
1 INLEIDING

1.1 Aanleiding
Almere bouwt, beheert, investeert en groeit. Dit gaat gepaard met allerlei onvoor-
ziene effecten. Zo wordt Almere regelmatig geconfronteerd met bouwaanvragen
voor delen van haar parken. Daarmee is de grote kracht van het wonen in Almere 
in het geding. Het gemeentebestuur bezint zich over dit vraagstuk. Niet alleen om
‘wildgroei’ in de parken te voorkomen, maar ook om het groene imago van Almere
en het behoud van de woonkwaliteit veilig te stellen en te versterken. Als aanzet
heeft het College van Burgemeester en Wethouders de startnotitie ‘Almere Parkstad’
opgesteld. Onderhavige nota vormt het vervolg hierop. Het geeft inzicht in de 
betekenis van de parken voor de Almere. Hoe liggen de parken er nu bij, wat voor
waarden hebben ze voor de bewoners van de stad en hoe kan de gebruikswaarde
toenemen? De visie geeft tevens richting aan de toekomstige ruimtelijke inrichting
van de parken. De nota beoogt daarbij niet om precies aan te geven waar iets wel 
of niet zou kunnen. Zij geeft globaal aan wat de bedoeling van het park is en welke
ontwikkelingen er worden voorgestaan.

Zoals bij andere projecten, hecht het gemeentebestuur bij het parkenproject grote
waarde aan de betrokkenheid van haar burgers. De bewoners kennen de stad immers
het best en zijn ook nog eens de gebruikers van de parken. Op basis van deze nota 
– dat voorlopig als discussiestuk fungeert - worden de bewoners en vertegenwoor-
digers van belangengroepen in de gelegenheid gesteld om over de toekomst van de
parken mee te denken, van gedachten te wisselen en hun mening te geven. Nadat
het overleg met de bewoners is gevoerd volgt de verankering – althans voor de 
grotere parken - door middel van het opstellen en vaststellen van afzonderlijke
bestemmingsplannen. Voor de daadwerkelijke realisatie zal per park – samen met 
de bewoners – een uitwerkingsplan worden gemaakt.

1.2 Opdracht en doel 
Het gemeentebestuur heeft aan diverse diensten van de gemeente de opdracht gegeven
om vanuit een professionele invalshoek de volgende vragen te beantwoorden:
• Wat is de ontwikkelingsrichting van elk park afzonderlijk?
• Kunnen gebouwde voorzieningen aan de parken worden toegevoegd en zo ja

onder welke voorwaarden?
• Welke richtsnoeren gelden voor het behoud, de aanpassing en het onderhoud 

van de parken?
• Waarover en op welke wijze worden de bewoners bij de uitwerking betrokken?

De parkennota houdt dus geen ontwerp in maar biedt een kader op basis waarvan
met de bewoners wordt gesproken. Waarna beleid zal worden ontwikkeld, middelen
worden aangewend en uitvoerings- en beheersplannen worden gerealiseerd.
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1.3 Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk ‘Visie en uitgangspunten’ van deze studie worden de 
parken op meerdere schaalniveaus bekeken. Allereerst wordt bezien welke betekenis
de parken op het niveau van de stad hebben. De parken worden onderverdeeld in
stadsparken en wijk- en buurtparken. Om de parken tot een succes te maken dient
hierin extra in de ruimtelijke inrichting, het programma en het beheer te worden
geïnvesteerd.

Aan de hand van aspecten als de landschappelijke typering, de context, de ont-
sluiting en het programma worden de parken in hoofdlijnen op hun kwaliteiten 
en op hun zwakke kanten beoordeeld.
Op basis hiervan worden de uitgangspunten voor de toekomst van deze parken
bepaald.

In het derde hoofdstuk ‘Visie nader getypeerd’ worden de stadsparken elk afzonderlijk
getypeerd. Per park worden voorstellen gedaan voor de ruimtelijke en programma-
tische ontwikkeling. Tevens wordt bepaald of er in de parken gebouwd mag worden.
Op identieke wijze worden in het derde hoofdstuk de wijk- en buurtparken behandeld.

Tot slot worden in Hoofdstuk vier in een overzicht per park alle typeringen, acties
en voorgestelde maatregelen samengevat, gevolgd door conclusies en aanbevelingen
in Hoofdstuk vijf.
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2 VISIE EN UITGANGSPUNTEN 

2.1 Probleemstelling
Parkennota opmaat structuurplan
Door het groeiend ruimtebeslag voor woningen, bouwkundige voorzieningen en
infrastructuur neemt Almere steeds meer de gedaante aan van een conglomeraat.
Om er voor te zorgen dat dit conglomeraat in samenhang functioneert, is een nieuw
structuurplan opgesteld. De parkennota is een eerste uitwerking van dit nieuwe
structuurplan. Immers de parken leveren een eminente bijdrage aan het imago 
van Almere als geheel en worden beschouwd als een belangrijke magneet voor de
woonomgeving. Gebleken is dat mensen in Almere gaan wonen vanwege het groene
karakter van de stad. De vele parken die de stad rijk is dragen daar hun steentje aan
bij. Een rondgang langs de parken leert dat een aantal parken er goed uitziet, maar
dat er ook parken zijn die weinig aanspreken. Tevens wordt duidelijk dat er een 
verschil in betekenis is tussen de parken; enkele parken spelen een rol voor de hele
stad, het merendeel der parken is van belang voor de wijk of de buurt.

Om Almere als groene stad nu en in de toekomst te behouden is een heldere visie
onontbeerlijk. Helder in die zin dat de visie voor elk park afzonderlijk kwalitatief 
en kwantitatief uitsluitsel geeft over:
• Identiteit van het park;
• Bijdrage die het park levert aan de onderlinge diversiteit;
• Ruimtelijke hoofdstructuur;
• Functionele indeling;
• Uitgangspunten voor de beoordeling van bouwaanvragen, aanleg van park-

infrastructuur, beplantingen en beheer;
Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de visie duidelijk en eenvoudig te
begrijpen dient te zijn voor bewoners, gemeente en externe beheerders. Immers
iedereen dient de visie te begrijpen en er mee kunnen werken.

Realisatie voorzieningen in parken
De laatste jaren klinkt steeds nadrukkelijker de roep van bewoners om voorzienin-
gen ter ondersteuning van het recreatief gebruik van de parken. Mensen willen 
tijdens een wandeling of fietstocht ergens in een groene omgeving iets kunnen eten
en drinken of elkaar ontmoeten. Daarnaast leven er bij de bewoners van Almere
ideeën om de sociale en culturele functie van de parken te versterken.

Het toeristisch recreatief beleid is in 1996 vastgelegd in de nota ‘Almere waterstad!’.
De nota stelt nadrukkelijk dat ten behoeve van horeca in de parken en buiten-
gebieden een actief stimuleringsbeleid zal worden gevoerd. Indien noodzakelijk zal
de gemeente daartoe voorwaardenscheppende investeringen in infrastructuur en
nutsvoorzieningen doen.

De in 1999 vastgestelde horecanota benadrukt het belang van een in kwantitatief en
kwalitatief opzicht voldoende aanbod van horeca-voorzieningen. De parken Vroege
Vogelbos, Beatrixpark, Polderpark, Ebenezer Howardpark en Meridiaanpark zijn in
deze nota aangewezen als vestigingsplaatsen voor nieuwe horecatievestigingen van
de eerste of tweede categorie. Alleen voor de Zuidoever van het Weerwater is de
mogelijkheid voor een categorie drie vestiging.

De geformuleerde beleidsdoelstellingen, zoals neergelegd in de horeca nota, zijn
echter tot dusverre in onvoldoende mate gerealiseerd. In de praktijk doen zich in de
parken een aantal belangrijke problemen voor die met de huidige middelen niet of
onvoldoende kunnen worden ondervangen.
• Niet altijd even duidelijk is welke locaties binnen een park voor horeca bestemd

zijn. Dit leidt tot verschillende zienswijzen en interpretaties van bestemmings-
plannen door betrokkenen.
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• Veel bestemmingsplannen zijn verouderd of dienen ten aanzien van horeca nader
te worden uitgewerkt. Wijzigingsprocedures vergen veel tijd.

• De voor horeca aangewezen locaties in de parken zijn doorgaans slecht bereikbaar
waarbij de benodigde aanleg van infrastructuur en nutsvoorzieningen hoge kosten
vergt.

• De gewenste horecavestigingen hebben merendeels een parkondersteunende 
functie waardoor de omvang en aard van de activiteiten aan beperkingen onder-
hevig is. De door gronduitgifte in de markt realiseerbare inkomsten zijn beperkt.

• Het gemeentelijk beleid biedt onvoldoende mogelijkheden ter compensatie van
onrendabele investeringen door private partijen.

• Ter verbetering van de financierbaarheid, bedrijfsvoering en veiligheid is de 
toevoeging van een bedrijfswoning veelal noodzakelijk. Een bedrijfswoning stuit
echter vaak op bezwaren van omwonenden.

• De mogelijkheden in parken tot realisatie van elkaar versterkende voorzieningen
zijn beperkt.

• De beperkte attractiviteit van de bestaande parken nodigt weinig uit tot bezoekers
en bemoeilijkt de rentabiliteit van solitaire horecavestigingen.

De natuur in de parken 
Een aantal parken kan beschouwd worden als ‘groene vingers` die de stad in wijzen
en gevoed worden door de ecologische infrastructuur van het buitengebied. In Almere
wordt de ecologische structuur gevormd door het groene lint van grote bossen en
moerassen dat als een ring om de bestaande stad ligt. De parken, als uitlopers 
hiervan, brengen de natuur tot de voordeur.
De bosrijke parken bieden broedgelegenheid aan diverse vogelsoorten. Veel zang-
vogels laten in het voorjaar hun lied klinken. Langs waterlopen worden regelmatig
ijsvogels gezien. Met het ouder worden van de bomen in de parken nemen de broed-
mogelijkheden toe voor o.a. holenbroeders zoals holenduif, grote bonte specht,
verschillende mezensoorten, enz.

De vegetatie van veel parken is nog wat eenzijdig. Veel wilde planten moeten
Flevoland nog ‘ontdekken’. De kalkrijke kleibodem waarop de meeste bossen en
parken zijn aangelegd zorgt in de herfst voor een grote rijkdom aan paddestoelen.
Het bomenbestand bestaat in veel gevallen uit snelgroeiende soorten met een 
relatief korte levensduur. Wanneer deze pioniers verdwijnen komt er ruimte voor
meer duurzame soorten met een langere levensduur en grotere ecologische waarde.

