Gemeente Almere

On tw ik k elingsvisie
Revitalisering Almere-Haven

Gemeente Almere

Ontwikkelingsvisie
Revitalisering Almere-Haven

Grondbedrijf

Gemeente Almere

Inhoud
SAMENVATTING

4

1
1.1
1.2
1.3
1.4

INLEIDING
Aanleiding
Doel
Werkwijze
Leeswijzer

2
2.1
2.2
2.3
2.4

BELEIDSKADER
Stadsplan Almere 2005
Scenariostudie Almere 1995-2020
Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015
Lopende projecten

10
10
13
14
14

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

VERKENNING: KANSEN EN BEDREIGINGEN
Stedelijke structuur
Bevolking en woningbouw
Werkgelegenheid en economie
Winkelstructuur
Overige voorzieningen
Recreatie en toerisme
Verkeer en vervoer
Landschap, natuur en groenvoorzieningen

18
18
21
23
25
30
33
33
35

4
4 .1
4.2
4.3

ONTWIKKELINGSVISIE ALMERE-HAVEN
De opgave in programmatisch opzicht
De opgave in ruimtelijk opzicht
Ontwikkelingsthema's

37
37
37
41

6
6
6
6
9

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

UITWERKING VAN DE ONTWIKKELINGSVISIE
Woningbouw in en om Almere-Haven
De opgave
Woningbouwlocaties
Woningbouwprogramma

42
42
42
43
44

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

Werkgelegenheid
De opgave
Bedrijventerrein de Steiger
Actieplan kantoren
Kansen aan de kust en in het centrum
Werken binnen de woonwijken

44
44
45
45
45
46

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Het centrum
De opgave
Het programma voor de detailhandel
Het programma voor de overige functies
Ruimtelijke hoofd opzet

47
47
47
50
51

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4 .3

De kustzone
De opgave
Het programma
Ruimtelijke hoofdopzet

56
56
56
57

5.5
5 .5.1
5.5.2
5.5.3

De westelijke groene wig
De opgave
Het programma
Ruimtelijke opzet

62
62
62
62

5.6
5.6.1
5.6 .2

Integraal wijkbeheer
De opgave
Wat is integraal wijkbeheer?

66
66
66

5

Gemeente Almere

6
6.1
6.2
6.3
6.4

INSTRUMENTARIUM
Regelgeving
Financieel instrumentarium
Volkshuisvesting
Samenwerking

68
68
68
69
69

7
7.1
7.2
7.3
7.4

UITVOERING
Algemene aanpak
Aanpak per ontwikkelingsthema
Planning
Maatschappelijke haalbaarheid

70
70
70
74
74

8

LITERATUURLIJST

78

9

LIJST VAN MEDEWERKERS

81

BIJLAGE 1. Productsegmenten woningbouw Almere 1997
BIJLAGE 2. Schematisch overzicht van de verkenning
BIJLAGE 3. Keuze woningbouwlocaties

82
83
86

Gemeente Almere

Samenvatting
Op basis van een sterkte-zwakte-analyse - de verkenning - is de opgave voor AlmereHaven geformuleerd. Door optimale benutting van de sterke kanten en de kansen
wordt een basis gelegd voor de revitalisering van Almere-Haven. Tegelijkertijd worden
zo mogelijk oplossingen aangedragen voor de problemen en de bedreigingen.
Programmatisch
Almere-Haven laat zich beslist niet kenschetsen als een na-oorlogs probleemgebied,
zoals dat in veel Nederlandse steden voorkomt. Wel zijn er enkele tendensen waarneembaar die erop wijzen dat Almere-Haven ten opzichte van heel Almere een minder
gunstige positie inneemt. Zo zijn er meer lage inkomensgroepen te vinden. Dit hangt
mede samen met de aanwezigheid van het grote aantal huurwoningen in AlmereHaven. Het is dan ook gewenst om koopwoningen te realiseren. Hiermee kan enerzijds
aan de huidige inwoners van Almere-Haven een wooncarrière in het stadsdeel worden
geboden en anderzijds kunnen door de bouw van deze woningen ook nieuwe inwoners
worden aangetrokken. Uitgegaan wordt van een groei naar 25.000 inwoners
(per 1.1.1997 21.800 inwoners) . Het bijbehorende woningbouwprogramma is tenminste 1.000 woningen. Dit aantal komt bovenop het aantal woningen dat al wordt
gerealiseerd in de lopende projecten.
De realisering van aanvullende woningbouw is ook gewenst uit het oogpunt van de
gewenste handhaving van een volwaardig voorzieningenpakket in Almere-Haven.
Het inwonertal van Almere-Haven loopt momenteel terug en zal bij realisering van de
lopende projecten in 2005 nog maar nauwelijks groter zijn dan nu. Meer woningen
betekent meer inwoners en dus een groter draagvlak voor voorzieningen. Het meest
prominent komt deze invloed naar voren bij de winkelvoorzieningen. In deze ontwikkelingsvisie wordt het primaat nadrukkelijk bij het centrum gelegd, omdat een dergelijke strategie de beste kansen biedt om Almere-Haven nieuw leven in te blazen.
Dit heeft consequenties voor de buurtsupers; twee buurtsupers in de wijken zullen dan
geen bestaansrecht meer hebben.

Naast woningbouw is ook het behoud en de versterking van de werkgelegenheid in
Almere-Haven een belangrijke opgave. Het probleem van veel groeikernen doet zich in
heel Almere voor; de ontwikkeling van de werkgelegenheid houdt geen gelijke tred met
de bouw van de woningen. Dit veroorzaakt elke dag files op de wegen. Vanuit het
mobiliteitsbeleid is het wenselijk dat in Almere meer werkgelegenheid wordt geboden.
Streven naar een gesloten woon-werkbalans is zeker op het niveau van het stadsdeel
Almere-Haven niet reëel, maar het is wel van belang dat er kansen worden geschapen
voor het behoud en de versterking van de werkgelegenheid. Dit komt eveneens de
levendigheid in het stadsdeel ten goede.
Ruimtelijk
De gewenste aanvullende woningbouw kan worden gerealiseerd onder handhaving van
het huidige ruimtelijke karakter van Almere-Haven. Dit karakter is in de verkenning als
zeer waardevol betiteld; instandhouding is dan ook wenselijk. Waardevol zijn de duurzame verkeersopzet met de gescheiden verkeerssystemen, de groene wiggen die vanaf het
buitengebied de kern indringen en de dorpse, kleinschalige en groene opzet van de kern.
Wel is voor een aantal gebieden herstructurering gewenst. Bij herstructurering gaat het
om een verandering van functie en een ingreep in de ruimtelijke structuur van een
gebied. Naast deze ingrijpende opgaven, is er ook aandacht nodig voor het functioneren van de bestaande gebieden. Hier zullen de veranderingen echter kleinschalig van
aard zijn en minder belangrijk op het niveau van Almere-Haven als totaal.
Herstructureringsgebieden
Allereerst is een herstructurering van het centrum van Almere-Haven gewenst.
Ondanks de toevoeging van woningen in Almere-Haven waarmee het draagvlak voor
voorzieningen wordt vergroot, zullen toch ingrepen in het centrum vereist zijn.
Het gaat daarbij vooral om een versterking van de winkelstructuur en in samenhang
daarmee aandacht voor de invulling van leegstaande ruimten en complexen, waarbij
zowel benutting van de bestaande gebouwen als sloop en nieuwbouw overwogen
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Voor de groengebieden aan de noordwestzijde van Almere-Haven worden geen ingrijpende herstructureringen overwogen. Het Beginbos en het Vroege Vogelbos kunnen,
afhankelijk van de besluitvorming over de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere
2015, desgewenst na 2005 worden ontwikkeld tot Stadscorridor zoals in de studie is
geopperd. Tot die tijd zal ervoor moeten worden gewaakt dat geen ontwikkelingen in
gang worden gezet die een toekomstige ontwikkeling van de Stadscorridor blokkeren.

kunnen worden. Van groot belang is dat er een duidelijke functionele en ruimtelijke
relatie tussen het centrum en de kustzone wordt gelegd. Dit dient gestalte te krijgen
door de versterking van de zuidelijke pool van het centrum.
Verder is het van belang dat de relatie met het water versterkt wordt. Almere-Haven
ligt aan het Gooimeer, maar profiteert nauwelijks van de mogelijkheden die dat met
zich meebrengt. Hier liggen grote kansen; de kustzone zal verder tot ontwikkeling
gebracht moeten worden. Een deel van de bouwopgave kan hier gerealiseerd worden.
Door uitbreiding van de recreatieve sector ontstaan er eveneens kansen voor versterking van de werkgelegenheid. Bij de ontwikkeling van de kustzone kan het wenselijk
zijn een verbinding tussen het hoofdwegenstelsel en de dijk te maken.

Voor het Kromslootpark, aan de westzijde, worden geen grote veranderingen voorgestaan. Wel is het van belang dat wordt bekeken op welke wijze het park door toevoeging van accenten meer uitstraling en allure kan krijgen. Gedacht kan worden aan
een restaurant of een beeldenpark. Een randvoorwaarde daarbij is dat het park haar
openbare karakter blijft behouden. Versterking van de structuur van het park kan
ondersteund worden door meer wandelroutes aan te leggen. Het gaat dan met name
om wandelroutes gericht op de dijk, om zo de relatie met het water te versterken.

Tenslotte zal de westelijke groene wig een ingrijpende verandering ondergaan in de
komende jaren. De sportvoorzieningen zullen waarschijnlijk geconcentreerd worden in
de Marken. Dit biedt mogelijkheden om het sportpark de Wierden te benutten als
woningbouwlocatie . In samenhang hiermee moet de ruimtelijke structuur van de
westelijke groene wig verbeterd worden.

OntwikkelingstheDla 's
Uit deze ontwikkelingsvisie kunnen in concrete zin een zestal ontwikkelingsthema's
worden gedestilleerd:

Aandachtsgebieden
Naast de herstructureringsgebieden verdienen de bestaande woonwijken de aandacht.
Grote ruimtelijke veranderingen worden hier niet voorzien, maar het functioneren van
de bestaande woningvoorraad, de wijkvoorzieningen en werkgelegenheid zijn enkele
thema's die binnen de wijken aan de orde moeten worden gesteld en tot aanpassingen
binnen de wijken kunnen leiden. De gewenste aanpak zal met name gestalte kunnen
krijgen in het integraal wijkbeheer.

1. woningbouw in en om Almere-Haven;
2. behoud en versterking van werkgelegenheid;
3. herstructurering van het centrum
(in samenhang met een herschikking van de winkelstructuur);
4 . herstructurering van de kustzone;
5. herstructurering van de westelijke groene wig;
6. samen werken aan integraal wijkbeheer.

