écn 

van de elementen I'Jn de hoofdstructuur. Naast een voorziening met gebruikswaarde 

heeft het openbare groen ook een ecologische functie en bepaalt het (mede) de identi

teit van de afzonderlijke woongebieden. 

Uitgangspunten Iwr de situering en de geleding \'lIn het groen zijn de bodemgesteld-

beid, hel totstandbrengen van ecologische verbindingen (tussen bestaande groengebie-

den in de randen van het plangebied) en een evenwichtige \'erdcling over de kern als 

geheel - waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de klassieke (gebruiks·)indeling 

in bovenwijks, wijk- en buurtgroen. 

Voor bovco\\'ijks groen is een norm gehanteerd van 12 ml per inwoner. Dit komt O\'er

een met een oppervlakte I'an 30 ha. Om een optimaal gebruik ervan te garanderen 

bedraagt de maximale afstand I'an de woningen tOt deze I'oonieningen bij \'OOrkeur niet 

meer dan 500 m. Om deze reden en om redenen van bodemgesteldheid en ruimtelijke 

structuur is ervoor gekozen het bovenwijks groen in vier parkblokken onder te brengen. 

Bij \'oorkeur worden de parken ingericht op basis l11n een thema, bijl'oorbeeld een d}T13-

misch doepark, een gezellig cultuurpark en een spannend \\'aterpark. De parken worden 

onderling verbonden door groenstroken. 

Hoewel het groen op \I~jk-, buurt- en bloknil'eau aan het programma-onderdeel wonen 

wordt toegerekend, wordt er op deze plaatS kort op ingegaan. De gebanteerde nonn 

erl'oor is 15 m' per inwoner (wat correspondeert met een totalc oppervlakte \'3.n ca. 37 

ha). Ecn l11n de functies \'lIn bet groen op wijknil'eau is de begeleiding van lang'13am

verkeersroutes. De inrichting van het groen op wijk- en buurtniveau staat in bet teken 

van het bepalen van de identiteil van de afZonderlijke woongebieden. Met name het 

groen op buurtniveau heeft een directe gebruikswaarde: het moel kunnen ~wrzien in de 

behoefte aan spon en spd in de nabijheid \'3.n de woning. 

Naast het groen hebben de strunden in het plangebied een belangrijke recreauel'c func

tie I'oor de inwoners I'an Almere Poort en I'oor inwoners uit de hele regio. Een deel 1'3n 

het I'erlio:s aan strandopperylak op het Muiderstrand \l'Ordt gecompenseerd door het 

Zilverstrand te bestemmen \wr recreatief gebruik. Bij het Zilverstrand wordt ook I'oor-

zien in de mogelijkheid voor hotclontwikkeling. 

R e gi ona le voo r z i e nin ge n 

Mct de toeristisch-recreatieve I'oorzieningen op het hluiderstrand en in het Muiderzand 

(het strand, de jachthal'en Marina Muidenand en de gelijknamige camping) cn met hel 

geprojecteerde S&L-çomplex beschikt Almere Poon over voorzieningen die een I'erwr-

gingsgebied hebben dat I'ele malen groter is dan de kern zelf. Om ten volle te profiteren 

van de gunstige ligging van Almere POOrt I'oorziet het programma in een verdere uit

breiding van bet aanbod l'lIn regionale \'Oorzieningen - op het gebied \'lIn de detailhan

del, bet onderwijs, de cultuur, de recreatie en, per definitie tenminste regionaal I'an 

karakter, het toerisme. 

Een \'QOrlÎening meI een mogelijk sterk regionale component is de zogeheten perifere 

detailhandel. !\\c( een dergelijke I'oorziening wordt ingespeeld op de in een groeiend 

aantal branches actuele trend tot concentratie op een ten opzichte \11n de bcboUI\"de 

kom weliswaar perifeer, maar ten opzichte van een autosnelwegafrit zeer strategisch 

gelegen locatie. MeubelboulCl11rds zijn inmiddels een begrip. Het verder \'QOT\schrijden 

v3n deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door de liberalisering \'an het 

beleid van de rijksoverheid. Mogeliike ontwikkelingen in Almere Poon zijn een cluster 

winkels op het gehied \'lIn hoogwaardige woninginrichting (met een maximale opper

vlakte l11n ca. 30.000 m' b\'Q en eco ruimtebeslag ~11n ca. 6 ha), een megabouwmarkt en 

een thema-tuincentrum. 

W'at regionale onderwijs\'OOnieningcn betreft leent de aanwezigheid van bet S&L-<:cn

trum zich I'oor de \'Cstiging van een HBO- of academisch opleidingsinstituut op het 

gebied van spon cn lichamelijke oefening. De mogelijkheden hier.11n zuUen nader moe-

ten worden ondenocht. 
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Een 'hard' recreatid-u)<:ris!isch programma-punt is de uitbreiding van de jachthsrenca

paciteil met 500 à 1.000 ligplaatsen. De regionale betekenis hiervan is onmiskenbaar. 

Ook van de in hct Muiderland geproiccleerde leisure-golfbaan kan worden vCfwacht dat 

deze gebruikers uil de regio zal aanmkken. Tot de toeristische l1lorzieningen behoort 

het te realiseren hotel als onderdeel van hel S&L-<:omplex. In studie is de realisering van 

een hotel nabij de jachtha\'cn Marina Muiderzand. Een impuls aan het culturele leven 

\'3n Almere kan worden vcrwacht van de organisatie van (open-lucht-)manifcstmies op 

de 1eisurc-boule\'3rd. 

Fasering 

De realisering I'an de voorzieningen 1.a1 nauw aansluiten op de realisering \'an de 

woningbouw. Voor de meeste voorzieningen zal dat moment bepaald worden door het 

aanwezige draagvlak, onderwijsl'oorLieningcn bij\'oorbecld zullen direct aanwezig 1jjn. 
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VER K EER 

Een ran de uitgangspunten voor bet Structuurplan Almere roon is het 3uto\"crkeer o\"cr de Hollandse 

Brug tc beperken of tenminste de voortgaande groei moan in Ic dammen. Er zijn nu immers al lange 

files bij de brug cn de bereikbaarheid van Almere is nict gebaat bij een grOic groei "ao het aantal aolo's. 