De natuurwaarde van parken kan verder worden verhoogd door bij beheer en
inrichting te streven naar een grotere diversiteit. Bijvoorbeeld door het creëren 
van geleidelijke overgangen tussen verschillende beplantingstypen, zoals de instand-
houding van zonbeschenen bosranden met een goed ontwikkelde struikenrand.
Deze hebben grote waarde voor onder andere vlinders en tal van andere insecten
Parken spelen een grote rol bij de natuurbeleving van mensen in de stad. Het ervaren
van de seizoenen en de mogelijkheid om van nabij planten en dieren te zien, zullen
in een steeds verder verstedelijkend milieu van groter belang worden. In sommige
parken, met name wanneer deze grenzen aan grotere groengebieden komen bijvoor-
beeld reeën voor die tot dicht bij de huizen komen. Parken leveren kortom een
belangrijke bijdrage aan het actuele thema natuur in de stad. Hieronder in schema:
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Park Relatie met ecologisch netwerk

Zuidoever Weerwater Maakt contact met ecologische verbinding

Lumierepark Redelijk geïsoleerde ligging

Beatrix/Den Uyl/Klein Brandtsportpark Beperkt contact met andere groengebieden

Vroege Vogelbos/Beginbos Maakt deel uit van ecologische verbindingszone

Fanny Blankers Koenpark Maakt contact met groot groen/blauwgebied

Oostelijke Groene Wig Maakt contact met groot groengebied

Westelijke Groene Wig Maakt contact met ecologische verbinding

Spanningsveld en De Korver Maakt contact met ecologische verbinding

Ebenezer Howardpark en Laterna Magikapark Geïsoleerde ligging



Muzenpark Geïsoleerde ligging

Rie Mastenbroekpark Beperkt contact met andere groengebieden

Leeghwaterplas/Hannie Schaftpark Maakt contact met ecologische verbinding

Polderpark Beperkt contact met andere groengebieden

Meridiaanpark Maakt contact met groot groengebied

Buiten-Oost Maakt contact met groot groengebied

Groenendaal Maakt contact met ecologische verbinding

In de periode dat de parkennota afgerond is, werd door de bestuurders van Almere
natuur op de politieke agenda gezet. Deze actie zal zich in de periode 2002-2005
vertalen in een Ecologisch Masterplan voor de gemeente Almere. Met het Ecologisch
Masterplan ontstaat een kader waarbinnen afwegingen gemaakt zijn rond het thema
natuur in de stad. Voor de parken vertaalt zich dit in duidelijkheid over wat de 
kansen, wenselijkheid en mogelijkheden zijn van natuur in de parken. Op deze wijze
kan tijdens het opstellen van ontwikkelingsplannen voor ieder afzonderlijk park,
gefundeerd gekozen worden voor de gewenste natuurkwaliteit en de daaraan gekop-
pelde investeringen in ecologische inrichting en beheer. Aan de concrete invulling
van de ecologische aspecten wordt dus op het niveau van de planuitwerking verder
aandacht besteed.

Huidige situatie parken
De grote hoeveelheid groen in de stad vergt veel onderhoud. Gelet op de beperkte
budgetten is er destijds voor gekozen om het groen in de wijken intensief en de 
parken extensief te beheren. Door de weinig sprankelende vormgeving, de dichte
begroeiingen, het extensieve beheer en de standaard inrichting ogen veel parken wel
erg anoniem. Ze lijken op een stukje polderbos of recreatiegebied. Er is een start
gemaakt met het inlopen van de achterstanden in bijvoorbeeld het Beatrixpark en
het Lumièrepark.
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parken weinig uitgesproken
standaard meubilair dichte begroeiing achterstallig onderhoud opgedeeld door hekken

�

Context en ontsluiting De meeste oudere parken zijn naar binnen gekeerd. Ze 
liggen verscholen tussen de achterkanten van huizen, vanaf de dreven ontnemen
bosschages het zicht. Nieuwere parken hebben meer visuele relatie met de stad;
vanuit de aangrenzende straten kijkt men uit op het park.
Veel parken grenzen aan dreven; het groen is ingezet als geluidszone tussen weg 
en bebouwing. Dat komt de sfeer in de parken niet altijd ten goede.
Almere is een fietsstad; op veel plaatsen liggen de fietspaden los van autowegen.
Het uitgebreide fietspadenstelsel is goed met de Almeerse parken vervlochten.
De door de parken lopende fietspaden bieden een snel en stil alternatief voor 
routes tussen de bebouwing.

Een tam programma In de parken is weinig verscheidenheid in programma waar-
neembaar. Het programma is redelijk voorspelbaar, het bestaat uit een beperkt
assortiment sport, spel en natuurvoorzieningen. De belangstelling voor volkstuinen
neemt af; op een aantal complexen staan tuinen braak. Sommige parken zijn 
programmaloos.
Op een enkele uitzondering na, staan er weinig gebouwen in de parken. De bebou-
wing beperkt zich in hoofdzaak tot sportvoorzieningen en tot de maatschappelijke
voorzieningen zoals in het Ebenezer Howardpark. Alleen in de als stadspark aan te
merken Zuidoever van het Weerwater bevinden zich tot nu toe horecagelegenheden.
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2.2 Uitgangspunten

Omschrijving van het begrip park
Omdat het juist de bedoeling van de gemeente is om de parken onderling naar 
programma en uitstraling te laten verschillen, is het moeilijk een eenduidige definitie
te geven voor de parken. Wel kunnen een aantal uitgangspunten voor de parken
worden geformuleerd. De uitgangspunten gelden in meer of mindere mate voor alle
parken in de parkennota.

Een park:
• is een gebied dat in grote mate openbaar toegankelijk is;
• biedt gebruikers de mogelijkheid zowel actief (doen) en passief (kijken naar) 

te functioneren;
• heeft als beeld dat het voornamelijk is ingericht met bomen, beplanting, gras,

water, gebouwde en ongebouwde voorzieningen en is voorzien van een formeel 
of informeel padenstelsel;

• heeft een directe relatie met het stedelijk gebied;
• vormt een duidelijk herkenbare eenheid, geconcentreerde plek, in het stedelijk

gebied door contrast met zijn omgeving;
• bevat in de regel herkenbare c.q. beeldbepalende elementen zoals beeldende kunst

waterloop, vijver, lanenstelsel enz.;
• kenmerkt zich door gericht, in het algemeen intensief, onderhoud om de functio-

naliteit van het gebied in stand te houden;
• functioneert minimaal op wijk/buurt niveau.

Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de inrichtingsvoorstellen
voor de parken in Almere:

Behoefte aan rust en ontspanning
De samenleving verandert in hoog tempo, als gevolg van de stormachtige ontwikke-
lingen op het gebied van de ICT. Dit heeft gevolgen voor werkrelaties, verkeer en
vervoer en het sociale klimaat. Alles wordt onrustiger. Voortdurend moeten wij 
anticiperen op nieuwe trends. De werktijden verschuiven, worden flexibeler en de
mensen eveneens om alles te kunnen bijbenen. De behoefte aan rust in deze snel
veranderende wereld zal sterk toenemen. Ook aan die behoefte dienen de gemeenten
te voldoen, bijvoorbeeld door de rustige plekken intact te houden waar je aan 
de onrust kunt ontvluchten.

Groen alom 
Vergelijken we het groen in Almere met andere steden in Nederland dan vallen 
een paar zaken op. Allereerst is er geen enkele Nederlandse stad met zoveel parken.
Meer dan 15 parken in een stad met 150.000 inwoners is ongekend. Ook in een
ander opzicht is Almere uniek. De stad ligt ingebed in verschillende grote groen-
gebieden: de randmeren met de bijbehorende havens, stranden en uitkijkpunten, de
natuurgebieden Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen, de ruige natuur van het
Kromslootpark, de bossen richting Pampushaven en de boswachterij Almeerderhout
en het uitloopgebied de Noorderplassen.
Tegelijk is er nog veel groen in de stad: de dreven worden begeleid door groen,
temidden van de woonbuurten liggen plantsoenen, in de straten groeien bomen.
Vrijwel elk huis heeft bovendien een eigen tuin.
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bijzondere momenten
forse laan vergezicht bij plas bomenakker fraaie bruggen

Onderbreking huizenzee De parken vormen een welkome onderbreking in de 
huizenzee. Ze brengen de natuur midden in de wijken van de stad. Ze zijn van
belang omdat er rustige fietsroutes door heen lopen, bovendien bieden ze mensen
de mogelijkheid om te joggen of een ommetje te maken met de hond. De vele 
verspreid over de stad gelegen parken dragen in sterke mate bij aan het groene
karakter van de stad.

Hiërarchie in stadsparken en wijk/buurtparken 
Bij zoveel groen in en om de stad is het zaak niet op alle gebieden gelijke verwach-
tingen te leggen, maar een hiërarchie aan te brengen. De grote groen- en natuur-
gebieden in de periferie zijn van belang voor de hele stad en in een aantal gevallen
ook voor mensen van daarbuiten. Denk daarbij aan de Oostvaardersplassen, het
boswachterij Almeerderhout en Almere Strand.

Op het niveau van de stad spelen enkele parken een rol van betekenis. De inzet 
zou moeten zijn om de groengebieden in de periferie en de stadsparken van Almere
ruimtelijk en programmatisch zo veel mogelijk van elkaar te laten verschillen.
Omdat er in deze parken iets bijzonders te beleven valt komen bewoners uit de hele
stad hierop af. Een van deze stadsparken is het Weerwater, de grote aan het stads-
centrum grenzende plas met verschillende oeverparken. De Zuidoever ontwikkelt
zich tot vrijetijdspark. Voor het Lumièrepark, dicht bij het stadscentrum gelegen,
bestaan plannen om er een cultuurpark van te maken. Ook het net heringerichte
Beatrixpark, dat een serie parkattracties kent, moet tot een stadspark kunnen 
uitgroeien.
Daarnaast kent Almere twee parken die door hun programmatisch invulling voor de
hele stad betekenis hebben: het Fanny Blankers Koenpark, waarin sport wordt bedre-
ven en het Vroege Vogelbos waarin de natuurwaarden van het gebied centraal staan.
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Om de paar stadsparken tot een succes te maken moet hierin flink worden geïnves-
teerd: in een aantrekkelijke ruimtelijke inrichting, in bijzondere programma’s, in een
goede ontsluiting en in beheer.
De overige parken, stukken groen, hebben betekenis op het niveau van de wijk, de
buurt. Ze liggen netjes verspreid over de verschillende kernen van de stad. Praktisch
alle parken kennen een forse maat. De vormgeving van die parken is over het alge-
meen weinig uitgesproken. Het merendeel der parken bestaat uit een mengeling 
van polderbos, velden en water in de vorm van een plas, een vijver of een waterloop.
Hierdoor lijken veel parken op elkaar. Parken die worden gedomineerd door één
element, zoals de Leeghwaterplas en het Rie Mastenbroekpark (een groot veld),
spreken wel tot de verbeelding. In enkele parken komen landschappelijke verbijzon-
deringen voor. Deze momenten als vergezichten, een forse bomenakker of een lange
laan komen de parken ten goede. Ook uitzonderingen in de materialisatie van de
inrichting, zoals het betonpad en de bijzondere bruggen in het Meridiaanpark,
springen direct in het oog.
Naast de parken zijn er op het schaalniveau van wijk of buurt nog kleine plantsoenen.
Deze worden in de parkennota verder niet behandeld.