Ook het bedrijventerrein de Steiger verdient in dit kader de aandacht. Het terrein
voorziet duidelijk in een behoefte en functioneert over het algemeen goed. In het kader
van de Herijking van de Steiger kunnen wel enige verbeteringen in structuur en functioneren worden aangebracht. Onderzocht wordt wat de kwaliteiten zijn van het terrein
en hoe het terrein haar positie kan behouden en versterken.
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1 Inleiding
1. 1 Aanleiding

1.2

In de tweede helft van de zeventiger jaren werd Almere-Haven als eerste kern van
Almere gebouwd. De eerste bewoners waren veelal gezinnen met jonge kinderen
afkomstig uit Amsterdam, waar niet aan de vraag naar eengezinswoningen met een tuin
tegemoet gekomen kon worden. Inmiddels zijn de kinderen opgegroeid en zij
verlaten Almere-Haven om elders te gaan studeren, werken en wonen. De ouders zijn
in Almere-Haven blijven wonen, waardoor vergrijzing en gezinsverdunning ontstaat.
Daarnaast is de betekenis van Almere-Haven - de eerste kern van Almere - veranderd.
Was Haven aanvankelijk het centrum van Almere, sinds Almere-Stad is gebouwd, heeft
ze die positie moeten prijsgeven. De eerste problemen die zich aftekenden waren zichtbaar in het centrum van Almere-Haven. Het winkelcentrum ervaart als eerste het afnemend economisch draagvlak en wordt bedreigd met leegstand. Om deze teruggang te
keren, is besloten tot Revitalisering van Almere-Haven. Sindsdien zijn
verscheidene projecten onder het motto van de revitalisering in gang gezet.

Het doel van deze ontwikkelingsvisie is het geven van een ruimtelijk kader dat ontwikkelingen en projecten op elkaar afstemt en de ruimtelijke samenhang tussen de verschillende soorten sectoraal beleid aangeeft. De Ontwikkelingsvisie baseert zich hoofdzakelijk op het bestaande beleid. In een enkel geval is gebleken dat het formuleren van
nieuw beleid -zoals bijvoorbeeld voor de winkelstructuur- noodzakelijk is.
De Ontwikkelingsvisie moet in dit kader gezien worden als een beleidsvisie die de
richting van toekomstige ontwikkelingen in Almere-Haven definieert en vastlegt.
Het krijgt daarmee de functie van een toetsings- en uitvoeringskader voor initiatieven
en projecten in de toekomst.

Op 27 juni 1996 heeft de gemeenteraad het Projectplan Revitalisering Almere-Haven
vastgesteld. In het Projectplan worden projecten en initiatieven opgesomd die moeten
bijdragen aan de revitalisering van Almere-Haven. Vanuit de doelstelling om tot
revitalisering van Almere-Haven te komen is vervolgens de behoefte geformuleerd om
een ontwikkelingsvisie voor de reeds bestaande projecten en de nog te verwachten
initiatieven te formuleren. Deze Ontwikkelingsvisie komt tegemoet aan die behoefte .

De Ontwikkelingsvisie voor Almere-Haven is geen blauwdruk voor de toekomst.
Het beweegt zich -zoals alle plannen- in het spanningsveld van de wens tot flexibiliteit
enerzijds en de noodzaak tot een duidelijk kader anderzijds. Het plan bevindt zich op
de grens tussen vastleggen en vrijhouden. Daarnaast is in globale termen het ambitieniveau geformuleerd, dat als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen kan fungeren.
Uiteindelijk moet de Ontwikkelingsvisie enthousiasmeren; het plan zelf is actor in het
proces van de Revitalisering van Almere-Haven.

1.3

De Ontwikkelingsvisie beschouwt de ruimtelijke ontwikkelingen in de periode 1997 - 2005
en loopt daarmee in de pas met het Stadsplan Almere uit 1992. Het gebied waarover deze
Ontwikkelingsvisie uitspraken doet, strekt zich uit van het Zilverstrand in het westen tot de
Manegeweg en in het verlengde daarvan het Köllingpad, het Mac Millanpad en de Oude
Waterlandse weg. De noordgrens van het plangebied wordt gevormd door de A6 en de
gemeentegrens in het Gooimeer vormt de zuidgrens (zie kaart 1).

Doel

t%rkwlj"ze

Dit rapport is, in opdracht van het Grondbedrijf van de gemeente Almere, door DHV
Milieu en Infrastructuur BV, in het laatste kwartaal van 1996 opgesteld. Aan de totstandkoming van dit Deze ontwikkelingsvisie hebben velen een bijdrage geleverd.
Stedenbouwkundige inbreng is geleverd door extern stedenbouwkundige Henk de Boer.
De Ontwikkelingsvisie is in een aantal stappen tot stand gekomen. Allereerst is een
sterkte-zwakte-analyse opgesteld. Aan de hand daarvan is de ontwikkelingsvisie
bepaald; het strategische plan voor Almere-Haven. De ontwikkelingsvisie is vervolgens
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uitgewerkt in een aantal ontwikkelingsthema's. Uiteindelijk zijn de concrete projecten
benoemd.

bevolking, zullen in de loop van 1997 informatie-avonden georganiseerd worden.
De Ontwikkelingsvisie is opgebouwd uit drie onderdelen:

Speciaal voor het project "Ontwikkelingsvisie Almere-Haven" is een Projectgroep
Almere-Haven ingesteld, die de voortgang heeft getoetst en garant stond voor beschikbaarstelling van capaciteit van medewerkers. Daarnaast zijn er twee plenaire conferenties georganiseerd, waaraan door de betrokken ambtelijke disciplines werd deelgenomen. Op de startconferentie zijn aan de hand van een sterkte-zwakte analyse de uitgangspunten en het ambitieniveau geformuleerd. Deze ontwikkelingsvisie op hoofdlijnen is door het kernteam verder uitgewerkt tot een aantal ontwikkelingsthema's. De
ontwikkelingsthema's zijn gepresenteerd op een vervolgconferentie, waarbij wederom
alle disciplines vertegenwoordigd waren. Na doorlichting in workshops en bijstelling
aan het eind van deze conferentie, is tenslotte de Ontwikkelingsvisie uitgewerkt.
De gegevens waarop deze ontwikkelingsvisie is gebaseerd, zijn op verschillende wijzen
vergaard. Allereerst is dit rapport gebaseerd op beschikbaar gestelde nota's welke in de
literatuurlijst zijn opgesomd. Vervolgens hebben er vele gesprekken plaatsgevonden met
betrokken functionarissen van de gemeente en de provincie Flevoland, ondernemers,
eigenaren, beheerders en de citymanager. Uiteraard hebben ook de conferenties veel
informatie opgeleverd. Er is geen nieuw onderzoek gedaan . Wel zijn ten behoeve van
het winkelcentrum de gegevens van het BRO-onderzoek uit 1993 geactualiseerd op
basis van eigen waarneming en nieuwe inzichten.
Bijzondere aandacht behoeft de Klankbordgroep. In deze groep zijn een aantal betrokken maatschappelijke groeperingen en instellingen binnen Almere-Haven vertegenwoordigd. De Klankbordgroep heeft gefunctioneerd als het "voorportaal" van informatie-avonden voor de bevolking van Almere-Haven. In de periode dat er gewerkt is
aan de Ontwikkelingsvisie, is de Klankbordgroep twee maal bijeen geweest. Ook aan
deze groep is een presentatie van de plannen gegeven, waarvan de uitkomsten in paragraaf 7.4 "Maatschappelijke haalbaarheid" zijn opgenomen . Voor de raadpleging van de
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1.4

Leeswijzer

1.

Verkenningen:
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt het beleidskader van het ruimtelijk beleid
nader belicht (hoofdstuk 2), waarna het huidige Almere-Haven op sterkten,
zwakten, kansen en bedreigingen geanalyseerd wordt (hoofdstuk 3) .
Het sectoraal beleid klinkt daarin door.

2.

De opgaven:
Op basis van de analyse wordt in hoofdstuk 4 aangegeven wat de
ontwikkelingsvisie van Almere-Haven op hoofdlijnen is. De ruimtelijke
vertaling van deze visie staat hierbij centraal. Vervolgens wordt deze visie
in zes kernthema's in hoofdstuk 5 uitgewerkt.

3.

InstrumentariUIIl, strategie en uitvoering:
Het laatste deel van de Ontwikkelingsvisie geeft aan op welke wijze de
opgave van Almere-Haven tot uitvoering gebracht kan worden.
In hoofdstuk 6 wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het beleid
uit te voeren. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk de strategie uitgewerkt
om tot realisatie van de visie te komen. Hierbij staan fasering, planning en
afbakening centraal.

Ontwikkelingsvisie

Gemeente Almere

2 Beleidskader
2.1
Het beleidskader voor de revitalisering van Almere-Haven wordt in belangrijke
mate gevormd door het Stadsplan Almere 2005 uit 1992. Het Stadsplan dient
als kader voor de ontwikkelingen tot 2005, de zogenaamde VINEX-periode. Het
VINEX-beleid is dan ook in het Stadsplan verwerkt. Het Streekplan Flevoland is
in 1993 vastgesteld en loopt in de pas met het Stadsplan. Hoofdpunten van het
gemeentelijke sectorale beleid komen in het Stadsplan -voor zover ruimtelijk
relevant- ook aan de orde. In dit hoofdstuk wordt daarom kort stilgestaan bij
het Stadsplan. Meer gedetailleerde uitwerkingen van het beleid in sectorale
nota's, die met name naar aanleiding van het Stadsplan zijn opgesteld, zi,jn
verwerkt in het volgende hoofdstuk: de verkenning aan de hand van een aantal
beleidsthema's. Voor de periode na 2005 is in 1995 de Scenariostudie Almere
1995-2020 vastgesteld, welke vervolgens is geconcretiseerd in een ruimtelijk
model; de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015, die is uitgevoerd
onder leiding van stedenbouwkundige Riek Bakker. Op deze twee studies wordt
in dit hoofdstuk ook kort ingegaan. Specifiek over Almere-Haven zijn tot op
heden geen ruimtelijke nota 's uitgebracht.

Stadsplan Almere 2005

Het Stadsplan vormt het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van Almere tot 2005.
Centraal in het Stadsplan staat de opgave om Almere nog aantrekkelijker te maken om
er te wonen, te werken en te verblijven.
Voor de periode 1995 - 2005 is gekozen voor de versterking van de samenhang tussen
de kernen. Het is de bedoeling dat de bestaande Flevolijn hiervoor als ruggengraat
wordt gehanteerd; de nieuwe bouwlocaties worden hier zoveel mogelijk langs
gesitueerd. De realisering van bepaalde woonmilieus wordt hierbij afhankelijk gesteld
van de concrete vraag in een bepaalde periode.
Op hoofdlijnen zijn de opgaven in het beleid volgens het Stadsplan:
150.000 à 180.000 inwoners in 2005; dit is inmiddels vertaald in de opgave
om jaarlijks circa 3 .000 woningen te bouwen;
1.850 arbeidsplaatsen per jaar erbij;
een kwaliteitssprong van het hoofdcentrum door toevoeging van veel
stedelijke voorzieningen, zoals winkels, een bioscoop, een theater en musea;
verbetering van de bereikbaarheid door verbetering van de infrastructuur
voor trein (realisering van de Oostboog bij Weesp om te voorzien in een
adequate treinverbinding met het Gooi en Utrecht) en auto (verbreding van
de Al en de A6 en doortrekking van de A27);
benutten van de toeristisch-recreatieve kansen van Almere;
kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het voorzieningenniveau.
Op kaart 2 is te zien waar deze ontwikkelingen moeten plaatsvinden.
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Naast nieuwbouw van 3.000 woningen per jaar wordt een adequaat beheer van reeds
gebouwde woningen en de woonomgeving nagestreefd. Voor de nieuwbouw wordt het
accent gelegd op koopwoningen; sociale woningbouw moet vooral gerealiseerd worden
voor specifieke doelgroepen. In algemene zin geldt dat Almere ernaar streeft om de
eigen bevolking zoveel mogelijk vast te houden. Daarvoor is het van belang dat er voldoende woningen voor starters en voldoende vervolgmilieus voor hoge inkomens zijn.