In belangrijke mate kan aan dit uitgangspunt tegemoet worden gekomen door planologische ffiaatrege-

Icn die niet, of slechts ten dele, van \'crkeerskundige aard zijn, zoals het wrbetercn ran de wcrkgelegen

heidsposilie \'30 Almere - onder meer door de \'e5tiging \110 kantoren en bedrijven in Almere Poort Ie 

stimuleren. Als alternatief 11)Qf het interlokale autol'erkeer kan het gebruik \'3n de trein worden bevor

derd of kunnen alternatieve I'ormen van vervoer worden geinlroduceerd. Hierbij spelen rerkeerskundige 

maatregelen op het nll"eaU l'3n het slrUctuurplan een minder ondergeschikte rol. In Almere Poon zal 

worden voortgeborduurd op het verkeerssysteem dat ook in de andere kernen l'3n de stad is toegepaSt 

en dat gericht is op de bevordenng ran het gebruik l'3n het openbaar vervoer en 11In zogeheten langza

me verkeersmiddelen, 

In het hiernal"olgendc worden eerst de tOt het programma behorende aSJ>C(ten \"an het externe I"erkeer 

behandeld: de spoonveg en het station en voorzieningen voor alternauC'i'C vormen I'an regionaal open

baar vervoer. Vervolgens komt het programma roor bet interne verkeer aan de orde. Hierbij wordt de 

migende indeling gehanteerd: 

• busbanen 

• voorzieningen voor langZaam verkeer. 

• II'cgen I"oor autO\wkeer 

• parkeermorzieningen 

Spoorweg en s tation 

Het tracé l'3n de spoorweg is een gegeven - en ook de el'emuele verdubbeling l'3n de spoorweg is een 

autonome ontv.ikkelmg die losstaat ran de planningsopgal'e I'oor Almere Poort. Wél zal in het program

ma met de verdubbeling rekening moeten worden gehouden in de I'orm van e~n R'Serl"ering van een 

strook grond van de spoordijk om deze op een mlale bretdte ran ca. ;0 m IC kunnen brengen. Een 

onder handen zijnde studie naar de verdubbeling 7.31 pas in 1999 of 2000 worden afgerond, Ook met het 

oog op de mogelijke aanleg van de geprojecteerde [Jmecrli)n 1.31, in de Pampushout, grond I'oor een 
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!T3cê moeten worden geresern:erd. 

Bij de keuze I'oor de ligging I'an het SIation is de situering l':ln de kamorenlocatie sterk 

bepalend gewcesl. Verl"olgens is op de ligging 11In het station het ruimtelijke concept 

afgestemd - en wel zodanig dat binnen de invloedssfeer van hN station zich een maxi

male hoeveelheid herkomsten (woningen) en bestemmingen (kam oren en publiekstrck

kende l'ooilÎcningen, waaronder het S&L-complex.) zal bel'inden. Op deze \\;jze wordt 

tel'ens bereikt dat het stalion een qua treinl"erkeer zo hoog mogelijke StalUS zal kunnen 

I·cm·en·en. Om en'oor Ie zorgen dat hel station al een vroeg stadium in gebruik kan 

worden genomen is het I'an belang de bouwactil;tciten in Almere POOrt zodanig ruimte

lijk IC faseren dat in het cemrum wordt begonnen_ 

De uiteindelijke oml"3.ng I'an het station wordt in belangrijke mate bepaald door het al 

of niet doorgaan van de verdubbeling van de SpQOm·cg. In afwachting van de beslissing 

zal I'oorlopig met een ruimtebeslag I'oor een station met vier spon:n en tII'ce perrons 

rekening moeten worden gehouden (breedte ca. 50 m). 

Voorzieningen voor altern31leve vormen van 

regionaal openbaar vervoer 

De kortste I'erbinding tussen Almere en Amsterdam is een lijn die dwars door het 

ljmeer gaal. Met het oog op de lOenemende belangstelling I'oor openbaar vervoer te 

water behoeft het niet te I'crbazen dat cr ideeen worden onl\\lkkcld w>or een veerdienst 

lUssen beide steden. Hoewel e<!n dergelijke diensi vooralsnog niet rendabellijklle zijn -

mede omdat het probleem I"an de 'boulc-neck' die de lUssen het iJmeer en het IJ gele-

gen Oranjesluizen \"ormen, \'oorlopig niet opgelost of omr.cild kan worden - is het 

opportuun om in het programma een aanlegsteiger op te nemen. Om te waarborgen dat 

de steiger per bus bereikbaar is, kan der.e het beste in de nabijheid l'3n d~ jachthaven 

Marina lIluiderzand worden geprojecteerd. 

Een andere oplossing om I"en'oer via de kortste I"erbinding aan te bieden is e<!n kabel

baan. Naar de mogelijkheden hiervan wordt momenteel een studie rerricht. Een el"entu-

eel station in Almere Poort zou, I"ooral wann~er dit in Omnizo wordt gesilUe~rd, bol"en-

dien bijdragen aan de attractiewaarde I'an de tocristisch-recreatie\"i~ I"oorlieningen. 

Bu s b[lnen 

Een l"3.n de elementen van het beproefde Almeerse l"erke<!TSS}'Steem is het netwerk van 

vrijliggende busbanen. De busbanen garanderen een goede doorstroming voor het open-

baar ven'ocr en zijn op het nil'eau l"3.n een I~;ik of zelfs ~"3n een kern, als g('\'olg I"an het 

ontbreken van doorgaande verkeerswegen, te beschouwen als de 'dragers' l'3n de hoofd-

structuur. 

Voor de ontsluiting l'3n Almere POOrt wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 90% van 

de woningen binnen zones van 400 m ter weerszijden l"3.n de busbanen zal zijn gesitu

eerd. Dit vormt een belangrijk cri terium I'oor de tracering l"3.n de busbanen. Een 'I"ast' 

punl is het station en bovendien zal het nctwerk in Almere Poort moeten aansluiten op 

het bestaande stedelijke netwerk I'an busbanen. Uiteraard moet rekening worden gehou

den met de lijnvoering, inclusief de wensen daaromtrent I"oor de toekomst. Behall'e e<!n 

lijn naar Almere Stad zullen lijnen moeten voeren in de richting I'an Almere Hal'en en 

de Hollandse Brug. Deze laatste verbinding is nood7..akelijk om het netwerk l'3n busba

nen in Almere Poort ook ten dienste te kunnen stenen aan het regionale vervoer (streek-

bussen). Voor de toekomstige lijnvoering is de rcsen'ering van een tracé in de richting 

l"3.n Almere Pampus I"ereist. Zolang de geprojecteerde IJmeerlijn niet wordt gerealiseerd, 

zal het station \"3.n Almere POOrt ook de kern Pampus moeten bedienen. 