Meer en minder programma De stadsparken onderscheiden zich door hun intensieve
en bijzondere programma. Aan de Zuidoever is in aansluiting op de al aanwezige
recreatieve voorzieningen een serie vermaaksattracties gedacht, het Lumièrepark
krijgt een cultureel programma en het Beatrixpark omvat verschillende parkattrac-
ties. In het Vroege Vogelbos speelt natuur een belangrijke rol, in het Fanny Blakers
Koenpark ligt de nadruk op sport.
In de buurt- en wijkparken wordt een veel extensiever programma nagestreefd.
Er vinden enkele verschuivingen van funktie plaats: enkele sportvelden worden 
afgestoten, door halflege volkstuincomplexen te bundelen tot enkele volle complexen
ontstaat ruimte voor stadsweides en andere zaken.

Parken groen houden 
De inwoners van Almere hebben de keus om zich te ontspannen in vele perifere
groengebieden en enkele grote stadsparken, daarnaast woont elke Almeerder ook
nog nabij één of meer parken. Juist dat gegeven maakt Almere uniek.

Gezien het grote belang dat de parken hebben voor het groene aanzien van Almere,
wordt er in beginsel niet in de parken gebouwd. Er gelden enkele uitzonderingen,
in de meeste gevallen betreft het hier de stadsparken (Zuidoever Weerwater,
Lumièrepark, Beatrixpark, Vroege Vogelbos/Beginbos en het Fanny Blankers
Koenpark) waar een intensivering van het programma juist wenselijk is. In alle 
uitzonderingsgevallen moet de bebouwing bijdragen aan een beter functioneren van
de parken alsmede aan een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van het park en
de omgeving.

De uitzonderingen betreffen de volgende gevallen:
1 Horeca, ontspanning en cultuur. In verschillende parken kan een horecagelegenheid

leven in de brouwerij brengen. Het betreft hier de stadsparken aan het Weerwater,
het Beatrixpark en het Vroege Vogelbos. Ook de zuidoever van de Leeghwaterplas
en de havenkom aan de kop van het Meridiaanpark, een locatie in het Ebenezer
Howardpark lenen zich voor horeca en er is de bestaande horecagelegenheid in
het Stadswerfpark. Aan Zuidoever van het Weerwater is een funcluster geproject-
eerd, in het Lumièrepark en zijn culturele voorzieningen gedacht.

2 Functieverschuiving. De stad is constant in beweging. Op sommige plaatsen is 
het wenselijk om te komen tot een revitalisering van een wijk of park. In Almere
Haven wordt dit op grote schaal gedaan om dit stadsdeel ook in de toekomst 
een aantrekkelijk en vitaal woon- en werkgebied te laten blijven. Verder is er een
verschuiving waar te nemen in de belangstelling voor volkstuinen en stadsweiden.
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groen- en recreatiegebieden: zeer groot en verschillend
strand open water bossen wetlands

stadsparken: divers en veel programma’s
weerwater: pret en cultuur Beatrixpark: attracties F.B. Koenpark: sport Vroege Vogels: natuurbeleving
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wijk- en buurtparken: ruimtelijk meer kwaliteit
contrasten andere vormen van beheer grote maat bijzondere elementen

buurtplantsoenen: verzorgd, veel spelen
dichtbij huis detail intensief gebruik kunstprojecten



Recent is daarom een onderzoek gestart naar de wensen en verwachtingen van
gebruikers van deze terreinen. Door wijzigingen in de samenstelling van de 
bevolking kunnen op vrijkomende velden bijzondere woningbouw, eventueel in
combinatie met bedrijvigheid, in een lage dichtheid worden gerealiseerd. Dit is
het geval bij enkele volkstuinen in de Oostelijke Groene Wig. Op de sportvelden
in de Westelijke Groene Wig kunnen op termijn woonvelden worden ontwikkeld.

3 Verankering. Op enkele plaatsen kan bebouwing bijdragen aan een betere veranke-
ring van het park in de stad. Het gaat hier om het bebouwen van twee plekken bij
het Beatrixpark (crematorium en locatie centre point), aan de vestiging van enkele

maatschappelijke voorzieningen in het bos in de zuidrand van het Fanny Blankers
Koenpark en enkele maatschappelijke voorzieningen in Sportpark Bok de Korver/
Spanningsveld en Ebenezer Howardpark alsmede om het bebouwen van de om-
geving van de havenkom in het Meridiaanpark.
In de plannen voor de parken Buiten Oost en Groenendaal zijn, net als eerder 
is gebeurd in het Ebenezer Howardpark en Laterna Magicapark, locaties voor
wijkondersteunende voorzieningen in de parkopzet opgenomen.

4 Sociale veiligheid. Publieksgerichte voorzieningen die ook ‘s avonds worden gebruikt
alsmede bedrijfswoningen kunnen bijdragen aan de sociale veiligheid in en om de
parken. Dit geldt met name voor de fietsroute door het Vroege Vogelbos.

In praktisch alle gevallen waarbij bebouwing wordt voorgesteld betreft het eerder
opgestelde bestemmingsplannen of ontwikkelingsplannnen. In enkele gevallen wordt
een eerder aangewezen locatie in het licht van de ruimtelijke betekenis van een park
ter discussie gesteld.

Bij elk gebouw in een park dient het regel te zijn dat de ruimte rondom het gebouw
tenminste visueel bij het park hoort. Hekken en afschermende beplantingsstroken
dienen bij voorkeur te worden vermeden. In plaats daarvan valt te denken aan
ruimtelijk fraaiere begrenzingen als greppels en sloten.

Meer ruimtelijke kwaliteit 
Bij de buurt- en wijkparken is een onderlinge differentiatie van minder belang dan
bij de stadsparken. Pakkender en minder anoniem mogen de parken wel worden;
ruimtelijk kan de kwaliteit een stuk beter. Enkele parken zijn goed ontworpen, de
andere parken kunnen door eenvoudige ingrepen en door differentiatie in het
beheer ruimtelijk aantrekkelijker worden. In een enkel geval zorgt de uitbreiding 
of toevoeging van een recreatieve voorziening voor meer kleur.
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2 VISIE EN UITGANGSPUNTEN



In de schetsvoorstellen wordt voortgeborduurd en gevarieerd op de landschappelijke
attractiviteit en de verbijzonderingen zoals die zich nu al in verschillende parken
voordoen.

Almere is opgebouwd uit een grote verzameling woonbuurten met korte woonstraten.
De Almeerse parken zijn groot. Gezien deze gegevenheden ligt een robuuste vorm-

geving, waarin gespeeld wordt met ruimtelijke contrasten, voor de hand. In de 
parken waarin nu een aaneenrijging van bosschages en veldjes voorkomt wordt een
vergroving van de maat voorgesteld. Forse lanen, grote boomweides en vergezichten
over velden en waterpartijen leveren uitgesprokener beelden op. Deze ingrepen
geven de laagbouwstad lucht.
Door de toevoeging van een of enkele zorgvuldig ontworpen elementen krijgen de
gebieden iets extra’s. Zo passeren in een aantal schetsvoorstellen voor parken de
accentuering van hoofdpaden en de verbijzondering van waterkanten de revue.

Verschillend beheer 
Bij het huidige extensieve beheer van de parken ogen alle bossen en grasvelden min
of meer gelijk. Ter verhoging van de attractiviteit zullen delen van de parken intensie-
ver en op andere wijzen beheerd moeten worden. Dit betekent dat het onderhouds-
budget voor de parken omhoog moet. Enkele parkdelen kunnen extensiever beheerd
worden.
Net als nu in het Beatrixpark gebeurt, worden in de parken gradaties in het bos-
beheer voorgesteld: van verzorgd tot ruig bos. Door de velden verschillend te 
beheren kunnen de parken meer kleur krijgen. Op een aantal strategische plaatsen
moet het gras vaker gemaaid worden. Ook kunnen gericht kleinere specifieke
beheerselemeneten worden toegevoegd als pergola’s, keermuren of tuinachtige 
plekken. Ter verlevendiging van het beeld wordt in meerdere parken begrazing door
beesten voorgesteld. Soms kan dat door het inscharen van vee van de stadsboer,
andere keren gaan de gedachten uit naar het extra uitgeven van stadsweides.

Door het inzetten van ruimtelijke contrasten, de toevoeging van enkele bijzondere 
elementen alsmede het differentiëren van het beheer gaan de buurt- en wijkparken 
van het bos of het recreatiegebied in de stad verschillen. Ruimtelijk aansprekende
buurt- en wijkparken hebben een grote uitstraling op het aangrenzende woongebied. �
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Voorstellen stadsparken

• Zuidoever Weerwater

• Lumierepark

• Beatrixpark

• Vroegevogelbos

• Fanny Blankers Koenpark
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Situatie nu
Dit gebied aan de plas biedt een prachtig venster op het stadscentrum. Midden op
de Zuidoever groeit bos waarin verschillende recreatieve voorzieningen verscholen
liggen. Aan de westzijde, waar ‘s zomers gezwommen en gewaterskiet wordt vestigt
zich steeds meer horeca. Het busstation ligt er verlaten bij.

Voorstel 
Bij de ontwikkeling van dit gebied wordt een driedeling gehanteerd: een gebouwen-
cluster, een veld en een bos. Cruciaal is het openhouden van het veld dat een venster
op het centrum vormt; een prachtige blik over het water naar de skyline van de stad.
Door het schiereiland op verschillende plaatsen te doorgraven en een deel van het
gebied intensiever te beheren ontstaat een eilandenarchipel waarop het met uitzicht
op het centrum aangenaam recreëren is.
Aan de westzijde van het grote veld is een funcluster geprojecteerd. Hierin komen
vrijetijdsvoorzieningen als een grote disco. Aan weerszijden van het fietspad tussen
Haven en Centrum zijn ter verbetering van de sociale veiligheid woon-werkeenheden
en enkele maatschappelijke voorzieningen gepland. De gebouwen ten westen van
het Fongerspad zullen nog in een bestemmingsplan mogelijk gemaakt moeten worden.
Aan de oostzijde van het strand is plaats voor een kleine kiosk en een recreatieve
voorziening. Aan de tussen de bosjes verscholen voorzieningen als de jachthaven en
de camping worden recreatieve voorzieningen toegevoegd. Een voorbeeld hiervan 
is de duikschool. Hiervoor zijn enkele kavels gereserveerd.
Ter hoogte van de funcluster is een nieuwe bushalte gepland. De Zuidoever en
mogelijk ook de eilandenarchipel met Utopia is een van de aanlegplaatsen voor de
waterbus die ook het centrum, het kasteel en het cultuurpark aandoet.
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Zuidoever Weerwater voorstel

duikschool eilandenrij

funcluster
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Lumièrepark

strand

spelen

Situatie nu
Dit aan het Weerwater gelegen park is kortgeleden heringericht. Het kent drie
delen: een park in de noordelijke helft, daar beneden een natuurbos, op de zuidpunt
een strand. In het parkgedeelte is de wandeling die uitzicht biedt op het Weerwater
essentieel.
Met de ontwikkeling van het nabijgelegen stadscentrum neemt de betekenis van dit
park toe.