Het Stadsplan geeft ook een doorkijk naar de gewenste ontwikkeling na 2005, maar
hierbij wordt aangegeven dat in de toekomst een strategische keuze ten aanzien van het
groeitempo moet worden gedaan. De Scenariostudie Almere 1995-2020 gaat hier
nader op in.

2.2
Voor Almere-Haven wordt specifiek gesteld dat in overleg met de beheerders van de
woningen, de ondernemers en de inwoners van Almere-Haven een beheerplan zal
worden gemaakt. Uitgangspunt van het gemeentebestuur is, dat hierbij zoveel mogelijk
verantwoordelijkheid wordt gedragen door de direct betrokkenen in Almere-Haven in
plaats van een allesomvanende bemoeienis en financiering van de gemeente.
Verder wordt aangekondigd dat in Almere-Haven, met behoud van het groene milieu,
op een aantal plaatsen kleinschalige projecten zullen worden gerealiseerd in de meer
duurdere sector, teneinde een breder draagvlak te krijgen. De plannen voor het
Meerveld en het Havenhoofd zijn hier voorbeelden van.
Voorts is het de bedoeling dat de Havenkom aantrekkelijker wordt door allerlei activiteiten. Het gaat om een versterking van de toeristische uitstraling van het Gooimeer
waarbij de volgende functies genoemd worden: horeca/uitgaan, shopping, watersport,
wonen en kantoren.
Geconstateerd wordt dat met de verdere groei van het hoofd centrum van Almere het
voorzieningenniveau van Almere-Haven verder onder druk zal komen te staan.
Behoud van een volledig voorzieningenpakket op een stadsdeelniveau van 24.000
inwoners, ruimtelijk gesitueerd in een logisch winkelcircuit, is de beleidslijn voor de
komende tien jaar.
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Scenariostudie Almere 1995-2020

De Scenariostudie Almere 1995-2020 is opgesteld in het kader van het overleg met het
rijk over de woningbouwproductie in de periode 2005 tot 2010, met een doorkijk tot
2015 . Dit overleg wordt gevoerd in het kader van de herziening PKB Nationaal
Ruimtelijk Beleid.
Bij de opstelling van de Scenariostudie bleek enige bijstelling van het Stadsplan 2005
nodig te zijn. De belangrijkste conclusies hieromtrent:
Almere hoeft geen gebruik te maken van de locatie Poort voor de
VINEX-taakstelling (van 3.000 woningen per jaar).
Almere moet interprovinciaal en met het rijk afspraken proberen te maken
over het creëren van werkgelegenheid in Almere (ondermeer door het
voeren van restrictief beleid op het "oude" land).
Er zijn afspraken nodig over het oplossen van knelpunten op het hoofdwegennet (Al, A6 en A9).
Het is wenselijk regelmatig woningbehoefte-onderzoeken uit te voeren om
te bepalen welke woonmilieus gerealiseerd dienen te worden.
Over de realisatie van gewenste voorzieningen moeten beslissingen genomen
worden in het kader van het MIP (Meerjaren Investeringsprogramma) .
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2.3
In de Scenariostudie worden 3 scenario's vergeleken:
geen woningbouw meer na 2005;
alleen bouw voor eigen behoefte: 1.000 woningen per jaar;
bouwen met een opvangtaak: 3.000 woningen per jaar.

De belangrijkste conclusie van de Scenariostudie is dat Almere alleen een substantiële
bijdrage aan de opvang van de regionale woningbehoefte kan leveren (realisering van
het 3.000 woningen scenario) indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
Noodzakelijk is dat:
de ruimtelijke kwaliteit van Almere gewaarborgd blijft;
de bouwproductie in grondexploitatieve zin kostendekkend is;
de kosten van het beheer van de openbare ruimte binnen de daarvoor
gestelde normen blijven;
de ontwikkeling van de werkgelegenheid krachtig wordt gestimuleerd;
de noodzakelijke lokale en regionale openbaarvervoerverbindingen en
verkeersinfrastructuur wordt aangelegd;
er voldoende financiële middelen zijn om een op de grootte afgestemd
volwaardig voorzieningenpakket te realiseren.
Aanbevolen wordt om een uitgebreide studie te verrichten naar alternatieve ruimtelijke
ontwikkelingsmodellen, waarin getracht wordt een optimale balans te vinden
tussen het behoud van ruimtelijke kwaliteit, efficiënt grondgebruik en het terugdringen
van de grond- en beheerskosten en de automobiliteit. Tegenover elkaar staan een voortzetting van de meerkernige stedenbouwkundige opzet met veel open ruimte en verbindingswegen tussen de kernen, dan wel een verstedelijkte opzet waarbij
optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur.

Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015

De aanbevolen uitgebreide studie naar alternatieve ruimtelijke ontwikkelingsmodellen
is inmiddels uitgevoerd onder leiding van stedenbouwkundige Riek Bakker. De studie
heeft geresulteerd in een Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015. Ten tijde
van de opstelling van deze Ontwikkelingsvisie was de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015 nog niet door de gemeenteraad van Almere vastgesteld. De nota
kan dan ook niet gezien worden als onderdeel van het beleidskader voor de ontwikkeling van Almere-Haven. In dit hoofdstuk wordt er daarom niet uitgebreid bij stilgestaan. Wel wordt opgemerkt dat de voorstellen in deze Ontwikkelingsvisie, die in de
volgende hoofdstukken zullen worden belicht, niet strijdig zijn met de Ruimtelijke
Ontwikkelingsstrategie 2015.

2.4

Lopende projecten

In Almere-Haven zijn in het kader van de revitalisering al een aantal concrete projecten
in gang gezet. Het gaat om projecten waarvoor de planontwikkeling zich in een vergevorderd stadium bevindt. De projecten maken dan ook deel uit van het beleidskader
van Almere-Haven, met andere woorden: doorgang van de projecten vormt een uitgangspunt voor de Ontwikkelingsvisie. Het gaat om de projecten: Meerveld, de Brink
en kiosk de Meergronden, de Banaan, het Oostelijk Havenhoofd en Jaagmeent. Ze zijn
op kaart 3 aangegeven en worden hieronder kort besproken.

Meerveld
Het Meerveld is het grootste lopende project. Deze locatie ligt aan de westzijde van
Almere-Haven. In Meerveld zullen 600 woningen worden gebouwd; dit zijn merendeels koopwoningen. Het bestemmingsplan voor het gebied is inmiddels vastgesteld.
Ook hebben de gemeente, Bemog Projectontwikkeling en Rabovastgoed in oktober
1996 een samenwerkingsovereenkomst gesloten op basis waarvan integrale planontwikkeling zal plaatsvinden. De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het
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projectmatig ontwikkelen van 472 woningen, waarvan circa 100 in gestapelde vorm.
Het betreft een aantal urban villa's die aan de zuidzijde zijn gedacht, met uitzicht over
het Gooimeer. Naast de ontwikkeling van deze 472 woningen zullen er 128 particuliere
kavels worden uitgegeven. De woningen behoren voornamelijk tot de productsegmenten I, 11, 111 en IV en voor een klein deel tot het segment V. (Voor een
omschrijving van de productsegmenten zie bijlage 1.) Het streven is om in april 1998
te starten met de bouw van de eerste fase .

Jaagmeent
De supermarkt in de Meenten zal een nieuw onderkomen krijgen aan de Jaagmeent.
De winkelruimte wordt circa 800 m2 vvo. Ook worden er op deze locatie 20 eengezinswoningen gebouwd in het productsegment V. Het is de bedoeling dat in 1998 wordt
gestart met de bouw.

de Brink en kiosk de Meergronden
Bij dit project in het centrum van Almere-Haven gaat het om een uitbreiding van de
supermarkt A&P met 500 m2 vvo (= verkoopvloeroppervlak), de realisering van 34
sociale huurwoningen (productsegment VLa) daarboven en de bouw van een kiosk bij
de Meergronden. Technisch gezien zou de bouw in het voorjaar van 1997 kunnen
starten. De ruimtelijke ordeningsprocedure is echter onlangs gestart en naar aanleiding
van de tervisielegging zijn 15 bezwaren binnengekomen. Voor het project is verwerving
van de snackbar noodzakelijk; de onderhandelingen hiervoor zijn gaande.
de Banaan
De naam "de Banaan" refereert aan de vorm van het te ontwikkelen gebouw; een
complex meergezinswoningen in een gebogen vorm. De locatie ligt aan de rand van het
centrum naast het verzorgingshuis de Overloop. Het gaat om 72 huurwoningen, waarvan
62 in de sociale sector (productsegment VI) en 10 in de vrije sector (productsegment V).
Er wordt naar gestreefd om in het eerste kwartaal van 1997 te starten met de bouw.
Oostelijk Havenhoofd
Het Oostelijk Havenhoofd is een prominente locatie aan de Havenkom. Het plan
voorziet in de bouw van twee complexen; één slank element in 15 lagen en een lager
gebouw meer landinwaarts . In totaal gaat het om 74 meergezinswoningen in de
productsegmenten 11 en m. De start van de bouw is gepland in het vierde kwartaal
van 1997.
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3 Verkenning Kansen en bedreigingen
In dit hoofdstuk wordt een analyse van sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen weergegeven, de zogenaamde SWOT-analyse (SWOT = Strenghts,
Weaknesses, Opportunities & Threats). Sterkten en zwakten hebben betrekking
op de huidige situatie in Almere-Haven. Kansen en bedreigingen hebben
betrekking op invloeden van buitenaf en ontwikkelingen die in de toekomst
worden voorzien. Sectoraal beleid speelt hierbij ook een rol. De analyse wordt
per thema verwoord. In b'iJlage 2 is de informatie uit dit hoofdstuk in een
schema weergegeven.

3.1

Stedelijke structuur

Almere-Haven is de oudste kern van Almere. Het meest kenmerkend voor Almere is de
opbouw uit verscheidene kernen met daartussen en eromheen landelijk gebied met
recreatie, agrarische en natuurlijke bestemmingen. De gebouwde stad en het landschap
zijn complementair ten opzichte van elkaar. De "stadscorridors" brengen samenhang in
de stad. De kernen zijn van verschillende grootte en hebben mede door de ligging de
mogelijkheid tot het creëren van een eigen gezicht. Almere-Stad is het centraal
verzorgend stadscentrum voor heel Almere, Almere-Haven is een zelfstandige kern die
van de rest van Almere wordt gescheiden door de A6; de snelweg van Amsterdam naar
Lelystad.
Almere-Haven ligt op een prachtige locatie: aan het Gooimeer. Aan de andere kant van
het Gooimeer ligt het Gooi en tegenover Almere-Haven ligt Huizen. Almere-Haven
heeft het voordeel van een walkant op het zuiden. De kern wordt verder omgeven door
groengebieden van formaat: het Kromslootpark, het Beginbos en Vroege Vogelbos in
het westen en het Waterlandse Bos, de Waterlandse Tuinen en landbouwgronden in het
oosten.