Om ervoor te zorgen dat de woningen niet meer dan I'ijf ä 7.1.'S minuten lopen (wat over

eenkomt met een afstand van 500 m) van de dichtstbijzijnde halte zijn wnvijderd, wordt 

\'Oor de onderlinge afstand lUssen de hallen een maall'an 600 m aangehouden. Een 

belangrijk aandachtspunt is de inbedding l'3n de hal te in het stedelijk weefsel. Om de 

aantrekkelijkheid te I'ergroten en de sociale wiligheid te be\'Orderen zullen de halten 

zoveel mogelijk met de \'crspreid liggende l'ooiLicningen worden gecombineerd. 

Niet alleen de woningen, ook de verder \'an het station gelegen toeristisch-recreatieve 

\·oorl.ieningen zullen per openbaar VCT\'oer omsloten moeten worden. Hierbol'en is, in 

het kader van de situering \'an een aanlegsteiger \'oor een toekomstige recrdienst naar 

Amsterdam, al gewag gemaakt van e<!n busontsluiting \'3n de iachtharcn l.larina 

Muidcn..and. Ovem'ogen kan worden om in de behoefte aan een pcndeh'crbinding tus

sen het station en het stnnd te voorden door een I'orm \'3n \'cn'Ocr met een bijzonder 

karakter of een hoge allractiewaarde: een rollend trottoir of een 'mini-trein'. Ook de 

hierboven genoemde kabelbaan zou in dit ... ervocr een rol kunnen spd en. 
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Voorz i enÎngen \loor langzaam verkee r 

Bij hN Strel"<!n naar duuilaamheÎd paSt het om het g~bruik \":In langzame l'Crkeersmid

delen, in het bijzonder de fiets, te bevorderen, Daartoe is h~t nodig dat de fietSer m'er 

korte, snelle en I'cilige routes kan beschikken en dat cr voldoende stallin~mogelijkheden 

aanwezig zijn, 

De basis van het netwerk l'3n wegen roor langzaam verkeer wOrdl gC\'ormd door een 

beperkt a3ntal zogeheten hogcsnclhcids-fietSpaden, Deze verbinden het \\-wngebied met 

het station, de kamorenlocatie, de bedrij\'emerreinen en de recreatieve voorzieningen. 

Zij maken bm'endien deel uit l'3n het stedelijke netwerk van fietSpaden en verbinden 

aldus Almere Poon mei de aangrenzende kernen en recreatiegebieden. De hogesnel-

hcids-fictspaden zijn geheel vrij liggend, Kruisingen met hoofdverkeerswegen en busba

nen zijn bij I'oorkeur ongelijkvlocrs dan wel monien I'an voorrangsregelingen I'oor de 

fietsers, De paden zijn breed, aamrekkelijk ingepast in de omgellng, herkenbaar I'orm

gegC\'en en vooilien l'3n een heldere bewegwijzering, 

Het netwerk wordt \'erdicht door een groot aamal secundaire "1!gen l'QOr lang-;.aam ver-

keer, Deze fungeren als verbindingen tussen de afzonderlijke woongebieden en als aan-

I'oerroutes I'oor de hogesnelheids-fietspaden, De opzet van het netwerk van secundaire 

wegen is gebaseerd op het aanbieden l'an alternatiC\1! routes: gekozen kan worden I'oor 

een route door het groen dan wel voor een route die door de 'bebouwde kom' roert, Op 

die wijze wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan afwisseling en aan aspecten \'an 

sociale veiligheid, In het net l'an secundaire wegen 7iin ook de woonstraten opgenomen, 

Doodlopende straten zijn onderling vcrbonden door paden die slechts door het langza-

me I'erkcer mogcn y.orden gebruikt. De maaSllljdtc \'an het sceundair~ net bedraagt ca, 

JOOm, 

Om het gebruik \lIn de fietS te stimuleren is de aanwezigheid \lIn I'oldoendc cn goede 

stallingsmogelijkbeden - bij de herkomst en bij de bestemming - onontbeerlijk. 

\Vegen voo r au t overkee r 

Uitgangspunt~n I'oor de toekomstige hoofdwegenslructuur in Almere Poort zijn het \'Cr

mijden van doorgaand au!O\'crkeer in de kern en het ommOt:digen V3n het gebruik ran 

de auto in het wrkl'Cr naar en \'3n het 'oude land' - in he! bij7.onder het vcrkeer dat zijn 

oo~prong of bestemming in de woongcbieden ,'an de kern heeft. Van belang is voorts 

dat de mogelijkheden om 'aan te takken' op de bestaande I'erkeerswcgen langs de ran

den I'an het plangebied beperkt zijn, Zo zal het aamal auto's dat via de autosnelwegaan-

slUiting Muideiland naar Almere Poort geleid kan worden, aan een maxiumum gebon

den zijn om te voorkomen dat de filel'Orming op de Hollandsr Brug nog I'erder toe-

neemt. Ook bij de ontsluiting l'lnaf de Hogering moet I'ermeden worden dal er door-

stromingsproblemen gaan ontstaan, met name in de nabijheid l'3n de aUlosnelwegaan+ 

sluiting Almere Stad-\'i'est, 

Een en ander heeft geleid tot de keuze l'an een systeem I'an geSCheiden hoofdontsluitin

gen, Om I'erkeerstethnische ft'denen zullen tussen de ontsluitingen enkele dwarswrbin

dingen worden gerealiseerd, Deze zullen echter zodanig worden uitgevoerd dat sluipl'er-

keer wordi ,'cnneden, 

De hoofdontsluiting V3n het woongebied wordt 'buitenom' gelegd, Vanaf de hoofdont-

sluitingswcg 'prikken' wijkontsluitingswegen in de rerschillende woongebieden. Van de 

wijkontsluitingswegen takken hmsloue de wooostraten af. Bij de verdeling van het ,'cr

keer owr de woonStraten wordt de stelregel gehantl'Crd dat per I'.wnstraat het aantal 

I'oertuigen per etrnaal ma.ximaal 2,000 bedraagt. 