Voorstel 
Het park wordt vervolmaakt door de toevoeging van enkele culturele voorzieningen.
De gedachten gaan uit naar enkele paviljoens en een horecapunt. De voorzieningen
worden vanuit het centrum ontsloten. Parkeren vindt buiten het park plaats.
Het cultuurpark krijgt een aanlegplaats voor de waterbus. De voorgestelde ontwik-
kelingen passen binnen het bestemmingsplan dat in procedure is.
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Lumièrepark voorstel

paviljoenkunstwerk aan het water

voorstel
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Situatie nu
Het Beatrixpark maakt een grootscheepse transformatie door van verwaarloosd
bospark naar stadspark. De vergrote waterloop deelt het gebied in twee delen:
verzorgd bos in het noorden en ruig bos in het zuiden. Een boulevard langs het
water nodigt uit tot fietsen en flaneren, een loop door het hele park maakt rond

wandelen en skeeleren mogelijk. In het noordelijke deel van het park is een 
aantal voorzieningen, zoals een grote speeltuin en een skeelerveld.

Het in het zuiden gelegen Joop Den Uylpark is in de eerste plaats buurtpark.
Het ligt er met uitzondering van een kinderboerderij verwaarloosd bij. In de 
noordpunt van het Beatrixpark ligt de begraafplaats van Almere-Stad.
De parken worden doorkruist en begrensd door een dreef, een busbaan en een
spoorlijn.

Voorstel 
Om het park tot een succes te maken zijn voldoende bezoekers nodig. De vestiging
van een horecavoorziening en speeltuin zijn hiervoor essentieel. Om deze exploitabel
te maken zal vanaf de dreef voldoende parkeergelegenheid moeten worden geboden.
Door de kinderboerderij in het Den Uylpark met een grote dierenweide uit te 
breiden wordt ook aan de wandeling in het Beatrixpark een extra attractie toe-
gevoegd.Doorzichten vanaf de dreef verhogen de attractiviteit voor de parkbezoeker
en automobilist.
Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om het huidige overdekte sport(tennis)-
complex om te vormen tot los in het veld geplaatste hoogbouw, kan de zichtbaar-
heid en de functie van het Beatrixpark aanzienlijk verbeterd worden. Tevens komt
een betere verbinding met het stadscentrum tot stand.
Ook het manifestatieveld kan bijdragen tot een betere verankering van het park in
de stad. Het functioneren van het gebied dient te worden onderzocht.

Beatrixpark, J. Den Uylpark en Klein Brandtsportpark

begraafplaats

Beatrixpark

sauna

Klein Brandt sportpark

sportvereningingen

Ijsbaan+zwembad

parkeren
manifestatieveld

kinderboerderij

Joop Den Uylpark

tennispark
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Beatrixpark, J. Den Uylpark en Klein Brandtsportpark voorstel

voorstel
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Vroege Vogelbos en Beginbos

Situatie nu
Het gebied bestaat uit een langgerekt bos ten zuiden van de A6. Door de oostzijde
van het gebied loopt een hoofdfietsroute tussen Almere-Haven en Almere Stad;
de sociale veiligheid van dit pad kan beter.
De natuureducatieve voorzieningen in en rond Het Eksternest zijn verhuisd naar 
De Kemphaan in de Boswachterij Almeerderhout. Nog onduidelijk is welke voor-
ziening hiervoor in de plaats zal komen.

Voorstel 
In het kader van het ontwerp-structuurplan is de hele zone Vroege Vogelbos, Begin-
bos en Kromslootpark van strategische betekenis. Als scheidende groene lob tussen
de kernen Stad en Haven en als begeleidende groenzone van de verkeersader A6,
die mogelijk op termijn wordt uitgebreid.

Gezien de onzekerheden met betrekking tot het toekomstig functioneren van het
gebied, is de uitwerking van het park in de parkennota niet expliciet gemaakt. Als
onderscheidend thema ten opzichte van de andere stadsparken blijven de aanwezige
natuurwaarden belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het gebied in de
toekomst. Voorgesteld wordt om op korte termijn de planvorming voor het gehele
gebied Kromslootpark, Beginbos en Vroege Vogelbos op te pakken.

Met name ten behoeve van de sociale veiligheid en recreatieve ontwikkeling worden
langs het Fontanapad, fietsroute Almere-Haven, Zuidoever Weerwater, Almere-Stad
een horecavoorziening en enkele extra recreatieve en maatschappelijke voorzienin-
gen gebouwd. Deze voorzieningen kunnen gecombineerd worden met wonen.
De bebouwingsmogelijkheden in het huidige bestemmingsplan Fontanapad uit 
1996 zijn hiervoor leidend.
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Vroege Vogelbos en Beginbos voorstel
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voorstel
oerrunderen

water en bos



Fanny Blankers Koenpark

sportverenigingen

sportverenigingen

school

azc

politieschool

Situatie nu
Het bos dat de zuidrand van het Hanny Schaftpark en het Bos der Onverzettelijken
vormt zet zich bij het Fanny Blankers Koenpark door. Ten noorden hiervan ligt 
een immens veld waarin een aantal sportverenigingen liggen. Ook is hier tijdelijk
een asielzoekerscentrum gevestigd. Door incidentele ingrepen dreigt de robuuste
ruimtelijke opbouw te verwateren.

Voorstel 
Bos en veld worden door middel van monumentale lanen aan elkaar gesmeed.
Binnen dit kader zijn uitbreidingen met clubgebouwen van sportverenigingen in het
veld, een drafbaan en enkele maatschappelijke voorzieningen in het bos mogelijk.
Parkeerterreinen worden zijdelings van de ontsluiting aangelegd. Het ontwikkelings-
plan Fanny Blankers Koenpark (2P2/2P3) is leidend voor de inrichting.
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Fanny Blankers Koenpark voorstel

25 AlmereParkstad

voorstel

sport
lanen



�
26 AlmereParkstad



27 AlmereParkstad

Voorstellen wijk- en buurtparken

• Oostelijke Groene Wig

• Westelijke Groene Wig

• Spanningsveld en Bok de Korversportpark

• Ebenezer Howardpark en Laterna Magikapark

• Muzenpark

• Rie Mastenbroekpark

• Leeghwaterplas, Hannie Schaftpark en

Bos der Onverzettelijken

• Polderpark

• Meridiaanpark en Bosrandpark

• Buiten Oost

• Groenendaal



Oostelijke Groene Wig 

Situatie nu
Het tussen de woonbuurten van Almere-Haven verscholen park (Stadswerfpark-
Sportpark De Marken-Vliegerpark-Spittershoek) bestaat uit een gelijkmatige 

mengeling van bossen, bosschages en velden. Aan de zuidzijde langs de dreef ligt
het sportpark. Door de hoge afrasteringen rond de sportvelden raakt het park 
versnipperd. De volkstuincomplexen zijn op dit moment gedeeltelijk niet in gebruik.
De Tuinderswerf staat helaas bijna helemaal leeg.

Voorstel 
In het park wordt verschil voorgesteld. Het zuiden wordt een groot veld waarin
boomgroepen staan. Onderzocht moet worden of greppels, hagen of lage hekken
een alternatief kunnen zijn voor de hoge hekken van nu. Het voorstel is om het
sportcomplex met twee velden uit te breiden. In het noorden komt een bos met 
hier en daar een open plek. Rond de sportvelden en de fietsroute wordt het gras
intensief beheerd, de rest van het gebied kent extensief beheer. De hoofdfietsroute
langs het water wordt door middel van een laanbeplanting geaccentueerd. Vanuit
het park is een rondwandeling naar het nabijgelegen kasteel mogelijk.
De sporthal en het zwembad zijn aan een ingrijpende renovatie toe. Mogelijk worden
deze voorzieningen naar het sportpark De Marken verplaatst, de vrijkomende ruimte
in het Stadswerfpark zal dan voor woningbouw aangewend worden.
De niet in gebruik zijn de delen van de Spittershoek worden deels omgezet in 
stadsweiden en andere delen kunnen (tijdelijk) anders worden gebruikt. Zoals in 
de ontwikkelingsvisie Revitalisering Almere Haven is aangegeven, bevinden zich in
Spittershoek en Vliegerpark twee locaties die voor bebouwing in aanmerking komen.
Dit kan (experimentele) woonbebouwing zijn, een andere mogelijkheid is om het
complex te bestemmen voor siertuinen waarop tuinhuizen mogen worden gebouwd
of verdere uitbreiding van het dierenweide areaal. Hierover vindt nog nadere
besluitvorming plaats.

28 AlmereParkstad

volkstuinen en 
stadsweiden

Vliegerpark

Sportpark de Marken

sportverenigingen

kinderboerderij

snackbar

Tuinderswerfsporthal/
zwembad



Oostelijke Groene Wig voorstel

voorstel

bomenveld

bebouwing in het groen

siertuinen
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Westelijke Groene Wig

Sportpark Wierdenpark

jeugdland

sportverenigingen

volkstuinen

Situatie nu
Net als de Oostelijke Groene Wig kent dit park verschillende landschappelijke 
sferen. Het oostelijke deel, dat verscholen ligt tussen achterkanten van huizen,
wordt gedomineerd door bosschages. Het middelste deel bestaat uit een serie 
velden, het westelijke deel is een sportpark. Door de dichte bosschages verliest 
de groene fietsroute aan betekenis.

Voorstel 
De door de Westelijke Groene Wig slingerende waterloop wordt het centrale thema
van het gebied; op een aantal plaatsen kan het water worden verbreed. Het oostelijke
deel wordt tot boomweide omgevormd en veel transparanter. In de Uithof zullen
nog een aantal woningen worden gebouwd.
De goedlopende volkstuinverenigingen in het noorden kunnen bij toenemende
vraag in oppervlakte uitbreiden.
Langs de waterloop loopt het hoofdfietspad. Mochten sportverenigingen vertrekken
dan is nadere visievorming voor dit gebied noodzakelijk. De bestaande boswallen
dienen daarbij als uitgangspunt.

Omvorming van dit gebied zal op een later tijdstip in separate planvorming behoeven
met de aansluitend besluitvorming daarover.

30 AlmereParkstad



Westelijke Groene Wig voorstel

voorstel
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Spanningsveld en Bok de Korversportpark

Situatie nu
Dit bosgebied is in zichzelf gekeerd; praktisch nergens manifesteert zich de stad.
In het gebied liggen velden die verschillende voorzieningen herbergen. De tuinen 
in het zuiden raken verwaarloosd, het sportpark Bok de Korver is nooit helemaal
vol gekomen. De stadsweides in het oosten zijn slecht ontsloten.

Voorstel 
In het gebied wordt een mix voorgesteld van sportvelden, stadsweides, volkstuinen
en velden bloemen die door de stadsboer worden beheerd. Het kleine stadsweide-
complex ter hoogte van de Rechte Wetering wordt verplaatst naar een andere locatie
binnen het park, mogelijk in aansluiting op de andere bestaande stadsweiden. Op 
de plaats van de vrijgekomen stadsweiden wordt gedacht aan woonwerkeenheden
die bij de uitstraling van stadspark Zuidoever Weerwater passen (zie ook voorstel
Zuidoever Weerwater).