De kern kent een duurzame opzet waar menig gemeente trots op zou zijn (zie kaart 4) .
Vanuit de omringende groengebieden dringen groene wiggen diep in de kern door.
Het verkeersstelsel kent een gescheiden opzet: auto, bus en fiets hebben elk hun eigen
weg, baan en route . De gehele kern ademt een groene en geborgen sfeer. De kleuren
groen (het vele groen in de woonomgeving), bruin en rood (van de bebouwing)
overheersen. Het geheel heeft het karakter van een dorp en is kleinschalig van opzet.
Het centrum van Almere-Haven heeft zowel elementen van een oud Zuiderzeestadje
(pleinen, gracht) als van een modern winkelcentrum (parkeren achter winkels, parkeergarages) . Het centrum ligt vrij centraal in de kern en biedt diverse voorzieningen.
De openbare ruimte is onlangs opnieuw ingericht. Het gebied "achter" de winkels
maakt door de overmaat aan parkeerruimte (grondgebonden en in garage) en leegstaande ruimten een minder aantrekkelijke indruk.
Het centrum ligt aan het Gooimeer, maar heeft geen directe relatie met het water.
Het ligt enigszins verscholen achter de dijk en een buitendijks aangelegd gebied met
watergebonden openluchtrecreatie (zwemstrand, surfstrand, jachthaven). Hier ligt ook
een passantenhaven en een sluis vormt de toegang tot de vaarroute door Flevoland.
Deze route voert onder meer door Almere-Haven en is opgenomen in de oostelijke
groene wig.
In de woonbuurten zijn de planningstheorieën uit de jaren '70 goed herkenbaar.
Gekozen is voor buurten met een eigen buurtcentrum, een ontsluitingsstructuur waarbij de auto slechts "te gast" is in de woonwijken, en relatief veel laagbouw, gegroepeerd
rond hofjes. De opzet heeft wel als nadeel dat het voor een buitenstaander moeilijk is
om zich te oriënteren. Dit wordt versterkt doordat de hoofdontsluitingsroutes (de busbaan en de Wester- en Oosterdreef) verscholen liggen in het groen.
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3.2

Bevolking en woningbouw

bevolking en bevolkingsopbouw
Almere-Haven heeft per 1-1-1997 21.850 inwoners. Verwacht wordt dat de bevolkingsomvang van Almere-Haven tot 1- 1-1998 licht blijft dalen. Door realisering van de
lopende projecten (zie paragraaf 2.4; realisering van 800 woningen) stijgt deze vervolgens tot circa 23 .300 per 1-1-2001 om daarna weer te dalen tot 22.700 per 1-1-2005.

De bevolkingspiramide van Almere-Haven is "volwassen":
er is een relatief kleine groep kinderen;
er is een relatief grote groep 20-ers;
de groep 30-ers is relatief kleiner dan de groep 40-ers;
er is een sterke relatieve en absolute stijging van de 50+-ers;
er is een absolute stijging van de 80-ers.

Tabel 3 .1: Bevolkingsopbouw Almere-Haven in 1996 en 2005, vergeleken met Almere
en Nederland

leeftijd

Almere-Haven
2005
1996

0-24
25-54
55+

35 %
47 %
18%

32 %
46%
22 %

Almere
1996

2005

Nederland
1996

36%
51 %
13%

35 %
50%
16%

32%
45 %
23 %

Bron: Op weg naar 200000+, CBS

De bevolkingsopbouw van Almere-Haven lijkt meer op de bevolkingsopbouw van
Nederland dan de bevolkingsopbouw van Almere als geheel. Ook hier blijkt de "volwassenheid" van Almere-Haven. In vergelijking met Nederland valt op dat Almere veel
gezinnen en relatief weinig alleenstaanden kent. Voor Almere-Haven is het percentage
alleenstaanden echter wel bijna gelijk aan het landelijke percentage: 22 %.
Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat de oudere leeftijdsklassen hier relatief
sterk zijn vertegenwoordigd; 18% van de bevolking van Almere-Haven is ouder dan 55
jaar, tegenover 13% in heel Almere. Worden de verwachtingen voor het jaar 2005 in
beschouwing genomen dan blijkt dat deze trend zich doorzet; in 2005 is 22% van de
bevolking in Almere-Haven ouder dan 55 jaar, tegenover 16% in heel Almere.

Het aandeel allochtonen in Almere-Haven bedraagt 12%. Dit percentage ligt iets lager
dan in Almere als geheel, daar is het 14% . Hierbij is als definitie gehanteerd dat een
allochtoon iemand is die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, in het buitenland
geboren is óf een ouder heeft die in het buitenland geboren is.
In Almere-Haven zijn relatief meer huishoudens met lagere inkomens; 16% van de
huishoudens heeft een netto-inkomen per maand tot fl .800. Voor heel Almere is dit
percentage 11 %. Verder zijn er ook relatief weinig huishoudens met een hoog inkomen;
45 % van de huishoudens van Almere-Haven heeft een netto-inkomen van f3.300 en
hoger per maand. Voor heel Almere ligt dit percentage op 50%.
In 1995 zijn ruim 2.300 personen uit Almere-Haven binnen Almere verhuisd. Ruim
1000 personen hiervan betrokken een andere woning in Almere-Haven; de rest ging in
één van de andere stadsdelen wonen. Er verhuisden circa 470 personen vanuit AlmereStad en -Buiten naar -Haven.
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Het imago van Almere-Haven is beoordeeld aan de hand van de Stadsenquête (1995).
In de Stadsenquête is mensen gevraagd om het algemene woonJwinkelklimaat in de
stadsdelen te beoordelen door middel van een rapportcijfer. Almere-Haven krijgt van
de inwoners van Almere een 6.1 als rapportcijfer. De waardering voor Almere-Haven is
lager dan de waardering voor Almere-Stad (7.3) en Almere-Buiten (6.9). Ruim een
kwart van de bevolking geeft een onvoldoende aan Almere-Haven. Wanneer echter
alleen gekeken wordt naar de inwoners van Almere-Haven dan geeft bijna 90 % een
voldoende. Het gemiddelde cijfer dat inwoners van Almere-Haven hun eigen stadsdeel
geven is een 6.9. Mensen in de leeftijdscategorie van 75 tot 84 jaar zijn meer tevreden
over Almere-Haven dan de gemiddelde respondent. In de enquête is ook gevraagd naar
het cijfer dat vrienden en kennissen van buiten Almere volgens de respondenten zouden geven aan het wonen in Almere. Het gemiddelde rapportcijfer dat hier is genoemd
ligt opvallend laag: 6.4.
woningvoorraad
In totaal staan er 8.950 woningen in Almere-Haven. 92% van de woningen in Almere-Haven
is gerealiseerd in de gesubsidieerde sector. Voor heel Almere ligt dit percentage op 83%.
In Almere-Haven staan relatief veel huurwoningen; 68 % huur versus 32 % koopwoningen. De verhouding tussen sociale woningbouw en vrije sector woningen is 56%
versus 44%. In beide andere stadsdelen is 50% van de woningen een huurwoning.
Voor Almere als geheel is dit percentage 54%. Binnen Almere-Haven staan er in de
Gouwen en de Marken relatief veel koopwoningen: respectievelijk 57 % en 52%.
In het centrum, de Werven en de Wierden zijn relatief weinig koopwoningen te vinden:
respectievelijk 2%, 23% en 17%.
De corporaties in Almere-Haven zijn begonnen met het verkopen van delen van hun
bezit. Het voornemen is om totaal 700 woningen in Almere-Haven te verkopen.
Op deze manier kan het percentage koopwoningen in de toekomst dus toenemen.
Verder worden in de uitbreidingslocatie Meerveld met name koopwoningen in de
duurdere sector gebouwd.
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In Almere-Haven staan relatief meer kleine woningen (3 kamers of kleiner) : 34% tegen
28 % in heel Almere. Het percentage eengezinswoningen is in Almere-Haven iets lager
dan voor heel Almere (69 % respectievelijk 75 %), maar hoog in vergelijking tot andere
naoorlogse woonwijken in Nederland.
Opvallend is dat woningen in Almere-Haven sneller worden verkocht dan gemiddeld.
Gevoegd bij de meer dan gemiddelde prijsstijging van deze woningen is dit een aanduiding voor de waardering van dit stadsdeel.
In heel Almere liggen de huurprijzen relatief hoog ten opzichte van Nederland;
84 % van de woningen heeft een huur boven de f600,=, in Nederland is dit percentage
48 %. De hogere prijzen zijn verklaarbaar; Almere is een groeikern die in de zeventiger
jaren is gebouwd; de oudere woningen in andere steden behoren tot de goedkoopste
voorraad. De gemiddelde maandhuur per stadsdeel is vrijwel gelijk. Maar per wijk zijn
er wel grote verschillen. In de Hoven is de gemiddelde maandhuur het laagst.
Opvallend genoeg lag in deze wijk de huurverhoging van 1 juli 1995 ook nog eens
boven het gemiddelde van heel Almere-Haven. Dit is ook de wijk met de hoogste quote
Individuele Huursubsidie (IHS). Het IHS-gebruik in heel Almere-Haven is overigens
ruim hoger dan in de andere stadsdelen. Binnen Almere-Haven scoren naast de Hoven
(46,9 %) ook de Wierden en de Werven hoog. In de Hoven woont men minder lang dan
het gemiddelde (in het stadsdeel).
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3.3

Werkgelegenheid en economie

werkgelegenheid en pendel
Uit de Stadsenquête blijkt dat in vergelijking met Almere-Stad in Almere-Haven
relatief veel niet-werkenden wonen. Dit percentage bedraagt 29%, voor heel Almere is
dit 23%. Landelijk zijn deze cijfers overigens niet onrustbarend. Het hogere percentage
in Almere-Haven hangt waarschijnlijk samen met het feit dat er meer ouderen wonen
in dit stadsdeel. Voor heel Almere geldt dat de werkloosheid ongeveer op het landelijk
niveau ligt. Wel is het zo dat ongeveer twee keer zo veel inwoners buiten Almere
werkzaam zijn dan in Almere zelf. De inkomende pendel is ongeveer drie keer zo klein
als de uitgaande pendel.
Almere-Haven heeft haar eigen bedrijvigheid. Aan de noordzijde van de kern bevindt
zich het bedrijventerrein de Steiger (22 hectare). Langs het hoofdwegenstelsel is verder
nog bedrijvigheid geconcentreerd in het kleinere bedrijventerrein de Paal (2,7 hectare)
en in een strook met overwegend kantoren in de wijk de Marken. Voorts is in het
centrum sprake van een concentratie van bedrijvigheid. Ook door de kern verspreid is
bedrijvigheid aanwezig.

Tabel 3.2: Aantal vestigingen en arbeidsplaatsen in Almere-Haven per 1 mei 1995 .
bedrijfstak
landbouw en visserij
industrie
bouwnijverheid en installatie bedrijven
handel, horeca en reparatiebedrijven
transport, opslag en communicatie
zakelijke diensrverlening
overige diensrverlening (w.o. overheid)
totaal

vestigingen

arbeidsplaatsen

8
68
58
290
40
367
241

150
393
289
1.282
456
1.192
1.725

1.072

5.487

Bron: Provincie Flevoland/CBS.
de Steiger
Het bedrijventerrein de Steiger voorziet in een behoefte en functioneert over het
algemeen goed. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er veel zelfstandige ondernemers op het bedrijventerrein gevestigd. Dit hangt samen met de prijsstelling;
het bedrijventerrein biedt relatief goedkope huisvestingsmogelijkheden.