~'a3r parker~n-op-afsland wordt toegl'Past eindigen de wegen en stralen voorbij de par

keen'oorzicningen orn de bereikbaarheid 11In de betreffende woongebieden lOOT ambu

lance, brandw('erauto en I'erhuiswagen Ie waarborgen, 

Slechts de hoofdontsluitingsweg voor het woongebied zal "'Orden uitgC\'ocrd als een weg 

met 2x2 rijstroken, Voor alle ol'erige hoofdwegen in Almere POOrt d~ wijkontsluitings

wegen in het woongebied én de ontsluitingswegen in de kantorenlocatie en de bedriJven

terreinen - volstaat een profiel 11111 2)(1 rijstrook of Ix2 rijstroken, De woonStraten, die 

ook onderdeel uitmaken \1In het netwerk "an wegen Iwr langzaam verkeer, zijn uitge-

l'OCrd als JO km uur-gebieden; snelheid en positie l'3n de aulO zjjn afgestemd op h~t \'CT-

bhif~klimaat. 
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Ilarkccrvuorzicningcn 

Bij de aanpak van de parkcenwrzieningen in Almere Poon wordt een strikt onder· 

scheid gemaakl tussen de park.:enwrzicningen Icn behoeve van de woningen enerzijds 

en de parkeen'oorácningen tcn behoeve l':In de kam oren, de bedrijven en de recreatieve 

I'oorzkningen andmijds, 

Voor de parkcervoorzicningen ten behoe\'{~ V1n de woningen worden normen gehanteerd 

waarbij de individuele woning het uitgangspunt is. Voor de .... oningen die in de inl'loeds· 

sfeer van hel station liggen (hiertoe behoren voornamelijk de woningen In het 

Euroquartier, in Omnizo en in Zakenpoon), geldt in beginsel de In Almere l'igerende 

norm, Ikkeken zal worden of deze norm eventueel kan \I'orden l1:rlaagd, Voor de wonin

gen die het dichtst in de nabijheid van het station (en het winkelcentrum) liggen, zullen 

parkeen'oorzieningen-op-afstand worden gecreëerd, deels in de vorm van garages, 

Voor de overige woningen wordt een hogere norm aangehouden, [n het algemeen zal in 

de woon straten of op eigen erf worden geparkeerd, Een ui!2ondering wordt gemaakt 

I'oor Waterrijk, Om de specifieke milieukwaliteiten l'lln dit woongebied ten \'Olie te kun

nen benutten wordt hier parkercn-op-afstand toegepast. [n Dijlcrkht zal een de.:! \':In de 

parkem'ooráeningen worden 'weggewerkt' in het naar de dijk toe op te hogen maaiwld, 

Bij de parkeen'oorzieningen l'OOr de kantoren, de bedrijl'en en de Teneatieve I'oorzienin

gen doet zich het \'erschijnsel l':In 'pieken' I'oor: bij de kamoren en de bedrijl'en op 

werkdagen o\'crdag, bij de recreatiel'e I'oorzieningen juist in de BI'Ondurcn en in het 

weekend. Om zo efficiem mogelijk mei de beperkte beschikbare ruimte om te gaan, is 

dubbelgebruik van de parkeerl'oorzieningen het uitgangspun\. Dit betekent dal bij de 

kantoren en de bedrijven, tenminste \'OOrzowr binnen de inl'locdssfcer \':In hel station 

gelegen, een beperkt deel (b.l', 50'50) l'lln de aan de1.e toekomende parkeen'OOrzienin-

gen (huidige norm: 1 pp 5 3rbeid~plaatscn) als prive parkem'oorzieningcn worden gere

aliseerd, Voor het owrigc deel zal gebruik gemaakt moeten worden V3n de parkeerroor

zieningen die ook ten dienste staan aan de recreatiel1! voorzieningen. Om het dubbelgc

bruik in goede banen te leiden kan een beheersorgani~atîe goede diensten be\lijzen, Tm 

de taak I':In deze organisatie behoort ook het op7.ellen ran een adequaat parkeer-verwijs

systeem, Efficient ruimtegebruik houdt ook in dal de parkeen'ooil.ienmgen ZOI1!e! 

mogelijk in gebouwde \'Onn worden gerealiseerd, Een roordeel l':In dubbclgebruik i~, 

naast efficienq cn flexibiliteit, ook dal een relatief groot aantal parkcen'oorlicningen 

kan worden aangeboden zonder dat de normen worden ol'erschreden. Borendien kan 

een surplus worden geboden door parkeen'OOrzieningen aan de rand I'sn de kantorenlo

calie - dus buiten het als B-locatie aan te merken gebied - te realiseren, 

Afzonderlijke parkeervoorzieningen zullen worden gerealiseerd I'oor de C-Iocatie-bedrij-

11!n (nonn: 1 pp 2 arbeidsplaatsen) en l'OOr de recreatie\'e voorzieningen die buiten de 

invloedssfeer I'an het station liggen, 1.oals de jachthavens, het M,uiderslrand en het 

Zih·crstrand. 

In dit stadium l':In de plam'Orming kunnen de parkeerl'oorzieningen l'OOr de kantoren, 

de bedrijl'en en de recreatiCl'e voorzieningen nog nielll'orden gel..'wantificeerd, 

Fasering 

De fasering I'an de aanleg ran de l'erkeersl'oorlieningen hangt nauw samen met de ont

wikkeling van de bouwactiviteiten in Almere Poort. Immers de bouw3ctÎI'iteiten zelf ver

eisen de toegankelijkheid l':In het plangebied \'OOr bouwverkeer; hien'Oor wordl rooral 

gebruik gcmaaktl'an de centraal in het p[angebied gelegen busbanen. BOI'Cndien zullen 

de eerst opgelererde gebouwen (waaronder het roetbalstadion dat deel uitmaakt I'an het 

S&L-complex) vanaf de rand \lIn het p[angebied beretkbaar moeten zijn, 

Begonnen wordt dcrhall'e, in 2000, met de aanleg-in-ruwbouw I'an het zuidelijke deel 

I'an het busbanenne!. In de periode tot hel jaar 2002 1'Olgen de wegen die het voetbal-

stadion ont~luiten, In ol'er1cg met de NS, het Ministerie l':In V&W en de marktpartiien 

zal worden bekeken of in deze periode al een station (met tijdelijke pcrrom'oorzienin-

gen) in gebruik genomen kan worden, 

Tussen 2002 cn 200-1 \'Dlgcn de aanleg-m-ruwbouw van de ol1!rige delen van het busba-

nennel, de reconstructie van de aUlosncl\l1!gaansluiting ,\Iuiderland en de aanleg van de 

hiermee in I'erbinding staande onlSluitingsweg I'an hct S&L-complcx I'ia de kantorenlo-

calie Zakenpoort. Tussen 200-1 en 2006 zullen de ol'crige hoofdwegen worden aange-

legd, Er wordt naar gestreefd om het definitieve station in 2005 in gebruik te nemen, De 

reconStructie l'1ln de Hogering cn de aanleg in definitiel'e l'Onn \'IIn de busbanen zullen 

eerst na 2006 hun beslag krijgen, 
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CIVIELTECHNISCHE A SPE C TE N 

E~n essentied onderdeel \'ao tI.'Il ruimtelijk plan lijn de cilicheehnische aspecten. Hiertoe behoren ener

zijds de ingrepen die ondl'rdcel uitmaken van hel bouwrijp maken, zoals hel opzcllcn \'an de \\'alcrpeilcn 

en hel ophogen \'an hel maail'cld, andcnijds aspecten, meI name op hel gebied ,'an de waterhuishou

ding, die deel uitmaken van de pJanmhoud. TOl de laatste categorie behoren de hoen:elhcid oppen'lakte

water en hel rioleringss}'Slcem. Ook een cllieltethnisch 3Spcrl zijn kabels en leidingen, meer in het bij-

zonder de beperkingen die deze aan hel grondgebruik opleggen. 