Door het creëren van doorzichten en een uitbreiding van het lanenstelsel wordt het
bos onderdeel van de stad. Voor de inrichting van het noordelijk deel van het park
(Annapark) is gekozen voor het zogenaamde ‘Haaks’ model, waarin de Annatuinen
gehandhaafd blijven op de huidige locatie De sportvelden liggen centraal.
Een nieuw school- en sportgebouw ligt dichtbij de busbaan. Aan de andere kant van
de busbaan, aan de rand van het bos in het Spanningsveld wordt een vakinternaat
gebouwd.
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Spanningsveld en Bok de Korversportpark voorstel

voorstel
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Ebenezer Howardpark en Laterna Magikapark

Situatie nu
De twee aan elkaar grenzende parken zijn kortgeleden aangelegd. Rijtjeshuizen van
Filmwijk en Muziekwijk oriënteren zich op het groen. Over de hele lengte worden

de parken begrensd en doorkruist door de dreef die van de A6 naar het centrum
loopt. Door de geluidswallen langs de dreef hebben automobilisten nauwelijks weet
van de parken. De twee parken kennen een bonte mengeling van bosjes, velden,
laanfragmenten en vijvers. In de parken staan clusters gebouwen in het groen.

Voorstel 
Vanaf de dreven mogen de parken gezien worden; de beplanting op de geluids-
wallen moet daarom transparant blijven. Het Howardpark wordt gekruist door 
de hoogspanningsmast. Vanaf de dreef mag dit moment uitgebuit worden; de 
automobilist kan dan mogelijk een glimp van het Weerwater opvangen.

Volgens het bestemmingsplan is er nog plaats voor één horecavoorziening inhet
Ebenezer Howardpark. Verder heeft de bebouwing een maximum oppervlakte bereikt.
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Ebenezer Howardpark en Laterna Magikapark voorstel
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losse gebouwen in het park
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Muzenpark

speelplek

Situatie nu
Nabij het station Almere Muziekwijk ligt het kleinste park uit de reeks. Het bestaat
uit een langgerekt veld dat wordt omgeven door achterkanten van middelhoge
woongebouwen.
Het Muzenpark ligt op een zandopspuiting, daardoor staan er andere bomen en
struiken als in de andere parken van Almere. De dichte beplanting langs de randen
maakt van het parkje een pijpenla.

Voorstel 
Door een forse dunning van het geboomte in de rand krijgt het parkje meer maat.
Aan het al bonte bomensortiment kunnen enkele nieuwe soorten worden toegevoegd.
Met het aanbrengen van naambordjes wordt het park een arboretum.

Voor jongeren is een speelvoorziening gepland, waarvoor de ideeën van de kinderen
samen met ontwerpers en een kunstenaar zijn uitgewerkt.
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Muzenpark voorstel
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Rie Mastenbroekpark

sportverenigingen

dierenweide

Situatie nu
Dit park in de noordrand van Almere Stad bestaat uit een groot grasveld dat is
omlijst en doorsneden door lanen. De greppels rondom de voetbalvelden houden 
de ruimtelijkheid in tact. Een kinderboerderij aan de noordrand maakt het polder-
sfeertje compleet.

Voorstel 
Het Rie Mastenbroekpark is een fantastisch veld dat ruimte biedt aan verschillende
activiteiten. Er zijn op dit moment geen redenen om aan de opzet of invulling iets
te wijzigen.
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Rie Mastenbroekpark voorstel
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Leeghwaterplas, Hannie Schaftpark en Bos der Onverzettelijken

Situatie nu
Deze parken kennen een heldere ruimtelijke opbouw: langs de dreef in het zuiden
ligt een langgerekt bos, erachter verscholen ligt de Leeghwaterplas, de noordrand
bestaat uit een groene oever voor Waterwijk. Met uitzondering van enige speelvoor-
zieningen in de rand kent het park geen programma. Het bordjeswoud in het Bos
der Onverzettelijken werkt niet en is in verval. Het oorspronkelijke plan voor het
Hannie Shcaftpark, inrichting als recreatief bedrijventerrein, is niet uitgevoerd.

Voorstel 
Sterkste troef van deze parken is de waterplas. Door in het bos op enkele plaatsen
de oorspronkelijk bedoelde doorbrekingen (nu smalle overwoekerde wandelpaden)
meer kracht bij te zetten wordt de plas beter waarneembaar, zowel vanuit het bos
als mogelijk ook vanaf de dreven.

In het zuidelijke deel wordt afgestapt van intensieve recreatieve bestemming met
meerdere gebouwen. Er wordt nu een sfeer nagestreefd die associaties oproept met
de rijkdom van een landgoed: weides met koeien, rechte lanen, die afgewisseld
wordt met slingerende paden. Om de attractiviteit van het park voor bezoekers te
vergroten komt er een horecagelegenheid aan het water, mogelijk met bootverhuur
zodat de Leeghwaterplas als vaardoel interessant wordt. Voor realisatie zal het sterk
verouderde bestemmingsplan moeten worden herzien, danwel hierop vooruitlopend
een juridische procedure moeten worden doorlopen.

In overleg met bewoners en beheerders wordt bekeken op welke plekken de eilanden
van de onderbegroeiing ontdaan worden, waardoor de plas als open ruimte beter
beleefbaar is. Met behulp van gerichte ingrepen en een uitgekiend beheer kunnen
zich in het zuidelijke deel van het park verschillende wilde plantengemeenschappen
gaan ontwikkelen.

De verzetsinformatie kan het beste in een eigentijdse opzet op de kleine ronde
weide geconcentreerd worden.
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Hannie Schaftpark
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Leeghwaterplas, Hannie Schaftpark en Bos der Onverzettelijken voorstel

voorstel

wilde bloemen

landgoedsfeer
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Polderpark

stadsweiden

Sportpark Polderkwartier

tennis

kinderboerderij

volkstuinen

sportvereniging

volkstuinen

Situatie nu
Dit T-vormige park is een aaneenrijging van poldersferen en voorzieningen. De ruim
opgezette westrand, met de brede strook populieren langs de vaart, biedt de meeste
mogelijkheden. De inrichting van het langgerekte oostelijke deel veronderstelt een
gebruik dat er niet is. Door achterblijvend beheer verloedert het gebied.

Voorstel 
Als ruggengraat van het tussen de woonbuurten gelegen parkdeel fungeert een forse
laan waaronder de hoofdfietsroute loopt. Langszij wordt een vergroving van de 
verschillende poldersferen voorgesteld: een dierenweide in aansluiting op de kinder-
boerderij, grasvelden en moeras.
Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor enkele kleinschalige maatschappe-
lijke of recreatieve voorzieningen. De situering van deze voorzieningen kan zowel
vanuit landschappelijke als economische gronden beter aan de rand, aansluitend 
op het dierenverblijf, worden gerealiseerd.
De aan de zuidwestzijde gelegen sportvelden worden met een speelveld uitgebreid.
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Polderpark voorstel

voorstel

moeras

kinderboerderij
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Meridiaanpark en Bosrandpark

Situatie nu
In deze jonge parken komen de polderlijnen van Almere Buiten tot hun recht. Met
behulp van groene polderelementen als een bos, een laan, een viertal populierencar-
ré’s, weides en riet is een luchtige ruimtelijke compositie ontstaan (Meridiaanpark).
Door het extensieve beheer van de grasvelden krijgen het bos, de weide en het riet
eenzelfde beeld. Hierdoor raakt de ruimtelijke compositie van het parkontwerp ver-
loren. Ten noorden van de spoorlijn bevinden zich bosfragmenten in een veld en een
akker vol grauwe abelen. Het Bosrandpark kent nog geen duidelijke parkinrichting.

Voorstel 
Ook in deze parken wordt de ruggengraat gekoesterd: het op de oostgrens van het
gebied gelegen fietspad, dat ten zuiden van de spoorlijn wordt begeleidt door een
prachtige laan. Door het gras intensiever te beheren gaan de groenonderdelen weer
van elkaar verschillen.

Rond de havenkom worden bedrijven gebouwd die passen in de stedenbouw-
kundige opzet van de bedrijvenstrip de Evenaar. Hier ontstaat een menging van 
stedelijke functies en het groen van het park. De gebouwen dienen zich tevens op
de havenkom en het fietspad te oriënteren. Aan de havenkom is plaats voor een
horecavoorziening met bootverhuur.

In de berm aan de oostzijde van het Meridiaanpark is een reservelocatie voor een
semi-permanent schoolgebouw opgenomen. Een kinderdagverblijf is in deze strook
reeds gerealiseerd. Gezien de grote druk op het realiseren van maatschappelijke
voorzieningen en de beperkte ruimte die daarvoor beschikbaar is binnen de woon-
wijken, handhaaft de gemeente een extra locatie voor een maatschappelijke voor-
ziening, die te zijner tijd met een juridische procedure gerealiseerd zal moeten 
worden. Op een drietal locaties in het Meridiaanpark kunnen nog kleine recreatieve
voorzieningen worden toegevoegd.

De akker met grauwe abelen zal in overleg met de omwonenden worden gekomen
tot een toekomstige inrichting waarbij handhaven van de abelen uitgangspunt is.
Voor het Bosrandpark (gedeeltelijk niet op tekening) worden voorlopig geen andere
ontwikkelingen voorgesteld dan de mogelijkheden die het geldende bestemmings-
plan biedt. Wel zal de verbindingsroute tussen NS-station de Oostvaarder en het
Oostvaardersplassengebied gecompleteerd worden met een langzaam verkeersbrug
door het park. Uitwerking van dit park dient nog verder plaats te vinden.
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Meridiaanpark en Bosrandpark voorstel

voorstel

havenkom

populierencarrépad naar polder
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Groenzone Buiten-Oost

Situatie nu
In Almere-Buiten ligt een langgerekt bos dat onderdeel uitmaakt van het groene
raamwerk in dit stadsdeel. Het bos wordt ingezet als park.

Voorstel 
In dit park is bij de voorbereiding een extra grote maat voor het groen aangehouden,
met als bedoeling later in de groene ruimte meerdere functies mogelijk te maken.

Ten zuiden van de spoorlijn (gebied 3T) wordt in de zogenaamde ‘boskamers’
die ontstaan een groen woonmilieu gecreëerd dat op het ogenblik in Almere nog
nauwelijks voor handen is, maar waar wel vraag naar is. De vorm die hier voor ogen
ligt, maakt gebruik van het groen, maar het parkkarakter van het gebied wordt daar-
bij behouden. Naast woningen is plaats voor enkele maatschappelijke voorzieningen.

Net als bij het Meridiaanpark zijn tussen het park en het spoor bedrijven geprojec-
teerd. Het gebied wordt door middel van enkele doorsteken en een lang pad, dat
even los van de rand ligt, ontsloten. Inrichting vindt plaats conform het bestem-
mingsplan van het nieuwe woongebied 3T.

Ten noorden van de spoorlijn ligt een bosstrook die in bezit is van Staatsbosbeheer
(niet op tekening). Conform het geldende bestemmingsplan worden hier geen
ingrepen voorgesteld. Het contrast tussen de ruwe bosstrook in het noorden en
meer gecultiveerde invulling in het zuiden van deze polderlijn wordt gekoesterd.
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Groenzone Buiten-Oost voorstel

voorstel

toegankelijk bos

gebouwen op velden in het bos
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Groenendaal

Situatie nu
Midden in Almere Poort, het nieuw te bouwen stadsdeel, is een groot langgerekt
park gepland.

Voorstel 
In de ontwerpfilosofie voor parken is de laatste jaren meer aandacht voor het multi-
functionele karakter van parken dan voorheen. In de plannen voor Groenendaal
komt dit expliciet naar voren. In de eerste schetsen is het park een campusachtige
opzet toegedicht.