Het aantal arbeidsplaatsen van ongeveer 5.500 staat niet in verhouding tot het aantal
inwoners (22.000) . Almere-Haven biedt één arbeidsplaats per vier inwoners.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal vestigingen en het aantal
arbeidsplaatsen per bedrijfstak in Almere-Haven.

De Steiger kan, volgens het Stadsplan Almere 2005, worden gekenmerkt als een
"traditioneel bedrijventerrein". Dergelijke terreinen kenmerken zich door de aanwezigheid van functies als: schone industrie, assemblage, distributie en opslag. Als verschijningsvorm worden bedrijfshallen en bedrijfsverzamelgebouwen aangetroffen.
De terreinen zijn ruim van opzet en functioneel ingericht. De locatie is goed bereikbaar
voor autoverkeer en minder goed per openbaar vervoer (er is wel een busstation in de
nabijheid, maar geen NS-station) en krijgt daarom in het locatie beleid de kwalificatie
C-locatie.
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De eerste terreinuitgifte van de Steiger vond plaats in 1974, in 1980 was het terrein
vrijwel geheel uitgegeven. In 1995 heeft groot onderhoud van het terrein plaatsgevonden. In het Plan van Aanpak Herijking de Steiger (concept) wordt echter voorgesteld
om een onderzoek naar de functionaliteit op te zetten. Dit omdat er een aantal problemen worden gesignaleerd op het terrein:
verkeer (parkeren, maatvoering infrastructuur);
druk op het terrein door aanvragen van vestigingen die volgens het
bestemmingsplan niet passen;
leegstand van panden;
weinig uitstraling van het terrein.
Verder lopen er diverse artikel-19-procedures en is er woningbouw geïntroduceerd met
consequenties voor het functioneren van het terrein.
De herijking van de Steiger wordt in het Plan van Aanpak gerelateerd aan een herziening van het bestemmingsplan. Doel van de aanpak is het verlengen van de
economische levensduur van het bedrijventerrein. De voorgenomen aanpak wordt
gezien als een pilotproject in het kader van de beheeropgave; op het bedrijventerrein
kan op kleinschalig niveau ervaring met beheer worden opgedaan.
kantoren
In Almere-Haven overtreft het aanbod van kantoorruimte veruit de vraag. Met name in
het centrum staan kantoren leeg. In kwaliteit worden de beschikbare ruimten gekenmerkt door een slecht uit- en aanzicht, een technisch verouderde staat, ook ten aanzien
van de marktwensen, en in sommige gevallen een slechte bereikbaarheid.
De vraag naar kantoorruimte is grotendeels gericht op Almere-Stad en dan met name
in het centrumgebied. De beschikbare ruimte in Almere-Haven kan hier, ook wat
betreft de prijs-kwaliteitverhouding, niet mee concurreren. In het centrum van Haven
is de situatie ernstig, hier staat zeker de helft van de kantoorruimte leeg. Dit heeft te
maken met het feit dat hier in de beginperiode diverse overheidskantoren zijn neergezet
(stadhuis, Rijksdienst IJsselmeerpolders, Openbaar Lichaam Zuidelijke
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IJsselmeerpolders), die na het vertrek van deze instellingen niet of nauwelijks meer zijn
opgevuld.
De structurele leegstand van de kantoorruimten leidt tot de conclusie dat reductie van
het aanbod wenselijk is. In relatie tot het terugbrengen van een gezonde spanning in de
markt voor kantoren in Almere-Haven zullen in dat kader nadere keuzes gemaakt
moeten worden. Vanuit de concurrentiepositie geredeneerd is het wenselijk om
kantoorruimten langs uitvalswegen te handhaven. Dit geldt met name voor de locaties
De Paal en Kadegriend. Kantoren in het centrum komen voor heroverweging van de
functie in aanmerking.
gespreide bedrijvigheid
Er is sprake van een grote spreiding van bedrijven over heel Almere-Haven. De menging is tot op het woningniveau doorgevoerd; in Almere is het beleid dat er een beroep
aan huis kan worden uitgeoefend. Het te gebruiken oppervlak mag maximaal 25% van
de woning bedragen. Er zijn wel voorwaarden aan deze bedrijfsuitoefening verbonden.
In het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan voor Almere-Haven uit 1974 waren
overigens nog een aantal kleinere werkgebieden in de wijken opgenomen. Deze zijn
echter nooit als zodanig gerealiseerd; stagnatie in de markt en de directe ligging naast
de woonbebouwing waren hier de belangrijkste oorzaken van. Inmiddels zijn de meeste
van deze terreinen ingevuld met woningbouw.
Centrum
In het centrum van Almere-Haven bevindt zich ook een concentratie van bedrijvigheid.
In totaal zijn er 209 bedrijven gevestigd. Hier gaat het uiteraard met name om detailhandel, zakelijke dienstverlening en horeca . In de volgende paragraaf wordt hier nader
op ingegaan.
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3.4

Winkelstructuur

Almere-Haven heeft een centrum met 57 winkelvestigingen en circa 8.300 m 2 vvo
winkelruimte (vvo = verkoopvloeroppervlak). De winkels zijn geconcentreerd langs de
hoofdas Brink Marktstraat Kruisstraat. De as heeft "aftakkingen" langs de Kerkgracht
en Houtstraat Meerstraat. Met name in deze "aftakkingen" is leegstand. Het gemeentelijk beleid is gericht op een concentratie rond de hoofdas, met beperkte aftakkingen;
het zogenaamde "Haltermodel" . Momenteel wordt de concentratie gezamenlijk met de
Vereniging van Eigenaren aangepakt. Onlangs is een 'citymanager' aangesteld om dit
proces van concentratie te begeleiden. Rond de winkels in het centrum is meer dan
genoeg parkeergelegenheid (garages en binnenplaatsen) aanwezig.

distributieplanologisch onderzoek
Het laatste distributieplanologisch onderzoek is gehouden in 1993 (BRO). Er was toen
sprake van 61 winkelvestigingen en 8.485 m 2 vvo winkelvloeroppervlak (3 .360 m 2
dagelijkse artikelen en 5.125 m 2 niet-dagelijkse artikelen. Volgens BRO was er tot het
jaar 2000 (bij 25.000 inwoners) ruimte voor uitbreiding met l.000 m 2 vvo waarvan
700 m 2 voor dagelijkse artikelen en 300 m 2 voor niet-dagelijkse artikelen. Onder dagelijkse artikelen wordt verstaan levensmiddelenwinkels en drogisterijen.

In vier wijken zijn buurtsupermarkten gevestigd met een totale oppervlakte van 1.650
m 2 vvo. Dit was ook in 1993 het geval. Kaart 5 geeft inzicht in de winkelstructuur van
Almere-Haven.
De sector dagelijkse artikelen behaalde in 1993 een binding van 93 % . Dit houdt in dat
93 % van de bestedingen aan dagelijkse artikelen van de bevolking van Almere-Haven
in de winkels van Almere-Haven terecht komt. Een binding van 93 % moet, op grond
van kengetallen, als goed worden beschouwd. De gemiddelde omzet per m 2 vvo
(vloerproductiviteit) ligt op een redelijk niveau.
De sector niet-dagelijkse artikelen heeft echter een flinke veer moeten laten vergeleken
bij de situatie rond 1980. Met de ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum van

Almere-Stad raakte het centrum van Almere-Haven haar positie als winkelcentrum
voor heel Almere kwijt. Veel inwoners van Haven gaan naar Stad om te winkelen.
Het is moeilijk het centrum van Almere-Haven ten opzichte van dat van Stad te profileren. Beide centra zijn modern van opzet en goed bereikbaar met voldoende en gratis
parkeervoorzieningen. Het aanbod in Stad is echter groter en moderner. In 1993 werd
nog maar 31 % van de bestedingen in de niet-dagelijkse artikelen gebonden aan het
eigen winkelapparaat. Oorspronkelijk is uitgegaan van een binding van 60 %.
Ten behoeve van deze Ontwikkelingsvisie is (in november 1996) het aantal winkelvestigingen in het centrum opnieuw geïnventariseerd en vergeleken met het onderzoek uit
1993. In de afgelopen drie jaar is het aantal winkels in de dagelijkse artikelen met 4
afgenomen, terwijl 1 winkel (bakker) is vergroot. Het aantal winkels in de niet-dagelijkse artikelen is gelijk gebleven.
Het aantal winkels in het centrum van Almere-Haven is afgezet tegen het gemiddelde
voor centra met een vergelijkbare oppervlakte (8.500 m 2 vvo); zie tabel 3.3. Er blijkt
dat het aantal winkels niet erg afwijkt van wat in een dergelijk centrum kan worden
verwacht. Er zijn minder vestigingen dan gemiddeld in de branches woninginrichting,
wit-Ibruingoed en doe-het-zelf. Dit kan samenhangen met de aanwezigheid van
DoeMere in Almere-Buiten. Meer vestigingen dan gemiddeld zijn er in de branches
sport en speelgoed, bloemen/planten/dieren en tweedehands artikelen. Opvallend is
verder dat de beide supermarkten zich allebei in het middensegment bevinden.
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Tabel 3.3: Aantal winkels per branche in centrum Almere-Haven en vergelijkbare
centra (8.500 m 2 vvo)
centrum Almere-Haven

vergelijkbare centra 8.500m2

supermarkten
levensmiddelen speciaalzaken
drogisterij

2
12
3

14,2
2,5

kleding
stoffen/fournituren
schoenen, lederwaren
woninginrichting
wit-bruingoed, electra
doe-het-zelf
huishoudelijke en kadoartikelen
bloemen, planten, dieren
boeken, kantoorbenodigdheden
sport, speelgoed
warenhuis
fietsen, autoaccessoires
foto, optiek, juwelier
tweedehands
overig

10
l,S
2
1
1

1
4
2
1

10,4
l,S
2,3
2,4
2,6
2,2
3
3,5
1,6
1,6
0,3
1,2
3,7
0,7
1,3

57

55,2

totaal

3,5
6
2
4
-

Bron: waarneming stand van zaken november 1996, Handboek DIS 1995/96

Overigens is Almere-Haven niet zo maar te vergelijken met andere plaatsen van
20.000-30 .000 inwoners. In deze categorie valt zowel een plaats als Sneek, met een
regionale functie voor 100.000 inwoners, een V&D en een Hema, als een kern als
Almere-Haven, zonder regionale functie en op korte afstand van een groter centrum.
In het centrum van Almere-Haven zijn als overige commerciële voorzieningen aanwezig: 1 apotheek, 4 banken, 1 hakkenbar, 3 kappers, 1 reisbureau, 1 uitzendbureau,
2 videotheken en 22 horecavestigingen (exclusief Havenkom). De horeca biedt een
gevarieerd aanbod aan snackbars, cafés en restaurants.
ontwikkelingen
Aanbod en attractiviteit bepalen steeds meer waar de consument gaat winkelen.
De keuze voor een winkel wordt steeds minder door de afstand tot de winkel bepaald.
Het centrum van Stad ontwikkelt zich steeds meer tot een echt hoofdcentrum. Dit kan
een verder verlies van koopkracht betekenen als het centrum van Almere-Haven niet
"bij de tijd" gehouden wordt. Een eventuele afname van de bevolking van AlmereHaven vormt een extra bedreiging voor de winkelvoorzieningen.