W a[ e r pellen 

In \'Ti)wc1 het gchele plangebied - mei uitzondermg \'Iln de slrQOk [cn westen ''an de PampusII'cg (hel 

!\\uidmand) - ligt hl'! huidige waterpeil op 5,20 m -NAP. 

Uil milieu oogpunt is het gewenst het waterpeil te \"crhogen. Deze ingrcep \'crklcim immen; de kans dat 

het "crontreinigdc kwelwater in het oppefl'laktewatcr (en het grondll'lter) doordringt en bell)nlert 

zodoende de Il1llerkwlIliteit. 

Ook om stedenbouwkundige redenen (zoals de zichtbaarheid \"3n hel oppcrdaktewater) is er aankiding 

om het nil'eau\'erschil tussen maaiveld en waterpeil te wrkleincn ~ en dcrhall'e het watcrpdl te \'erho

gen. Uil cil'ielleehnisch en gtbruiks oogpUnt zijn aan de rerkleining ran hel nireauverschil lUssen maai-

\'eld en \1"3terpcil echler grenzen gesteld. Dit heeft te maken met het 'droogleggen' \'an kabels en leid in-

gen, met het garanderen ran een natuurlijke afwatering en met hel \'oorkomen ran waterorerlast in natte 

perioden. Op grond 1':10 bon:nstaande orcrwegingen wQrden bij het lOgeheten QPzetten van de \I'aterpei

Icn uitgegaan "an ecn minimale drooglegging (= het ni"eau\'erschil lUssen maail'e!d en waterpeil) van 

1,50 m, gerekend ten opzichte van het opgehoogde maaireld n3 zetting. Tel"ens geldt als uitgangspunt 

dat het aantal (I"CrschiJlcnd~) peilen beperkt hlijft. 

In het plangebicd worden vicr I"erschillende peilen toegepast. Een afzonderlijk pcilgcbied (I) I"ormt het 

gebied ten westen l"3n de PampuSlreg, met verhang \'3naf de dijk naar 4,20-1,,10 -NAP. In ten strook 

aan de oost· en de noordzijde l'an het plangebi~d, bestaande uit Ecozo en het grOOtste deel van de 

Pampushout (peilgebied IJ) bliift het huidige peil gehandhaafd. Het resterende plangebied is qua "'3ter-

peil io tweeën gedeeld. In hel gebIed tCII zuiden \'3n Grocntlldaal CII hel oostelijke deel l'3n 

Euroquartier word! ccn pcil vlln -1,20 m tOl 4.40 m NAP ingesteld (peilgebied 111), in Groenendaal zelf 
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en het tcn noorden van deze groenzone gelegen gebied wordt een peil l'3n 4,60 m tOl 

4,80 m - NAP ingcsteld (pcilgcbied IV). 

Zandophoging 

Om de draagkracht van de bodem tc vergroten zal ccn groot deel van hN plangebied 

worden opgehoogd - dit geldt in elk ge\'al I'oor de dden die zullen worden bebouwd. 

Daarbij wordt uitgegaan I'an een zandpakket met een dikte van 1,00 m. Door het 

gewicht I'an het zand pakket treedt wting en dus bodemdaling op. Gemiddeld 1.31 dc 

bodemdaling ca. 0,10 m bedragen. 

Bij het ophogen wordt ondmcheid gemaakt in integraal ophogen en partieel 

ophogenicunetten methode. Integrnal opgehoogd worden het gehele peilgebied III 

(waarin gelegen zijn Bergschckan!, Multizo en de grootste delen van Euroquanier, 

Omnizo en Zaken poort), alsmede de \X\-rkhoek cn het oostelijk deel van Dijlo.ichl. 

Partieel of integraal opgehoogd worden Parklust en het bedrijl'en!errcin Hogekant. 

Partiële ophoging of van de cunettcnmethode wordt gebruik gemaakt in lTÎjwel het 

gehele peilgebied I (waarin ondenneer gelegen is het Muiderzand), in Groenendaal, in 

Waterwijk en in de te bebouwen dden \'3n de Pampushoul. De !"(Sterende delen \·an 

Pampushout en ECOlO worden niet opgehoogd. Een enigszins afwijkende mrm van 

ophoging wordt toegepast in het \\·estelijk deel van Diikzicht; om het maail'eld geleide

lijk naar het niveau l'3n de dijk tc laten oplopen zal hier een exlflI. hocI'edheid zand 

opgebracht moeten worden (integrnal plus). 

Oppervlaktewater 

Gemiddeld zal in Almere POOrt 6% \'3n de opperdakte uil water bestaan. Daar \\'3ar 

\":muit stedenbouwkundig en milieutechnisch oogpunt geen oppefl'laktl'w3ter gewenst 

is, wordt de hoc' .. edheid gemimmahsetrd. Dit lage percentage wordt aangehouden I·oor 

Zakenpoort, Bergschehock, Hogekant, Omnizo, Multizo en Euroquartier. In dit gebied 

krijgen de watergangen hCI profiel 11In een grnchl. (n Grocnendaal zullen de \\'3tergan

gen van n3lUuflTiendelijk(: OC\'CTS worden voorzien. In Ecozo wordt de bestaande water~ 

structuur gehandhaafd. 

Het grootste percentage oppervlaktewater zal worden gerealiseerd in Waterrijk; 20%. Als 

gevolg \'3n lage kweldruk heeft het water in dit deel ran het plangebied immers de beste 

Im'3litcil. 

Riolering 

Om relmief schoon en refl'Uild water afzonderlijk te kunnen afvoeren zal gebruik wor

den gemaakt van een gescheiden systeem van riolering. Ca. 75% ran het schone regcn~ 

waler zal worden afgc\'Oerd naar het oppen'laktewater. Hel resterende, \'efl'Uilde, regen~ 

watcr en het afvalwater worden naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd. 