Het plan voorziet in een mix van bos, velden, waterlopen en gebouwen. In de
gebouwen kunnen zowel woningen, maatschappelijke voorzieningen als bedrijven
worden gevestigd. Het groengebied wordt doorsneden door alle mogelijke vervoers-
lijnen: de spoorlijn, dreven, wegen en fietspaden. In het park is een fors vrijetijds-
programma geprojecteerd: voorzieningen op het gebied van sport, van spel, van 
dieren en tuinieren.

Het ontwikkelingsplan voor dit gebied zal leidend zijn bij de inrichting. Het kaart-
beeld kan naar aanleiding van de besluitvorming nog wijzigen.
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Groenendaal voorstel

voorstel

gebouwen in het park

sport
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gras

sportvelden

dierenweide

tuinen, bloemen

begraafplaats

moeras, riet

water

bos

parkbos

bomenveld

bomenakker

laan

weg, fietspad

hoofdfietspad

bestaande bebouwing

nieuwe bebouwing

sport

spelen

tuinen, bloemen

stadsweides

manege

kinderboererij, begrazing schapen

begrazig koeien/oerrunderen

hertenkamp

begraafplaats

zicht

strand

bootjevaren

uitkijktoren

kampvuurplek

camping

waterbus

jachthaven, aanlegsteiger

bus

parkeren

horeca

maatschappelijke voorziening

wonen, laagbouw

wonen, gestapeld

bedrijf
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4.1 ‘Bouwstenen’ voor bewonersparticipatie 
De parkennota is mede bedoeld om een vergelijking en verdeling te maken tussen
de verschillende parken binnen Almere, opdat de diversiteit binnen het Almeerse
groen vergroot wordt. Dit betekent dat hiernaar met een overkoepelende blik moet
worden gekeken: bij elk besluit zal een afweging moeten gemaakt tussen alle parken
die er in Almere zijn. Dit is bij uitstek het terrein van de gemeenteraad, die over-
koepelend werkt. Dit neemt niet weg dat de parkennota als geheel een inspraak 
procedure heeft doorlopen, waarbij inspraakreacties ook in die zin beoordeeld zijn.

Op parkniveau ligt het genuanceerder: in de parkennota wordt een streefbeeld per
park opgenomen, dat nadere invulling kan krijgen. In dat streefbeeld zitten opgeno-
men een visie over de gewenste ontwikkeling van het park ten opzichte van de ande-
re parken en de gewenste ruimtelijke kwaliteit. De grenzen van wat ten opzichte van
dat streefbeeld aanvaardbaar is zullen tot op parkniveau moeten worden uitgewerkt.
De parkennota fungeert dan als randvoorwaarde voor de bewonersparticipatie.

Randvoorwaarden voor de inspraak bij de parkennota is geweest:
De huidige kwaliteit van de parken, zowel wat betreft inrichting als beheer, is geen
onderwerp van discussie voor de parkennota als geheel.
Wat nu al officieel is vastgesteld, heeft daarmee al aan de inspraak voldaan en is geen
bron voor discussie meer.
Plannen die nog in de voorbereidingsfase verkeren zijn bediscussieerbaar, maar
omdat ze vrijwel altijd plekgebonden zijn kunnen ze worden doorverwezen naar de
discussie per park. Er kan soms daarover wel een algemene uitspraak worden gedaan.

Randvoorwaarden voor de inspraak per park:
Naast de parkennota en wat al officieel is goedgekeurd in bestemmingsplannen 
zullen ook de bestaande natuurwaarden in het park als randvoorwaarden moeten

fungeren. Uiteraard spelen financiële aspecten ook een belangrijke rol. De inspraak
binnen elk park zal dan moeten gaan over de nadere invulling van inrichting en
beheer, passend binnen de grenzen van het aangegeven streefbeeld. Daar kunnen
natuurlijk wel ideeën voor worden aangereikt.

4.2 Beheerskader
Voor de beleving van de verschillende parken zal naast inrichting ook beheer van
groot belang zijn: wanneer een park is ingericht zal het beheer daar op afgestemd
moeten zijn, om een bepaalde belevingswaarde te creëren. Intensief gebruikte 
stadsparken en intensief gebruikte plekken in de andere parken zullen ook inten-
sief beheerd moeten worden, om de gevolgen van het gebruik te ondervangen.
De inrichting dient afgestemd te zijn op dat intensieve gebruik. Het Lumièrepark
vraagt daarom een andere inrichting en beheer dan het Vroege Vogelbos. Intensiever
beheer kost meer geld, maar maakt een park ook veel functioneler en aantrekkelijker
voor gebruikers. Differentiatie in beheer kan daarvoor een oplossing bieden.

Het huidige beheer kan worden gekenschetst als extensief beheer. Op extensief
gebruikte plaatsen is dat ook voldoende. Maar dit beheer wordt ook gevoerd op
plekken die qua inrichting en gebruik een veel intensiever beheer nodig hebben.
Het tekort aan beheer vertaalt zich daardoor in een armoediger aanzicht en achter-
uitgang in belevingswaarde, vooral op de plekken die het drukste worden gebruikt,
zoals in de stedelijke omgeving.

Het huidige eenvormige beheer zal daarom moeten worden omgevormd tot een
meer gedifferentieerd beheer. Per park zal bekeken worden of de inrichting en het
verwachte gebruik een intensiever of extensiever beheer behoeft. Daarvoor zijn in
deze nota inschattingen gemaakt. Voor de werkbaarheid is een verdeling gemaakt in
intensief, matig intensief, matig extensief en extensief beheer, elk met een eigen
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Extensief (huidig beheer)

Kenmerkend voor huidig beheer. Vaak een sobere en eentonige indruk
achterlatend door het minimaal of te laat inzetten van onderhouds-
maatregelen. Beheer, wat steeds maar rond het vriespunt schommelt,
Technische handelingen niet gericht op beeldkwaliteit en geen samen-
hang tussen verschillende maatregelen. Gebroken boompalen, niet
maaien rond obstakels maken het geheel slordig. Overhangend groen
en vele blad in het najaar doen daar nog een schepje bovenop.

onderhoudsniveau wat betreft maaien, snoeien enzovoort. Het varieert van een 
gladgeschoren gazon tot een bloemrijke weide die maar één keer per jaar wordt
gemaaid. En van strakgeschoren hagen die een paar keer per jaar worden getrimd
tot een bosplantsoen wat eens in de paar jaar wordt afgezet en versnipperd.

Belangrijk is dat waar door de inrichting een bepaald beeld wordt nagestreefd dit
middels beheer wordt waargemaakt. Daar moeten de budgetten op zijn afgestemd.
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Matig extensief

Dat herstelwerkzaamheden en snoeien , normale handelingen zijn valt hier
juist op omdat het niet opvalt. Eentonigheid overheerst, maar geen negatieve
gevoelens bij de burger over slecht onderhoud. Minimaal beheer wat het
huidig beheer uit de min vandaan houdt. Trapvelden, speelweiden worden
extra gemaaid, meubilair op tijd hersteld een boompaal wordt rechtgezet.
Extra handelingen wat ook de levensduur ten goede komt en wat zich op
termijn zeker terug betaalt.
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Matig intensief

Wel onderhouden park of bos. Dat uit zich in fraaie bosranden, bloeiende
zoomvegetataties, schone wandel en fietspaden. Een gebied wat door juiste
ingrepen op het juiste moment, een geheel seizoen gevarieerd kan zijn. Door
goede verzorging wordt een gebied rustig en dat geeft een vertrouwd beeld
naar de gebruiker. Mogelijkheden voor sierheesters en vaste planten.
Bladruimen en het direct herstellen van vernielingen.
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Intensief

Sterk preventief en functie gericht beheer, maar vooral ook op in stand-
houding, levensduurverlengend en verfraaiing van voorzieningen met het
accent op investeren en cultiveren. Het gehele seizoen strak geschoren hagen,
graskanten scherp afgestoken, intensief vuil verwijderen en bladruimen in het
najaar.
De gebruikswaarde en belevingswaarde nemen hier sterk toe, borders met 
eenjarigen, vaste planten, fontein, prieel, trim en speeltoestellen enzovoort.
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4.3 Budgettering 
Almere Parkstad is feitelijk een nieuw project dat in het komend decennium qua
exploitatie en budgettering zijn consequenties zal hebben. De financiële haalbaar-
heid is een vraagstuk van de eerste orde, maar ook kwaliteit is van groot belang.
Kwaliteit krijg je niet cadeau, maar kost geld. Indien de voorgestelde ontwikke-
lingen gestalte krijgen dan speelt naast de exploitatie per afzonderlijk onderdeel 
ook het totale spectrum van de parken mee. Kostbare onderdelen zoals fiets- en
wandelpaden, bruggen, uitbreiding en beschoeiing van het waterareaal hebben 
betekenis voor de stad als geheel. Deze parkprojecten kunnen worden aangemerkt
als bovenwijkse voorzieningen. De kosten ervan hoeven daarom niet aan één project
te worden toegerekend en zouden uit de opbrengsten van de ontwikkelingen van de
woon-en werkgebieden kunnen worden gefinancierd. Tevens zijn, behalve subsidie
mogelijkheden, investeringen vanuit de gemeente noodzakelijk om de gewenste ont-
wikkeling ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Almere zal in haar groene toekomst
moeten investeren. Om een indicatie te geven van de omvang van de financiële
middelen voor beheer en onderhoud is een bijlage toegevoegd.
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STADSPARKEN

Zuidoever Weerwater

Lumièrepark

Beatrixpark, J. den Uylpark,
Klein Brandtsportpark

Vroege Vogelbos en Beginbos

Fanny Blankers Koen Sportpark

LANDSCHAPPELIJKE
TYPERING

• veld aan plas met uitzicht naar 
centrum

• eilandenarchipel
• ruig bos

• park aan plas
• bos 
• strand aan plas

• parkbos
• ruig bos

• ruig bos
• waternetwerk

• bos
• veld 
• lanen

Ruimtelijke ingrepen

• eilandenarchipel
• begroeiing westelijke eilanden 

transparanter

• lange lanen
• boswandeling

ACTIES

Niet gebouwde
programmatische
toevoegingen

• parkeren bij funcluster

• beeldende kunst

• parkattracties
• parkeren

• sport

Gebouwde
programmatische toevoegingen

• funcluster
• maatschappelijke voorzieningen

langs fietspad
• woonwerkeenheden langs fietspad
• recreatieve voorzieningen op en 

nabij eilanden

• cultuurpaviljoen
• horeca
• kunstfollie

• horeca nabij water
• speeltuingebouwtje
• crematorium
• vervangende bouw Centre Point