Supermarkten kunnen zich op een aantal wijzen profileren, zoals op prijs, kwaliteit,
keuzemogelijkheden, het aanbod van versgroepen, bereikbaarheid of de aanwezige parkeergelegenheid. Bij de supermarkten die zich op een brede doelgroep richten vindt de
laatste jaren een schaalvergroting plaats. Supermarkten bieden een steeds groter aanbod om aan de wens van de consument naar variatie te kunnen voldoen. Hiervoor is
een steeds groter verkoopvloeroppervlak per supermarkt vereist. In een nieuwbouwsituatie wordt uitgegaan van een oppervlakte van 600-1.200 m 2 vvo. In een bestaande
situatie wordt uitgegaan van een minimum oppervlakte van 400-600 m 2, de benodigde
oppervlakte zal naar verwachting stijgen. Ook het benodigde draagvlak van supermarkten is toegenomen, momenteel wordt uitgegaan van een minimum draagvlak van 5.000
inwoners. Indien de trend van schaalvergroting doorzet zal het minimum draagvlak
groeien naar 6.000 inwoners.
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CENTRUM

i.JOOm ' VVO

DE WIERDEN

400m ' VVO

DE GOUWEN

lOOm ' VVO

DE MARKEN

400m ' VVO

DE MEENTEN

lOOm ' VVO
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buurtvoorzieningen
De buurtvoorzieningen staan onder druk. Om goed te kunnen functioneren zouden de
buurtsupermarkten moeten worden uitgebreid. Een supermarkt van 300 m ' is niet
levensvatbaar. De meeste supermarkten zullen ten behoeve van een optimale bedrijfsvoering willen uitbreiden naar 800 m '. Een dergelijke uitbreiding is onlangs aan één
van de buurtsupermarkten toegestaan. Dit kan echter niet voor alle vier de supermarkten. Grotere supermarkten hebben namelijk ook een groter draagvlak nodig. Bovendien
zou een verdere uitbreiding van buurtsupers bedreigend zijn voor het centrum van
Almere-Haven.
In tabel 3.4 wordt een overzicht gegeven van het huidige draagvlak en het in 2005 verwachte draagvlak voor de huidige supermarkten. Hierbij is, conform "Almere op weg
naar 200000+", uitgegaan van de toevoeging van 800 extra woningen, waarvan 600 in
Meerveld.
Geconstateerd kan worden dat de supermarkten in de Wierden en aan de Jaagmeent in
2005 net voldoende draagvlak hebben. De supermarkten in de Gouwen en de Marken
hebben onvoldoende draagvlak. Voor de supermarkt aan de Jaagmeent is een verplaatsingsprocedure in gang gezet. De supermarkt zal worden vergroot van 500 m' vvo naar
800 m' vvo. Voor de huidige ruimte van deze supermarkt zal een andere bestemming
moeten worden gevonden. De supermarkt in de Wierden heeft voldoende draagvlak als
ook een deel van de Gouwen kan worden bediend. In de Marken blijft voor een supermarkt onvoldoende draagvlak over. In de toekomst zijn economisch gezien twee wijksupermarkten (Wierden en Meenten) het maximaal haalbare. Dit geldt ook na toevoeging van woningen op de nu bekende mogelijke inbreidingslocaties. Als prioriteit wordt
gegeven aan het centrum zijn meer dan twee wijksupermarkten ook niet wenselijk.

Tabel 3.4: Overzicht inwonertal buurten per buurtsupermarkt
buurtsuper

buurten

inwoners in 1996

inwoners in 2005

Wierden

Wierden
Meerveld

3.570

5.090

Gouwen

Gouwen

3.190

3.030

Marken

Marken

3.270

3.140

Jaagmeent

Grienden
Meenten

5.340

5.200

centrum

Hoven
Werven
Centrum

6.640

6.430

Bron: Almere op weg naar 200000+
gewenste ontwikkeling centrum
Het centrum moet attractiever worden om koopkracht te kunnen terugwinnen. Dit is
ook beargumenteerd in een srudie van BRO (1993) en het Projectplan Almere-Haven
(1996). Wat betreft branchering moet worden gedacht aan in karakter verschillende
supermarktformules van behoorlijke omvang, een aanvullend aanbod speciaalzaken in
de dagelijkse artikelen en een compleet aanbod in de sector niet-dagelijkse artikelen.
Ruimtelijk is concentratie van het aanbod gewenst, onder andere door tweezijdige
bewinkeling en de vorming van twee duidelijke "polen".
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3.5

Overige voorzieningen

Almere-Haven heeft een ruim voorzieningenpakket. In deze paragraaf wordt ingegaan
op de huidige situatie en de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs,
kinderopvang, sportvoorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen en medische
voorzieningen.

onderwijs
In Almere-Haven staan 9 basisscholen. Deze scholen beschikken gezamenlijk over 105
lokalen, verdeeld over 19 noodlokalen en 86 permanente lokalen. Dit aantal is exclusief
de Bombardon; deze voormalige basisschool is in gebruik voor voortgezet onderwijs.
Aan de hand van de uitkomsten van de bevolkingsprognose Almere 1996-2015 is voor
de jaren 1996, 2000 en 2005 een berekening gemaakt van de basisgeneratie voor
Almere-Haven (de leerlingen die de basisschool bezoeken) . Op grond van de berekeningen is de benodigde lokalencapaciteit voor het basisonderwijs vast te stellen op:
99 lokalen in 1996;
94 lokalen in 2000;
93 lokalen in 2005.
In deze berekeningen is geen rekening gehouden met een extra bouwopgave in de
komende jaren. Ook is geen rekening gehouden met een mogelijke afname van de
klasse grootte in de onderbouw. Dergelijke ontwikkelingen zullen leiden tot een grotere
behoefte aan lokalen. Daar staat tegenover dat er niet altijd sprake is van een optimaal
gebruik van de beschikbare lokalen, doordat de specifieke vraag naar diverse onderwijsrichtingen kleine klassen in de hand werkt.
Samenvattend kan voor het basisonderwijs worden gesteld dat de benodigde lokalencapaciteit voor de lange termijn kan worden gevonden in de bestaande permanente
onderwijsvoorzieningen. De noodlokalen voor het onderwijs kunnen deels worden
afgestoten. De wenselijkheid zal afhangen van de mate waarin en op welke lokaties
extra woningbouw gerealiseerd zal worden. Herschikking en wederom uitbreiding van
de lokalencapaciteit kan hiervan zelfs een gevolg zijn.

Voor voortgezet onderwijs is er de scholengemeenschap de Meergronden in het
centrum van Almere-Haven. Deze school gebruikt de voormalige basisschool de
Bombardon als dependance. Mede gezien de woningbouwplannen op deze locatie
heeft de school een voorkeur voor concentratie van haar activiteiten bij haar hoofdvestiging. Hiervoor is ruimte als op de begane grond extra lokalen worden toegevoegd.
De Meergronden trekt ook leerlingen uit andere kernen van Almere . Een dalend
inwonersaantal van Almere-Haven heeft daarmee geen directe consequenties voor de
ruimtebehoefte van de school.

kinderopvang
In Almere-Haven zijn de volgende voorzieningen aanwezig:
4 peuterspeelzalen;
4 kinderdagverblijven, waarvan 1 gesubsidieerd en 3 particulier;
1 gelegenheid voor naschoolse opvang.
De behoefte aan deze voorzieningen is vooral afhankelijk van het aantal gezinnen en de
arbeidsparticipatie. Bij een groeiende behoefte kan wellicht ruimte worden gevonden in
de buurtcentra (buurthuizen, leegkomende buurtsupers) of in bedrijfsruimten in de
buurten.

sportvoorzieningen
In Almere-Haven zijn de volgende sportvoorzieningen aanwezig:
2 complexen voor voetbal met gezamenlijk 14 velden, waarvan 6 oefenvelden;
2 complexen voor tennis, met in totaal 14 banen;
1 sporthal;
1 overdekt zwembad;
10 gymlokalen, waarvan 4 bij een school en 1 bij de sporthal;
1 manege;
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1 jachthaven;
1 tafeltennis centrum;
1 handbalaccommodatie (2 velden en een kleed- en c1ubruimte);
1 c1ubruimte van de triathlonvereniging;
1 accommodatie van de Motor Vereniging Almere.

In het Beleidsplan Sport 1995-1999 is aangegeven dat in Almere-Haven gestreefd
wordt naar één gezonde voetbalvereniging. Fusiebesprekingen zijn inmiddels gestart.
De toekomstige locatie maakt onderdeel uit van de besprekingen. Waarschijnlijk zal
deze vereniging zich op het sportpark de Marken gaan vestigen. Dit zou betekenen dat
er op het Wierdenpark 8 voetbalvelden met kleed- en c1ubruimte vrijvallen . De 2 daar
aanwezige korlbalvelden worden al geruime tijd niet meer bespeeld. De sportonderdelen die in het Wierdenpark behouden kunnen blijven zijn: een tafeltenniscentrum,
een handbalaccommodatie (2 velden en een kleed- en c1ubruimte) en een c1ubruimte
van de triathlonvereniging. In het Wierdenpark is verder een accommodatie van de
Motor Vereniging Almere gevestigd.
Het sportpark de Marken zou bij doorgaan van de fusie een uitbreiding krijgen met 4
voetbalvelden. Dit is mogelijk zonder de functie van het park wezenlijk aan te tasten.
Wel zal een deel van het aanwezige openbare groen moeten wijken. Verder is een
verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen noodzakelijk; onderzocht zal moeten
worden op welke wijze deze parkeerplaatsen op het terrein kunnen worden ingepast.
Voor een zwembad geldt in principe de norm 1 op de 40 à 50.000 inwoners.
De spreiding van zwembaden over Almere is echter gemeentelijk beleid. Het zwembad
van Almere-Haven loopt geen direct gevaar. Op de mogelijkheden voor de watersport
wordt ingegaan in de volgende paragraaf.
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sociaal-culturele voorzieningen
In Almere-Haven zijn de volgende voorzieningen aanwezig:
4 buurthuizen;
1 jongerencentrum;
1 ouderencentrum;
1 bibliotheeldiliaal;
1 cultureel centrum;
1 kerkelijk centrum;
2 galeries.
De 4 buurthuizen zijn gekoppeld aan de 4 buurtcentra.
Uitleencijfers van het bibliotheeldiliaal in Almere-Haven laten zien dat deze voorziening druk bezocht wordt. Voor een bibliotheeldiliaal geldt de norm 1 op 20.000
inwoners. De bibliotheekvoorziening in Almere-Haven staat niet ter discussie.
De functie van het cultureel centrum "De Roestbak" komt onder druk te staan als in
Almere-Stad de Stadsschouwburg wordt gerealiseerd. Het is echter wenselijk dat het
theater ook in de toekomst als zodanig blijft functioneren; dit kan bijvoorbeeld door
opname van de zaal in de stedelijke programmering. Ook kan het theater wellicht
worden gebruikt als theaterwerkplaats.