Kabel s en leidingen 

In de zuidelijke rn.nd ran hel plangebied loopt, parallel aan de autosnelweg, op een 

afSland lIan zo'n 250 m, de 380 kV-hoogspanningsleiding. Voor een stroOk met een 

breedte \'3n 36 m tcr weerszijden van de hartlijn van de leiding (dus met een totale 

breedte l'3n 72 m) gelden beperkingen ten aanzien van de inrichtings- en de bebou-

wingsmogelijkheden. Nabij de hoogspanningsleiding, langs de autosnelweg A6 en langs 

de Hogering bevindt zich ccn 100 m brede strook, waan'oor een mogelijke toekomstige 

bestemming als nationale leidingenstrook is I·astgelegd. Dit betekent dal het grondge-

bruik niet in strijd mag zijn met de mogelijkheden om in de strook buisleidingen aan te 

leggen en in stand tC houden. 
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MILIE U A S P EC TE N 

Een \'ltn de belnngrijke fawlcn \'iln hel stm'eT1 naar duurzaamheid is een zorgvuldige omgang met 

milieu-aspecten. Enkele \'lln de in hoofdstuk ï besproken civieltechnische aspecten hebben tCI'COS een 

milieu-dimensie. In dit hoofdstuk komen de primaire milieu-aspecten aan de orde: energie, afval, bestrij

ding \110 hinder en verontreiniging en externe veiligheid. Wat betreft hinder en verontreiniging, deze blij-

l'en in Almere Poort beperkt tot geluidhinder en - op zeer beperkte schaal - bodemverontreiniging. 

Geurhinder en luchm:rontrciniging doen zich in het plangebied niet 1'00r. 

Energie 

Zeer nauw \'erweven mei duurlaamheid is het thema energie. Hel beleid van de gemeente Almere is 

gericht op een beperking van de energicvraag en op substitutie van fossiele energiebronnen door duuna

me energiebronnen. 

In grote lijnen is \'astge1egd op welke \vijze de energie\'Oorliening in Almere Poort zal worden gereali

seerd. Beslissingen op het ni\'eau \'an de uitwerking zullen worden genomen in overleg met de overige bij 

de omwikkeling I"an het plangebied betrokken partijen - op basis van een procedure van 'tendering'. Ten 

aanzien van de energie\'oorliening worden de volgende ambities gehanteerd: 

• een energieprestatienorm (EP) die 20% lager ligt dan de landelijke nOnTIj 

• het gebruik van minimaal 10% duur/.ame energie; 

• een reductie van het primaire energiegebruik en van de COremissie \'llII 50% (referentie 2000). 

In woon- en werkgebieden met een re!atiefhoge dichtheid, ca. 75% \lIn het plangebied, 7,3.1 een energie

infrastructuur worden toegepast die gebaseerd is op warmtedistributie. \'\'at betreft de inl"Ulling worden 

meerdere opties opengehouden: een STEG-warmlcikrachtcenheid (STEG = Stoom En Gasturbine), 

decentrale warmtebronnen (bijvoorb~'eld micro-\,\'KK, aardwarmte of ecn combinatie I'an deze Icchnie-

kcn). Voor hCI resterende deel van het plangebied zal een 'all c.leclrie'- oplossing worden nagcstreefd, bij

I'oorbeeld door het gebruik van pholOl"ol taische energie (PV). 

Wal betreft het gebruik van duurzame energie kan uit \'erschillende systemen worden gekozen: de tOC

passing van zonnecollectoren, \'3.n PV-installaties, van PV-cemrales, van een STEG op basis van gaswin

ning uil biomassa of \'3n aardwarmte. 

Een belangrijke maatregel om de encrgiel'raag te beperken is, naast het aanscherpen I"an de EP, het zon-
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gericht oriënteren van de woningen, Hierdoor wordt op passiel'e wijze gebruik gemaakt 

van de "'armte van de zon, Tel'ens wordt op die manier de mogelijkheid geboden om de 

daken te gebruiken \'OOT actiC\'i:: opwekking van zonne-energie (I'oor de warmwaten'oor

ziening en \'Oor electriciteit), 70% l'lIn de woningen zal zongericht worden georiënteerd, 

Afval 

Het afval 7.a1 in Almere Poort gescheiden worden ingezameld, Ten aanzien van de wijze 

van inzameling wordt momenteel haalbaarheidsonderzoek I'erricht nallr de toepassing 

van nieuwe technieken, die mogelijk ziin door de relatief hoge dichÛ1eid die wordt gere-

aliseerd, Een \'3n de mogeliike nieuwe technieken is een systeem van buizen waardoor

heen het afval, geschieden naar soort, I'an de woning naar een centraal punt wordt 

getransporteerd, 

Bestrijdi ng geluidhinder 

De belangrijkste geluidhinderbronnen in Almere Poon zijn het wegverkeer en de trein, 

Om te \'OOrkomen dat woningen sterk met geluid worden belast, worden minimale 

afstanden ('I3Jluit de as I'an de weg) aangehouden die zijn afgckid van genormeerde 

grenswaarden, Voor weg\'Crkeer is de grenswaarde (zijnde de geluidsbelasting op de 

gcvel) 50 dB(A), De weg die als gevolg van een grOte \'erkeersintensiteit en hoge snelhe-

den het meestc geluid produceert, is de autosnelweg A6 langs de zuidelijke rand van het 

plangebied, De breedte l'lIn de strook langs deze weg die op grond \'lIn de 50 dB(A}-

grenswaarde niet I'oor (woon-)bebouwing in aanmerking komt is, gerekend vanuit de as 

van de weg, 550 m, Langs de A6 zijn geen geluidswerende l'OOrzieningen voozicn. Voor 

de Hogering, de stadsautoweg langs de oostelijke rnnd van het plangebied zijn de afstan

den respectiel'elijk 250 m (zonder geluidsscherm) en 125 m (met een geluidsscherm 

met een hoogte van 3,50 m), Ook langs de hoofdwegen in het p!angebied moelen stro-

ken in acht genomen worden die niet l'OOr woonbcbouwing in aanmerking komen. Voor 

de hoofdontsluitingsweg van het \1'OOngebied geldt I'anuit de as \'lIn de weg een afstand 

van iO a 85 m, bij toepassing I'an een geluidsscherm IC reduceren tot 30 a 40 m, Voor 

de owrige hoofdwegen bedragen de afstanden respectievelijk 40 à 60 m (zonder geluids

scherm) en 20 m (met geluidsscherm). 