• maatschappelijke en recreatieve
voorzieningen langs pad

• horeca langs fietspad
• nieuwe invulling Eksternest

• sportonderkomens
• recreatieve vestigingen
• enkele maatschappelijke 

voorzieningen in bos

BEHEER

• intensief beheer
• boseiland extensief

• intensief beheer
• boseiland extensief

• intensief beheer
• bos ten zuiden wetering 

Beatrixpark extensief
• bos tussen Beatrixpark en 

begraafplaats extensief beheer

• extensief beheer
• omgeving Fontanapad 

matig intensief beheer
• mogelijk begrazing door 

runderen

• intensief beheer
• bos extensief beheer

4.4 Overzicht parken en maatregelen
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WIJK- EN BUURTPARKEN

Oostelijke Groene Wig

Westelijke Groene Wig

Spanningsveld en De Korver

Ebenezer Howardpark en Laterna
Magikapark

Muzenpark

Rie Mastenbroekpark

Leeghwaterplas, 
Hannie Schaftpark en 
Bos der Onverzettelijken

Polderpark

Meridiaanpark

Groenzone Buiten-Oost

Groenendaal

LANDSCHAPPELIJKE
TYPERING

• bomenveld
• bos

• waterloop
• bomenveld

• velden in het bos
• lanen

• velden
• bos

• veld tussen bomen

• veld met lanen

• plas
• bos
• weides

• lanen langs polderfragmenten

• venster op de polder
• bosfragmenten
• bomenakker

• kamers in het bos
• bos

• velden
• bos
• waterlopen

Ruimtelijke ingrepen

• bos dunnen

• waterloop verbreden
• bos dunnen

• meer velden

• bosschages dunnen
• nieuwe soorten bijplanten

• bos dunnen
• meer weide

• meer velden 
• meer moeras
• lange laan

• deel bos omzetten in velden

• nog in te richten

ACTIES

Niet gebouwde
programmatische
toevoegingen

• extra sportvelden
• siertuinen
• stadsweiden

• verschuiving stadsweiden

• arboretum (bomentuin)
• speelvoorziening

• Mogelijkheid uitbreiden 
koeienweides

• extra sportveld
• mogelijkheid uitbreiden volkstuin

• groot speelveld

• nader te bepalen

Gebouwde
programmatische toevoegingen

• mogelijk woonwerkeenheden
Spittershoek/Vliegerpark

• sporthal/zwembad de Marken
• vervangende woningbouw

Stadswerfpark

• woningen in de Uithof
• woningen op sportvelden

• maatschappelijke voorzieningen
Annatuinen en kop Spanningsveld

• Horecavestiging Ebenezer
Howardpark

• horeca aan plas

• maatschappelijke voorziening
en horecavestiging bij kinder-
boerderij

• maatschappelijke voorzieningen 
• horeca bij havenkom
• bedrijven en maatschappelijke

voorzieningen in centrumzone

• woningen in bos
• maatschappelijke 

voorzieningen in bos
• bedrijven en maatschappelijke

voorzieningen in centrumzone

• nader te bepalen

BEHEER

• matig intensief beheer 
• Vliegerpark extensief beheer

• matig intensief beheer 

• De Korverpark matig intensief
beheer

• Spanningsveld extensief beheer

• matig intensief beheer

• matig intensief beheer

• matig intensief beheer

• extensief beheer
• Noordoever en Verzetsbos 

matig intensief beheer

• middenin matig intensief beheer
• strook langs Lage Vaart 

extensief beheer

• matig intensief beheer

• nader te bepalen

• nader te bepalen

4.4 Overzicht parken en maatregelen
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5.1 Eindconclusies en aanbevelingen voortgang  

De belangrijkste conclusies
In de vorige hoofdstukken is geschetst hoe de parken zich het best kunnen ontwik-
kelen en wordt het volgende geconcludeerd:
• Er moet een duidelijke hiërarchie worden nagestreefd tussen de stadsparken en

wijk-en buurtparken.
• Ontwikkelingen in de stadsparken dienen onderling verschillend te zijn en veel

programma punten te bevatten. Ook binnen de parken kan variatie worden aan-
gebracht door clustering van elkaar verssterkende functies tegenover ruimtelijke
spreiding van die clusters die elkaar negatief beïnvloeden.

• De parken vormen de ruggengraat van de bijzondere woonkwaliteit van Almere.
Deze kwaliteit heeft alles te maken met ‘natuur en groen tot aan de voordeur’ of
anders gezegd ‘er op uit in de natuur op een steenworp afstand’. Daarom mag in
de parken niet worden gebouwd, tenzij de bebouwde voorziening de parkfunctie
ondersteunt.

• Water waar mogelijk versterken en benutten en natuur in de stad een kans geven;
• Bij de verdere ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de verschil-

lende karakteristieken. Met name de eigen kwaliteiten en park kenmerken zullen
moeten worden benut;

• Bijzondere aandacht verdienen de parkranden en de verankering met de aanlig-
gende woongebieden. Dit betekent dat goed gekeken moet worden welke functies
vanuit de omliggende buurten worden gevraagd en met welke intensiteit deze
functies worden benut;

Almere parkstad is een sterk beleidsthema
Gelet op het belang van het onderwerp ligt het voor de hand om een open en inter-
actief ontwikkelingsproces met de Almeerse samenleving in te zetten. Immers een

breed gedragen parkenplan kan de basis vormen voor de daadwerkelijke uitvoering
van allerlei nieuwe programma’s en plannen. Daarom wordt voorgesteld een com-
municatieplan op te stellen waarin aangegeven met wie waarover op welk moment
zal worden gepraat.

5.2 Benodigde financiering, een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

De geschetste visie en daaruit voortkomende projecten kosten geld. Daar staan
ogenschijnlijk maar weinig opbrengsten tegenover. Men moet echter hierbij beden-
ken dat veel bewoners naar Almere zijn verhuisd juist vanwege de vervlechting van
de buurten met de Almeerse parken. Dit tref je op het oude land bijna nergens aan.

Wij kunnen vaststellen dat de gemeente Almere voor wat dit betreft een voorsprong
heeft op de meeste andere gemeenten in Nederland. Het is zaak om die voorsprong
te behouden en zo mogelijk te vergroten en niet af te glijden tot het modale
Nederlandse woonklimaat. Daarom ligt het voor de hand om de kosten voor verdere
parkontwikkeling en –beheer structureel in de gemeentelijke begroting op te gaan
nemen. Niet alles hoeft echter gelijktijdig te worden aangepakt en opgebracht.
Soms is voor een belangrijk onderdeel een PPS constructie goed denkbaar. Voor het
overige wordt gewerkt op basis van een nader vast te stellen fasering, waarvan in de
volgende paragraaf een proeve is gegeven.

5.3 Fasering

Niet alle parken zullen tegelijkertijd een inhaalslag kunnen krijgen. Bij een aantal is
dit ook niet noodzakelijk omdat het recentelijk is gebeurd (Beatrixpark, Lumiere-
park, Zuidoever Weerwater) of omdat de parken bij de aanleg al voldoende hebben
meegekregen (Meridiaanpark, Muzenpark). Binnenkort zal een start worden
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gemaakt met het Stadswerfpark in Almere-Haven. Een van de grotere parken die 
op korte termijn wel een kwaliteitsslag zou moeten krijgen is de Leeghwaterplas/
Hannie Schaftpark.

5.4 Opdrachten

Om het hierboven geschetste beleid ook daadwerkelijk tot wasdom te laten komen
is het wenselijk om een aantal opdrachten te formuleren. Enerzijds hebben deze tot
doel om fysiek iets te laten gebeuren in de parken anderzijds bieden zij randvoor-
waarden om ook in de toekomst de juiste veranderingen in de parken aan te kunnen
brengen.

Planning van de fasering, communicatie en financiering
De parkennota is een kadernota, waarbij de nadere uitwerking (ook financieel) per
park zal plaatsvinden. Gezien de looptijd van de nota (10–12 jaar), de verschillende
parken (stadsparken en wijk/buurtparken), de verschillende aard van benodigde
investeringen per park, is het niet mogelijk op dit moment een volledig overzicht te
geven van de consequenties van de nota.

Een duidelijk onderscheid kan gemaakt worden in de benodigde middelen.
• Het betreft enerzijds eenmalige investeringen om de parken op het niveau in te

richten dat in de nota wordt nagestreefd.
• Anderzijds betreft het de structurele budgetten voor beheer en onderhoud die

nodig zijn om de parken na herinrichting op het gewenste onderhoudsniveau te
kunnen handhaven.

Als een van de eerste zaken na vaststelling van de nota zal de verdere uitwerking
van de nota ‘Almere Parkstad’ (planning, uitwerking financiering, participatie-

traject) inzichtelijk gemaakt worden. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd 
dat uitwerkingsvoorstellen per park ter besluitvorming worden voorgelegd (inclusief
financiering en uitwerking van gewenst niveau van onderhoud).

Investeringen
Een kwaliteitsslag in de parken vergt een eenmalige investering om de groene 
gebieden daadwerkelijk als park in te kunnen richten en het gebrek aan onderhoud
van de afgelopen jaren in te lopen. Voor de nieuwere parken kunnen de kosten (voor
een deel) worden gedekt uit de exploitatiebegroting die voor het gebied wordt opge-
steld. Met name investeringen in groot onderhoud en herinrichting van bestaande
parken met grote onderhoudachterstanden (zoals bijvoorbeeld Leeghwaterplas/-
Hannie Schaftpark) zullen additionele kosten met zich meebrengen.

Onderhoud/beheer
De komende jaren wordt voortvarend gewerkt aan een plan voor gedifferentieerd
beheer en onderhoud van de parken. Voor parken als het Lumièrepark en het
Beatrixpark is dit reeds gebeurd. Voor de overige parken wordt het beheer en onder-
houd gekoppeld aan nieuwe investeringen in de parken. Een belangrijk uitgangs-
punt daarbij is dat in het vervolg geen besluit tot ontwikkeling/investering wordt
genomen voordat duidelijk is hoe het gewenste beheer- en onderhoudsniveau 
structureel wordt gefinancierd.

Voor het noodzakelijk beheer is structureel meer geld nodig. Het huidige beheer 
en onderhoud van de parken is zo minimaal, dat dit zowel door burgers als bestuur
als onacceptabel wordt beschouwd (een van de redenen voor opdracht parkennota).
Gezien de gefaseerde uitvoering van het de nota (na investeren ook goed onder-
houden) zou dit additionele bedrag in 2010 beschikbaar moeten zijn.
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Het beheerniveau in de nota is volgens de gemeente niet te ambitieus ingestoken,
voor de wijk/buurtparken wordt bijvoorbeeld nergens gekozen voor intensieve 
vormen van beheer.

Ontwikkeling
Om de ontwikkeling van de parken voorspoedig te laten verlopen is op een aantal
plekken toevoeging van recreatieve en maatschappelijke functies gewenst. Teneinde
de bij Almere passende parkfuncties te realiseren (bijvoorbeeld de horeca) is het
wenselijk dat potentiële investeerders actief worden benaderd. Voor het stimuleren
van horeca in parken en buitenruimte is beleid in voorbereiding.

Monitoring
Om in de toekomst meer kennis te hebben over het gebruik en de gebruikers van de
parken is monitoring wenselijk.