In het gebouw "Corrosia" is ook galerie "De Cirkel" gevestigd. Deze stichting stelt in
haar beleidsplan dat Almere-Haven kan uitgroeien tot een artistiek centrum van
poëzie, kunst en muziek. "Corrosia" kan van deze ontwikkeling het middelpunt
vormen. De galerie wil uitgroeien tot een activiteiten- en ontmoetingscentrum, en wil
een servicebureau instellen voor de in Almere-Haven wonende of werkende kunstenaars. In het centrum zijn ook de galerie "Art-and vision" en CAS LA (Centrum voor
Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere new town) gevestigd. Voorts is
van gemeentewege de wens geuit om ateliers en expositieruimten in het centrum te
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realiseren. Een deel van leegstaande winkels en kantoren zouden zich hiervoor kunnen
lenen. Ook zou een eigentijds poppodium moeten worden gerealiseerd. Verder zijn
initiatieven bekend voor een kinderkunstmuseum en een museum "Politiek en Prent" .
In het MIP (Meerjaren Investeringsprogramma) is tot 2005 een investeringsruimte van
f 1,8 miljoen geraamd voor de culturele impuls Almere-Haven.
Er zijn relatief weinig voorzieningen specifiek voor jongeren in Almere-Haven.
Dit tekort is in heel Almere een probleem. Uit de Stadsenquête blijkt dat van alle huishoudens met kinderen tussen de 11 en de 23 jaar bijna 9 op de 10 mensen vindt dat er
niet genoeg te doen is voor jongeren in de wijken. In Almere-Haven ligt dit
aantal zelfs nog hoger. De nota "Jong zijn in Almere 1996-2000" stelt dan ook dat het
voorzieningenniveau voor jongeren moet worden uitgebreid. Binnen 3 jaar moeten de
commerciële uitgaansgelegenheden zijn uitgebreid en dienen er specifiek jongerencafés
gerealiseerd te worden, waarvan één in het centrum van Almere-Haven. Een andere
taakstelling is de realisering van ontmoetings- en activiteitenplaatsen voor jongeren
(ook wel JOP's genoemd); het gaat om plekken in de openbare ruimte voor jongeren
van 12 jaar en ouder. Ook in de wijkbeheerplannen voor Almere-Haven wordt veelvuldig deze wens om JOP's te realiseren geuit. Tenslotte wordt in de nota "Jong zijn in
Almere" gesignaleerd dat er vervanging nodig is van de scoutingaccommodatie aan het
Scoutingpad in Almere-Haven. Deze wordt binnenkort gerealiseerd. Naast deze
scoutingaccommodatie beschikken de zeeverkenners overigens ook nog over een
accommodatie aan het Gooimeer.

medische voorzieningen
In Almere-Haven zijn aanwezig:
3 gezondheidscentra: 1 in het centrum en 2 in de wijken;
1 verzorgingshuis voor ouderen.

Gezondheidscentrum De Haak in het centrum, wenst uit te breiden . Dit zou mogelijk
zijn door een verplaatsing van de bibliotheek, die in hetzelfde gebouw is gevestigd.
Verzorgingstehuis de Overloop heeft plannen om tot uitbreiding over te gaan.
Hierbij wordt gedacht aan de locatie van de voormalige basisschool de Bombardon.
Manifestatieterrein
In het buitendijkse gebied ligt een manifestatieterrein. Dit speelt een belangrijke rol bij
allerlei evenementen, bijvoorbeeld het Stoornfestival. Uit de nota "Als Almere vrij
heeft ... " (1995) blijkt dat evenementen in Almere een grote populariteit genieten.
Als versterking van de levendigheid wordt een uitbreiding van het aanbod aan
evenementen op het manifestatieterrein aanbevolen.

Voor de jongere kinderen is er in het Wierdenpark de bouwspeelplaats Jeugdland.
Deze voorziening ligt op een uitstekende plek en functioneert goed. Uit de wijkbeheerplannen, die dit jaar voor het eerst zijn opgesteld, kan afgeleid worden dat de speelvoorzieningen in de wijken niet altijd even goed functioneren; geconstateerd wordt bijvoorbeeld dat er in de wijk de Marken, de Meenten en de Grienden sprake is van een
te grote speeldruk en dat er in de hofjes vaak overlast is van voetballende jeugd.
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3.6

Recreatie en toerisme

Naast de voorzieningen die al in de vorige paragraaf aan de orde geweest zijn, wordt
hier specifiek aandacht besteed aan de sector waar Almere-Haven zich vooral mee kan
profileren: de watersport. Op dit vlak zijn nu een aantal voorzieningen aanwezig in het
buitendijkse gebied van Almere: een surfstrand, een zwemstrand, een jachthaven, een
gemeentelijke passantenhaven en clubgebouwen van de Kanovereniging, de Scouting
en de Reddingsbrigade.

Uit het genoemde onderzoek van de Stichting Waterrecreatie blijkt dat de
concurrentiepositie van de watersportregio kan worden vergroot door zoveel mogelijk
variatie in soorten vaarwater aan te brengen, het aantal bevaarbare routes zo groot
mogelijk te maken, nieuwe vaardoelen te creëren (ontsluiten), te zorgen voor
(toegankelijke) aantrekkelijke natuur en landschap langs de vaarroutes en voldoende
aanlegplaatsen, zowel in havens als in de "vrije" natuur.

In de nota Nederland Waterland, een uitwerking van de VINEX, is Almere aangewezen
als ontwikkelingsgebied. Ook Almere zelf heeft in haar Toeristisch Recreatief Beleidsplan de toon gezet door te kiezen voor het thema Almere Waterstad. De kuststrook van
Almere-Haven en het MuiderzandJZilverstrand zijn aangemerkt als twee van de zes
speerpuntgebieden. In deze gebieden zal de toeristisch recreatieve ontwikkeling van
Almere zich de komende jaren concentreren. Het Stadsplan 2005 volgt dezelfde lijn.

Landelijk zijn de recreatieve bestedingen in de afgelopen jaren flink toegenomen.
Zo groeit het aantal zeil- en motorsport jachten met 1-2% per jaar. Ook voor de
komende jaren wordt een toename verwacht.

Kansen op het gebied van de ontwikkeling van de kustzone zijn er genoeg. AlmereHaven ligt aan het Gooimeer, een groot en druk bevaren water, dat in verbinding staat
met het ijsselmeer. De haven ligt in de directe nabijheid van het centrum, waardoor
sprake is van wederzijds profijt; passanten die in de haven liggen, kunnen de kern
bezoeken en de horeca en winkels in het centrum kunnen extra inkomsten genereren
door bestedingen van de bezoekers. De Haven met de sluis vormt ook het startpunt
van een vaarroute door Flevoland voor de kleine recreatievaart.

Het nadeel van de eenzijdige gerichtheid op de watersport is dat het centrum van
Almere-Haven buiten het zomerseizoen niet "leeft". Uiteraard geldt hier een uitzondering voor de dagen dat er geschaatst kan worden. Overigens liggen er mogelijkheden
voor toeristische fietsroutes langs en door de kern. Gedacht kan worden aan de
ontwikkeling van een route Rondje Gooimeer.
Uit toeristisch recreatief oogpunt is het een nadeel dat Almere-Haven niet vanaf de
oostkant via de Gooimeerdijk bereikbaar is.

3. 7
Aan het Gooimeer wordt een grote behoefte aan ligplaatsen voor boten gesignaleerd.
23 % van de Almeerse bootbezitters die geen ligplaats in Almere heeft, wenst wel een
ligplaats in Almere (Als Almere vrij heeft ..., 1995) . De watersportvereniging heeft een
wachtlijst voor ligplaatsen. Naast de lokale behoefte heeft onderzoek van de Stichting
Waterrecreatie (augustus 1995) uitgewezen dat Almere ook regionaal en landelijk een
rol kan spelen in de opvangcapaciteit. Als bedreiging kan echter genoemd worden dat
ook elders rond het Gooimeer ontwikkelingen in gang worden gezet die gericht zijn op
watertoerisme (bijvoorbeeld in Huizen) .
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Vérkeer en vervoer

bereikbaarheid
Almere-Haven is goed bereikbaar met de auto. De kern ligt aan de A6; de snelweg
Amsterdam-Lelystad. Hiermee is sprake van een goede verbinding met de
Amsterdamse regio. De A6 en de Al (Muiderberg-Amsterdam) zullen naar verwachting verbreed worden. Momenteel wordt de A27 op de A6 aangesloten, waarmee de
verbinding met het Gooi en Utrecht zal verbeteren.

Ontwikkelingsvisie

Gemeente Almere

Almere-Haven heeft geen eigen NS-station. Voor openbaar vervoer over grotere afstanden moet gebruik worden gemaakt van één van de andere stations in Almere of
van busverbindingen met het Gooi. De verbinding met het openbaar vervoer met de
Amsterdamse regio is redelijk te noemen. De verbinding met het Gooi en Utrecht is,
gezien de lange reistijd, slecht. Met de realisatie van de "oostboog" bij Weesp zal de
treinverbinding Almere-Gooi/Utrecht verbeteren.
verkeersstelsel
Almere-Haven zelf kent een gescheiden verkeersstelsel dat zeer goed functioneert.
Er is een vrije busbaan die de wijken met elkaar en met de overige kernen verbindt.
De woningen bevinden zich bijna allemaal op relatief geringe afstanden tot de bushaltes
(maximaal 400 meter). Verder is er een fijnmazig net van fietspaden. De routing en
oriëntatiemogelijkheden voor de fiets zijn niet altijd even duidelijk. Autoverkeer wordt
geconcentreerd afgewikkeld op de "vork"; een afslag vanaf de A6 die vertakt in een
oostelijke en een westelijke dreef, die naar het centrum voeren. Vanaf de dreven worden
de wijken ontsloten. Het hoofdwegennet beschikt nog over voldoende capaciteit om
groei van het autoverkeer door toevoeging van extra functies te kunnen opvangen.
In het centrum is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Er wordt zowel op
maaiveld als in parkeergarages geparkeerd. Het lijkt erop dat er sprake is van een
onderwaardering van de parkeergarages; een goed gebruik van de parkeergarages biedt
echter kansen om het openbaar gebied een aantrekkelijke, autoloze invulling te geven.
Begin 1997 zullen de uitkomsten van een parkeeronderzoek bekend worden, waarmee
meer zicht zal zijn op het aantal aanwezige en benodigde parkeerplaatsen.
veerdienst
In de zomer van 1996 is er een experiment geweest met een veerdienst tussen AlmereHaven en Huizen. De veerdienst wordt geëxploiteerd door Aquanet B.V.; een samenwerkingsverband tussen Midnet Groep NV en Party Rederij Tisset. Aquanet heeft als
doelstelling het ontwikkelen van passagiersvervoer over water, met Almere-Huizen als

prioriteit. Bij voldoende belangstelling en draagvlak verwacht Aquanet in 1997
permanent met de veerdienst van start te gaan.
Tijdens het experiment in 1996 was het vervoer voornamelijk gericht op het sociaalrecreatief verkeer. In de evaluatie die na de afsluiting van de eerste fase heeft plaatsgevonden, wordt geconstateerd dat de veerdienst een aantrekkelijke openbaar vervoerverbinding over het water vormt. Recreatief is het een aantrekkelijke verbinding als
onderdeel van fietsroutes, voor attractie-, winkel- of familiebezoek. De veerdienst is een
stimulans voor de horeca en winkels in Almere-Haven en Huizen. De veerdienst heeft
ook potenties voor woon-werk- en woon-school-verkeer, waarbij een aanzienlijke
reductie van het auto kilometrage kan worden bereikt en daarmee een afname van de
milieu-belasting.
Over het uitgevoerde experiment om gedurende een beperkte periode de veerverbinding uit te testen wordt van alle kanten lovend gesproken. Naar verwachting zal
het gebruik door het utilitaire verkeer (woon-werk en woon-school) toenemen als een
permanente en betrouwbare verbinding wordt geboden. Met de verwachte honorering
van de subsidie-aanvraag bij het rijk voor vervoer te water kan deze veerdienst in de
toekomst een rol van betekenis krijgen. Onderzocht zou moeten worden of ook verbindingen over water met andere plaatsen toegevoegd kunnen worden.
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3.8