Voor de spoorweg wordt met ingang van het jaar 2000 de grenswaarde die momenteel 

60 dB(A) bedrnligt, I'crlaagd naar S7 dB(A). Dit houdt in dat zonder geluidswerende 

\'OOrzieningen strok.en ter weerszijden van de spoof",eg, gemeten l'lInuit de as van de 

spoorweg, van 230 m moeten worden vrijgehouden \'an \\'OOnbebouwing. Met voorzie

ningen met een hoogte \'an slechts 1,00 m kan deze afstand tot 100 m worden vcrmin-

derd, 

Wanneer de afstand van de woningen tOt de as ran de weg of de spoorweg toch minder 

bedraagt dan de op basis van de grenswaarde berekende minimale afstand kunnen 

geluidswerende maatregelen in her tussengebied worden getroffen. Een alternatief is om 

de geluidhinder te bestrijden door een specifiek \\'oningomwcrp toe te passen, 

Wat betreft het luch[l'erkeer behoeft niet met geluidhinder rekening Ie worden gehou-

den. De aan- en uitvliegroutes l'lIn Schiphol voeren niet ol'er Almere POOrt, Hoewel in 

de prnktijk van de routes kan worden afgeweken - en toch OI'er hel plangebied wordt 

gevlogen - wordt dermate hoog gevlogen dat de maximaal toegelaten geluidsbelasting 

niet wordt ol'Crschreden. Ook I'an de luchthal'en Lelystad is geen geluidhinder te I'cr· 

wachten. Almere Poon ligt niet binnen de geluidscontouren \'lIll deze regionale I'oorzie-

ning, 

Om te voorkomen dat de bedrijl'en in Bergschekant en Hogekant geluidhinder in hel 

woongebied \'lIn Almere Poort I'eroorzaken, wordt bij de uitgifte een zonering, gebaseerd 

op maximaal toelaatbare milieucategorieën, gehanteerd, Dit betekent dat bedrijven die 

geluidhinder (en andere I'ormen l'lIn milieuhinder) produceren zo dicht mogelijk langs 

de autosnelweg A6 worden gesitueerd, Hoewel onderdelen van hel S&L-complex, met 

name het stadion en de drafbaan, bij wed mijden potentiële geluidhinderbronnen zullen 

zijn, zal de geluidsbelasting op de ge\'els van de dichtstbijzijnde woningen in het alge

meen onder dc grenswaarde (SO dBCA» blijl'en, 

Geluidhinder vanuit de recreatiegebieden - zoals zich zou kunnen \'OOrdoen bij manifes· 

talies en feesten op het !\\uiderstrand - zal worden bestreden met behulp \'an het instru

ment \'lIn I·ergunning·,'erlening. Voor de jachthawn Marina Muiderzand 7jjn eisen aan-

gaande de maximale geluidsbelasting vastgelegd in een Hinderwetvergunning. 
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Bestrijding bodemverontreiniging 

Hoewel in het algemeen de 'maagdelijke' bodem \'an de Ae\upolder tOl de schoonsle in 

heiland zal behoren, is hel mogelijk dal zich onder de bestaande wegen verontreinigde 

slakken be\;nden, Indien de betrelTende wegen worden opgcheren en hel wegdek wordt 

rerwijderd, zal bekeken moelen worden of sanering noodzakelijk is, 

Externe vei l igheid 

Externe veiligheid heeft te maken mei bescherming legen ge\'3.ar, In Almere Poort blijft 

dit aspect beperkt lot de aanwezigheid van ge\'3.arliike stolTen, In de jachtha\'en Marina 

Muiderzand zijn propaan-, butaan- en campinggasnessen opgeslagen, Voorschriften Ier 

voorkoming van calamiteiten zijn opgenomen in de Hinderwetvergunning, waarin ook 

de maximale geluidsbelasting is \'astgeJcgd, 

Overige regelS 

Hoewel mei de 'milieu-zonering' \'an de bedrijventerreinen een effectief middel is aan

gereikt om milieuhinder te voorkomen, laat deze oplossing onverlet dat bedrijven door 

hun om\'3.ng of door de aard van de productie individueel m,e,r,-plichtig kunnen zijn, 

VoortS is hel waarschijnlijk dal \'001' onderdelen \'3n het S&L-eomplex aanvullende ver

gunningen in hel kader van de Wet milieubeheer zijn vereist. Ook ,'oor de nieuwe jacht

haven zullen dergelijke \'ergunningen noodzakelijk zijn, alsmede een lozingsvergunning, 

een ontgrondings\'ergunning, een melding in het kader \'IIn de Wel bodembescherming 

en een melding in hel kader van de \'(:'et op de waterkering. 
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SO C IALE A SPE C TE N 

Dil SIOlhoofdstu);; \':In de toelichting op bel programma is gc\\ijd aan sociale aspecten, meer in bet bij. 

zonder de sociale aspecten die samenhangen met het gebruik \'3n de openbare ruimte - bet geheel van 

straten, pleinen en parken dal hel publieke domein van Almere POOrt constitueert. De openbare ruimte 

\'ormt - in !etlerlijk~ én figuurlijke zin - hel verbindend element tussen de afzonderlijke functies, tussen 

plekken en gebouwen die elk I'oor zich een minder publiek of geheel pri\'c karakter hebben. Naast de 

functie \'an \'crkecrsruimtc heeft de openbare ruimte de functie van rcrblijfs- en onunoelingsruimle. 

Minstens zo belangrijk echter is de betekenis en'an als 'drager' van de idenlitcilvan een stedelijk gebied. 

Via de openbare ruimte idemificcen de bewoner zich mei de woonomgeving, de buurt, de wijk en de 

stad, 

Aan de orde komen achtereell\'olgens hel gebruik van de openbare ruimte in hel algemeen, de gebruiks

eisen van specifieke doelgroepen en aspecten van sociale I'eiligheid, 

Gebruik van de openbare ruimte 

Bij het gebruik I'an de openbare ruimte moet een onderscheid worden gemaakt russen ruimlen in hel 

centrale gebied I'an Almere Poort en ruimten in de woongebieden, De ruimten in het centrale gebied, 

met name het stationsplein en omgeving en de 1eisure-boulevard, zullen intensief en gel'arieerd worden 

gebruikt. Trefwoorden zijn lel'endigheid en (positief gewaardeerde) anonimiteit. Om lC\'endigheid en 

anonimiteit te genereren is I'an primair belang de im'Ulling van de openbare ruimte, zoals de aanwC"Lig

heid van een veelheid aan zo gel'arieerd mogelijke publiekslTCkkende I'oorzieningen, Van belang hierbij 

zijn ook het I'oorkómen van seizoengebonden beperkingen (bijvoorbeeld door ol'Crdekte en I'envarmde 

terrassen aan te bieden) en het hanteren I'an een socpel beleid betTCffende openingstijden, Naast de 

invulling (functies) speel! uiteraard ook de inrichting (vorm) een cruciale rol. VormgclingsaspeClcn zijn 

de onderlinge afstemming I'an gebouwen en ruimte, ruimleprolielen en, uiteraard, materiaal- en kleurge-

bruik. 