Bestemmingsplannen
De parkennota vormt na behandeling en vaststelling het nieuwe beleidskader. Dit 
zal vervolgens gefaseerd juridisch worden verankerd in nieuwe bestemmingsplannen
voor die parken waar de huidige voorstellen afwijken van de bestaande regelingen.
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1 Parkdeel 2 Parkdeel 3 Parkdeel 4 Bosdeel (stedelijk) 5 Bosdeel
100% Open 75% Open 50% Open 25% Open 25 %Open
(per hectare)

1. Bomen 15 tot 20 st. Bomen 10 tot 15 st. Bomen 5 tot 10 st Bomen 0 tot 5 st Bomen 0 tot 5 st
2. Meubilair 1 st. Meubilair 0.5 st. Meubilair 0.2 st Meubilair 0.1 st Meubilair 0.1 st
3. Oever 50m1 Oever 75m1 Oever 100m1 Oever 125m1 Oever 125m1

4.  Borders sierh.of vastepl. 100m2 Borders sierh.of vastepl. 100m2

5. Bosrand 200m1 Bosrand 280m1 Bosrand 350m1 Bosrand 350m1

6.  Bosplantsoen Bosplantsoen Bos Bos
7. Gazon extensief Gazon extensief Gazon extensief Gazon extensief Gazon extensief
8. Gazon Gazon Gazon
9. Bloemrijk Bloemrijk Bloemrijk Bloemrijk
10. Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom
11. Paden 150m2 Paden 150m2 Paden 150m2 Paden150m2 Paden 150m2

12. Hagen 10m1 Hagen 10m1 Hagen 10m1

13. Zwerfvuil Zwerfvuil Zwerfvuil Zwerfvuil Zwerfvuil
14. Bijzondere elementen Bijzondere elementen Bijzondere elementen Bijzondere elementen Bijzondere elementen
15. Afschrijving voorzieningen Afschrijving voorzieningen Afschrijving voorzieningen Afschrijving voorzieningen Afschrijving voorzieningen

Huidige beheer

Extensief
1.2.3.7.9.10.11.12 13. 1.2.3.5.6.7.10.11.12.13. 1.2.3.5.6.7.10.11.12.13. 1.2.3.5.6.7.9.10.11.13. 1.2.3.5.6.7.10.11.13.
€ 1810,- € 1550,- € 1015,- € 795,- € 650,-

Matig extensief
1.2.3.7.8.9.11.12.13. 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13. 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12.13. 1.2.3.5.6.7.9.10.11.12.13. 1.2.3.5.6.7.10.11.12.13.
€ 1975,- € 1640,- € 1350,- € 965,- € 770,-

Matig intensief
1.2.3.8.9.11.13.14.15. 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.13.14.15. 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.1314.15. 1.2.3.5.6.7.9.10.11.13.14.15.
€ 3015,- € 3160,- € 2725,- € 1765,-

Intensief
1.2.3.8.9.11.13.14.15. 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.13.14.15. 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11.12.13.14.15.
€ 3495,- € 3880,- € 3495,-

bijlage 1 INDICATIEF OVERZICHT

Indeling parken en bossen, onderhoudsniveaus en kosten per hectare groenonderhoud
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Huidige beheer
Extensief
1 Bomen minimaal 1x per jaar controle en 1x per 5 jaar snoeien (licht opkronen).
2 Meubilair; zitbanken minimaal 1x per jaar reinigen, controleren en herstelwerk.

Papierbakken jaarrond legen.
3 Rietoever en of sloottalud, oever 1x per jaar 50% van de totale lengte, sloottalud

minimaal 1x per jaar (bos 9 bewerking 25%).
5 Bosrand overhangende en hinderlijke takken langs wegen en paden 50% van 

de totale lengte (voor bos 9 bewerking 25%).
6 Bosplantsoen, houtopstanden dunnen 1x per 10 jaar.
7 60% Gazon met een extensief beheer (bewerking 75%) minimaal 6 a 7x per jaar

maaien.
9 30% Bloemrijk grasland (bewerking 75%) 2x per jaar maaien en afruimen 

(bijvoorkeur hooien).
10 10% Zoomvegetatie (bewerking 75%) 1x per 3 per jaar maaien, maaisel klepelen.
11 Paden, zandpaden of halfverharde paden, (zand € 0.30 klei € 1.10) gem.
12 Hagen geschoren 2x per jaar inclusief schoffelen haagvoet.
13 Zwerfvuil, terrein 1x per jaar ontdoen van zwerfvuil en illegale dumpingen 

(voor bos 9 bewerking 50%).

Matig extensief
1 Bomen minimaal 1 per jaar controle en 1x per 5 jaar snoeien (licht opkronen).
2 Meubilair (zitbanken) minimaal 1x per jaar reinigen, controle en herstelwerk.

Papierbakken, jaarrond legen.
3 Rietoever en of sloottalud, rietoever (natuurvriendelijke inrichting) 1x per jaar

50% van de totale lengte, sloottalud 1 of 2x per jaar. (bos 9 bewerking 25%).
5 Bosrand overhangende en hinderlijke takken langs wegen en paden 50% van de

totale lengte. Preventieve snoei. (bos 9 bewerking 25%).
6 Bosplantsoen, houtopstanden dunnen 1x per 5 jaar (geen hout afvoer).
7 25% Gazon met een extensief beheer (bewerking 75%) minimaal 6 a 7x per jaar

maaien.

8 25% Gazon, welonderhoudend grasveld (bewerking 75%) minimaal 20x per jaar
en herstel graszode.

9 30% Bloemrijk grasland (bewerking 75%) 2x per jaar maaien en afruimen 
(bijvoorkeur hooien).

10 10% Zoomvegetatie (bewerking 75%) 1x per 3 jaar maaien, maaisel afruimen.
11 Paden, zandpaden of halfverharde paden (zand of kleischelpen onkruid vrijmaken).
12 Hagen geschoren 2x per jaar inclusief schoffelen haagvoet.
13 Zwerfvuil, terrein 2x per jaar ontdoen van zwerfvuil en illegale dumpingen

(bos 9 bewerking 50%).

Matig intensief
1 Bomen minimaal 1x per jaar controle, 1x per 5 jaar snoeien (opkronen en 

vormsnoei).
2 Meubilair (zitbanken) minimaal 1x per jaar reinigen, controle, herstellen en

schilderen/lakken Papierbakken, jaarrond legen, verzorging dir. omgeving
3 Rietoever of sloottalud, rietoever (natuurvriendelijke inrichtingen voorwaarde

scheppend) 1x p/j 50% van de totale lengte, sloottalud 1 a 2x p/j 
(bos 9 bewerking 25%).

4 Border vaste planten of sierheesters 10x per jaar, schoffelen plukken wieden
snoeien en knipwerk.

5 Bosrand overhangende en hinderlijke takken, preventieve snoei, verjongen,
dunnen zoom in voordeel van struweel 50% van de totale lengte 
(bos 9 bewerking 25%).

6 Bosplantsoen, houtopstanden, dunnen 1x per 2 a 3 jaar gericht op natuurlijke
verjonging en natuurwaarden.

8 60% Gazon, welonderhoudend grasveld (bewerking 75%) minimaal 20x per jaar
en herstel graszode.

9 30% Bloemrijk grasland (bewerking 75%) 1 of 2x per jaar maaien en afruimen,
voorwaarde scheppend (hooien).

bijlage 2 CONCEPT
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10 10% Zoomvegetatie (bewerking 75%) 1x per 3 jaar maaien, maaisel afruimen.
11 Paden, zandpaden of halfverharde paden, (zand, kleischelpen onkruid vrijmaken,

herprofileren).
12 Hagen geschoren 3x per jaar inclusief schoffelen haagvoet.
13 Zwerfvuil, terrein 6x per jaar ontdoen van zwerfvuil, illegale dumpingen en blad

ruimen/vegen (bos 9 bewerking 50%).
14 Bijzondere elementen, extra investeringen in voorzieningen als prieeltjes, rosaria,

extra zitgelegenheid etc.
15 Afschrijving voorzieningen, levensduur vastgesteld op 10 jaar, jaarlijks 10% van

de investering.

Intensief
1 Bomen minimaal 2x per jaar controleren, 1x per 5 jaar snoeien (opkronen en

vormsnoei).
2 Meubilair minimaal 2x per jaar reinigen, controle, herstellen en 1x per jaar 

schilderen / lakken. Papierbakken jaarrond legen, verzorging dir. omgeving.
3 Rietoever of sloottalud rietoever (natuurvriendelijke inrichtingen voorwaarde

scheppend) 1x p/j 50% van de totale lengte, sloottalud 2x per jaar
(bos 9 bewerking 25%).

4 Border vaste planten of sierheesters 10x per jaar, schoffelen plukken wieden
snoei en knipwerk.

5 Bosrand overhangende en hinderlijke takken, preventieve snoei, verjongen,
dunnen zoom in voordeel struweel en omvormen, bewerking 50%,
(bos 9 bewerking 25%).

6 Bosplantsoen, houtopstanden, dunnen 1x per 2 a 3 jaar gericht op natuurlijke
verjonging en natuurwaarden (ringen, lippen en omtrekken) en verjongen 
d.m.v. aanplant.

8 60% Gazon, welonderhoudend grasveld (bewerking 75%) minimaal 25x per 
jaar maaien, herstel graszode, kantensteken en bemesten.

9 30% Bloemrijk grasland (bewerking 75%) 1 of 2x per jaar maaien en afruimen,
voorwaarde scheppend (hooien).

10 10% Zoomvegetatie (bewerking 75%) 1x per 3 jaar maaien, maaisel afruimen.
11 Paden, zandpaden of halfverharde paden, (zand, kleischelpen onkruid vrij

maken, herprofileren) 
12 Hagen geschoren 4x per jaar inclusief. schoffelen haagvoet.
13 Zwerfvuil, terrein 12x per jaar ontdoen van zwerfvuil, illegale dumpingen en blad

ruimen/vegen (bos 9 bewerking 50%).
14 Bijzondere elementen, extra investeringen in voorzieningen als prieeltjes, rosaria,

extra zitgelegenheid etc.
15 Afschrijving voorzieningen, levensduur vastgesteld op 10 jaar, jaarlijks 10% van

de totale investering.

Huidige beheer
1 Bomen minimaal 1x per jaar controle, paal en band.
2 Meubilair; zitbanken minimaal 1x per jaar reinigen en controleren. Papierbakken,

jaarrond legen.
3 Rietoever en of sloottalud, oever 1x per jaar 50% van de totale lengte, sloottalud

minimaal 1x per jaar (bos 9 bewerking 25%).
5 Bosrand overhangende en hinderlijke takken langs wegen en paden 50% van de

totale lengte (voor bos 9 bewerking 25%).
6 Bosplantsoen, houtopstanden dunnen 1x per 10 jaar.
7 60% Gazon met een extensief beheer (bewerking 75%)minimaal 6 a 7x per jaar

maaien.
9 30% Bloemrijk grasland (bewerking 75%) 2x per jaar maaien en afruimen 

(bijvoorkeur hooien).
10 10% Zoomvegetatie (bewerking 75%) 1x per 3 per jaar maaien, maaisel klepelen.
11 Paden, zandpaden of halfverharde paden, (zand € 0.30 klei € 1.10) gem.
12 Hagen geschoren 2x per jaar inclusief schoffelen haagvoet.
13 Zwerfvuil, terrein 1x per jaar ontdoen van zwerfvuil en illegale dumpingen 

(voor bos 9 bewerking 50%).
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