In de woongebieden 7.31 de openbare ruimte in het algemeen minder imcnsief worden gebruikt. Aan de 

eisen die hier worden gesteld - herkenbaarheid, o\'erzichtdijkheid en I'cilighcid - zall'ooral door ecn 

goede inrichting tegemoet moeten worden gekomen. 

Voor een optimaal gebruik \'an de openbare ruimte, zov.el in het centrum als in de woongebieden, is een 
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doelmatig beheer een \'creiste. Mct doelmatig beheer kan ook worden morkomen dat 

delen I'an de openbare ruimte (die daar niet I'oor zijn bestemd) door specifieke groepen 

worden gemonopoliseerd. 

D oe l g r oe p e n 

In de manier waarop de openbare ruimte wordt gebruikt treden verschillen op tussen 

rypen van gebruikers. Speciale doelgroepen ~"Ormen kinderen en iongeren. Beide groe-

pt!n maken in hel algemeen I'ccl intensiever gebruik van de openbare ruimte dan \"01-

wassenen. Voor kinderen betekent her \'erblijf in de openbare ruimte in de woonomge

ving de eerste confrontatie met de 'buitenwereld ' - een wereld die spelenderwijs wordt 

verkend. Naasr herkenbaarheid, OI"Crzichrelijkheid en I'eiligheid zijn \'oor kinderen ook 

herbergzaamheid en bespeelbaarheid belangrijke kwaliteiten \'an de openbare ruimte. 

Bm'endien zullen in de openbare ruimre in de woongebieden spedale \'oorzieningen 

\loor kinderen moeten worden getrolTen (zie ook hoofdstuk 5). 

Voor jongeren heefr de openbare ruimte vooral de betekenis van ontmoetingsruimte. 

Derhal\"i! zal de openbare ruimte zodanig moelen worden ingericht dat aan die ontmoe-

tings-behoefte tegemoel wordt gekomen. Tevens zullen mor jongeren speciale 'plekken' 

worden gecreéerd - zogeheten jongeren-onunoetingsplekken (in het Almeerse jargon als 

JOP's aangeduid). Om Ie I'oorkomen dat jongeren de openbare ruimte op een minder 

gewenste manier gebruiken of delen eJ"\l3n monopoliseren, zullen zij via het beproefde 

middel \lan een interactief proces bij de inrichting van de openbare ruimte worden 

betrokken. 

S oc ial e ve iligh e id 

Sociale \'eiligheid hangt nauw samen met de inrichting en het gebruik I'an de openbare 

ruimte. Als om'eilig worden in het algemeen ervaren \'Cdaten en afgelegen plekken e%~~f 

de aanwezigheid van groepen gebruikers die als onaangenaam of bedreigend worden 

beschouwd. Een belangrijke \'Oorwaarde om gevoelens \'an onveiligheid te voorkomen is 

het bevorderen l-an sociale controle - door middel van zichtbaarheid. De ruimtelijke 

middelen hiertoe zijn (de begrippen zijn al eerder genoemd): inruiling, inrichting, waar-

onder ook een goede verlichting, en beheer. Ook surveillance draagt uiteraard bij aan de 

bevordering van de sociale controlc. 

Een specifick Almeers aspect van sociale (on-)vci ligheid is hetl'erkeerssysteem dat, 

medc tcr bevordering van een andere vorm vun veiligheid, dc wrkeersl"ciligheid, is geba

seerd op een I'er doorgevoerde scheiding ~"lln \·crkeerssoorten. BOI'endien vocren de rcr-

keersv.·egcn vaak door onbebouwd gebied. Vooral uit oogpunt van sociale veiligheid is 

ervoor gekozcn om in Almere Poort het langzame verkeer alternatÎe\'e routes door de 

'bebouwde kom' te bieden (zie ook hoofdstuk 6). 
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RAADSVOORSTEL E N BESLUIT 

Vergadering Gem. Raad 

rjd. 1 6 DEC. 1999 

Aan de Gemeenteraad ~''''f.g~ 
"--- ---

Agendapunt Nummer 

5/12 208 -99 

Berrdl: Datum 

Vaststelling Structuurplan Almere Poon 16 december 1999 

WIï steDen u voor 
I . De op het ontwerp Structuurplan Almere Poort ingebrachte zienswijzen ongegrond te 

verklaren 
2. Het Structuurplan Almere Poort vast te stellen. 

Toelichtin~: 
Op 6 februari 1997 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Almere 2015 
aangewezen als basis voor de ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling van Almere na 2005 . In 
deze strategie is voorzien in het ontwikkelen van het gebied Poort .. 
Het Ontwerp Struçtuurplan heeft vanaf 28 juni 1999 gedurende vier weken ter inzage gelegen. 
De in deze periode ingebrachte zienswijzen zijn samengebracht en van commentaar voorzien 
in de nota: Reactie op de zienswijzen Ontwerp Structuurplan Poort. In geen van de 
zienswijzen wordt aanleiding gevonden om het plan, ten opzichte van het Ontwerp, te herzien. 
Wel zal in de verdere planuitwerking op verschillende punten nader onderzoek worden gedaan 
en overleg worden gevoerd. 

Vaste commissie(sJ van advies aan benw 
De commissie voor financiën, ruimtelijke ordening en verkeer & vervoer c.a. kan zich met het 
voorstel verenigen. 

B"'"m='cr '" w,mO"dcr.~ 

'ë1eë1bnUllr~g~em~e~e~streeTr,~------
a drs. H .G. Ouwerkerk 

BJilage/'ter JezinggeJegd: 
• nota d.d . 21 oktober 1999 van RYM 

ontwerp Structuurplan Almere Poort 
• nota 'Reactie op de zienswijzen Ontwerp Structuurplan Poort ' 
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Vergadering Gem. Raad 

dd. 1 6 DEC. 1999 

Bes/wi" 

Nummer 
208-99 

conform 

De raad van de gemeente Almere, 

gelet op artikel 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

BESLUIT: 

Vast te stellen het Strucruurplan Almere Poort. 

Almere, 16 december 1999 

De raad voornoemd, . vnnn;rrpl 

~~ d~e~_v_o_o_r.n_'_n_e ________________ __ 

Darum 
16 december 1999 
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