LandschapJ natuur en groenvoorzieningen

De groenstructuur van Almere-Haven kent duidelijke groene wiggen die zorgen voor
de verbinding met de omringende grotere bos-, landbouw- en natuurgebieden in de
omgeving.
omringende groengebieden
Almere-Haven wordt omzoomd door het Kromslootpark, het Beginbos, de Waterlandse
Tuinen, het Waterlandse Bos en landbouwgebied .
Het Kromslootpark/Zilverstrand fungeert als "de groene douche" bij binnenkomst van
de polder vanuit Amsterdam. Als inrichtingsthema geldt hier volgens het Stadsplan
2005 natuur in alle mogelijke belevingsvormen. Het gebied moet zoveel mogelijk in
tact blijven.
Het Beginbos is een recreatief parkbos langs de rijksweg A6 gelegen met noord-zuid
gerichte wegen, paden en tochten. Het inrichtingsthema luidt hier volgens het
Stadsplan 2005 "verbinding". In dit kader worden ook bebouwingsmogelijkheden langs
Fontanapad en Havendreef/Beginweg genoemd; langs het Fontanapad is inmiddels
bebouwing gerealiseerd.
Binnen de gemeente wordt gewerkt aan een plan om het Eksternest, een centrum voor
natuur- en milieu-educatie, een uitbreiding in het Beginbos te geven.
Het centrum is sinds 1985 gevestigd in het Vroege Vogelbos. Het Vroege Vogelbos is
echter te klein om aan de vraag vanuit het onderwijs te kunnen voldoen. De gewenste
uitbreiding loopt tot aan de watergang ten westen van het Burgerspad. Het plan gaat
uit van drie deelgebieden:
een begrazingsgebied voor schapen en runderen;
een winterwei waar de dieren in de winter kunnen worden samengebracht,
om ontsnapping over ijs te voorkomen (in de zomer kan dit veld dienst doen
als speelwei of manifestatieterrein);
duurzaam bos.
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Voor het landbouwgebied langs de Gooimeerdijk wordt in Stadsplan 2005 handhaving
van de landbouw voorgestaan. In de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015
wordt voorgesteld om hier het woongebied Overgooi te ontwikkelen. In het Streekplan
Flevoland uit 1993 is de dijk tussen Almere-Haven en de Stichtse Brug aangegeven als
voorkeurslocatie voor een toekomstige lijnopstelling van een windmolenpark. Dit is één
van de parken die nodig is om voor 2000 de levering van 125 mW mogelijk te maken.
de groene wiggen
Twee groene wiggen dringen diep in de bebouwing van Almere-Haven door.
De oostelijke groene wig sluit aan op het Waterlandse Bos en bestaat uit het stadspark
het Vliegerpark en het sportpark de Marken. Deze wig heeft een hoge gebruikswaarde
en functioneert zeer goed. Ook de Lange Wetering, een vaarroute door Almere-Haven
met voet- en wandelpaden erlangs, maakt deel uit van de oostelijke groene wig.
De westelijke groene wig sluit aan op het Beginbos en bestaat uit het sportpark
Wierdenpark, de groene ruimte ten noordoosten van het Wierdenpark, het park de
Uithof en een groene verbindingsstrook tussen de Uithof en de rest van het groengebied. Het gebied heeft enerzijds een overmaat, met name in het noordelijk gedeelte .
Anderzijds wordt het groengebied tussen de Gouwen en de Wierden enigszins samengeknepen door bebouwing. Hier wordt de wig bovendien doorsneden door de
Westerdreef en de busbaan. Vanaf de Westerdreef is het groengebied door de dichte
beplanting aan het oog onttrokken. Met een samenvoeging van sportvoorzieningen op
de Marken verliest het Wierdenpark een belangrijk deel van zijn functie.
groen in de woonoIngeving
Binnen de wijken van Almere-Haven is ook veel groen aanwezig. Dit zorgt enerzijds
voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Anderzijds brengt dit ook hoge onderhoudskosten met zich mee.
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Uit de Stadsenquête blijkt dat de inwoners van Almere-Haven redelijk tevreden zijn
over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte; namelijk 7 op 10 inwoners.
Dit is vergelijkbaar met de tevredenheid in Almere als geheel. In de wijken Gouwen en
Wierden is men minder tevreden; slechts de helft van de inwoners is tevreden over het
groen, en 4 op de 10 inwoners is ontevreden over de straten en stoepen, de speelvoorzieningen en het straatmeubilair.

Op 4 locaties in Almere-Haven liggen in totaal 25 stadsweiden. De lange wachtlijst
toont de populariteit van de stadsweiden aan. In de concept-nota 'Ruimte voor
tuinieren en boeren in Almere' wordt overigens gesteld dat een volledige afstemming
van vraag en aanbod niet verantwoord en acceptabel is, met name gezien het grote
ruimtebeslag van de tuinen.

Uit de wijkbeheerplannen blijkt dat veel van de gesignaleerde problemen in de
openbare ruimte samenhangen met het volwassen worden van het groen; er is overlast
van overhangend groen en van boomwortels die de bestrating vernielen. Om de
problemen op te lossen is een Meerjarenplan Groot Onderhoud voor de periode 1990
- 2000 opgesteld. Hierin is herstrating van vrijwel geheel Almere-Haven
(met uitzondering van de Wierden) opgenomen.
volkstuinen en stadsweiden
Opvallend in Almere-Haven is de aanwezigheid van een groot aantal volkstuincomplexen, en de aanwezigheid van stadsweiden, waarop particulieren dieren kunnen
houden. Met deze voorzieningen onderscheidt Almere-Haven zich op een positieve en
exclusieve manier.
De volkstuincomplexen liggen zowel langs de randen van de bebouwde kom als in de
woongebieden. Er zijn 7 complexen in Almere-Haven met in totaal 700 tuinen. Dit is
een groot aantal in verhouding tot de rest van Almere; in Almere-Haven is er 1 tuin op
de 31 inwoners, in Stad is er 1 tuin op de 81 inwoners en in Buiten 1 tuin op de 103
inwoners. In Almere-Haven is er sprake van 13% leegstand.
In de concept-nota "Ruimte voor tuinieren en boeren in Almere" wordt gepleit voor
handhaving van de bestaande volkstuincomplexen in de woonomgeving, tenzij gebruik,
beheer enJof onderhoud aanleiding geven tot sanering. Bij sanering is volgens de nota
handhaving van het groene karakter van de locatie uitgangspunt.
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4 Ontwikkelingsvisie Almere-Haven
Op basis van de analyse in het voorgaande hoofdstuk is de opgave voor AlmereHaven geformuleerd. Door optimale benutting van de sterke kanten en de
kansen wordt een basis gelegd voor de revitalisering van Almere-Haven.
Tegelijkertijd worden zo mogelijk oplossingen aangedragen voor de problemen
en de bedreigingen. In dit hoofdstuk wordt de opgave achtereenvolgens in
programmatisch en ruimtelijk opzicht weergegeven. In de laatste paragraaf
worden de daaruit voortvloeiende ontwikkelingsthema's benoemd.

4.1

De opgave in programmatisch opzicht

Duidelijk is dat Almere-Haven beslist niet is te kenschetsen als een na-oorlogs
probleemgebied, zoals dat in veel Nederlandse steden voorkomt. Wel zijn er enkele
tendensen waarneembaar die erop wijzen dat Almere-Haven ten opzichte van heel
Almere een minder gunstige positie inneemt. Zo zijn er meer lage inkomensgroepen te
vinden. Dit hangt mede samen met de aanwezigheid van het grote aantal huurwoningen in Almere-Haven. Het is dan ook gewenst om koopwoningen te realiseren.
Hiermee kan enerzijds aan de huidige inwoners van Almere-Haven een wooncarrière
in het stadsdeel worden geboden en anderzijds kunnen door de bouw van deze
woningen ook nieuwe inwoners worden aangetrokken.
De realisering van aanvullende woningbouw is ook gewenst uit oogpunt van de
gewenste handhaving van een volwaardig voorzieningenpakket in Almere-Haven.
Het inwonertal van Almere-Haven loopt momenteel terug en zal bij realisering van de
lopende projecten in 2005 nog maar nauwelijks groter zijn dan nu. Meer woningen
betekent meer inwoners en dus een groter draagvlak voor voorzieningen. Het meest
prominent komt deze invloed naar voren bij de winkelvoorzieningen. In deze
Ontwikkelingsvisie wordt het primaat nadrukkelijk bij het centrum gelegd, omdat een
dergelijke strategie de beste kansen biedt om Almere-Haven nieuw leven in te blazen.

Dit heeft consequenties voor de buurtsupers, zoals in het vorige hoofdstuk al duidelijk
werd; twee buurtsupers in de wijken zullen dan geen bestaansrecht meer hebben.
Naast woningbouw is ook het behoud en de versterking van de werkgelegenheid in
Almere-Haven een belangrijke opgave. Het probleem van veel groeikernen doet zich in
heel Almere ook voor; de ontwikkeling van de werkgelegenheid houdt geen gelijke tred
met de bouw van de woningen. Dit zorgt elke dag voor files op de wegen. Vanuit het
mobiliteitsbeleid is het wenselijk dat in Almere meer werkgelegenheid wordt geboden.
Streven naar een gesloten woon-werkbalans is zeker op het niveau van het stadsdeel
Almere-Haven niet reëel, maar het is wel van belang dat er kansen worden geschapen
voor het behoud en de versterking van de werkgelegenheid. Dit komt eveneens de
levendigheid in het stadsdeel ten goede.

4.2

De opgave in ruimtelijk opzicht

De gewenste aanvullende woningbouw kan worden gerealiseerd onder handhaving van
het huidige ruimtelijke karakter van Almere-Haven. Dit karakter is in de verkenning als
zeer waardevol betiteld; instandhouding is dan ook wenselijk. Waardevol zijn de duurzame verkeersopzet met de gescheiden verkeerssystemen, de groene wiggen die vanaf
het buitengebied de kern indringen en de dorpse, kleinschalige en groene opzet van de
kern.
Wel is voor een aantal gebieden herstructurering gewenst. Bij herstructurering gaat het
om een verandering van functie en een ingreep in de ruimtelijke structuur van een
gebied. Naast deze ingrijpende opgaven, is er ook aandacht nodig voor het functioneren van de bestaande gebieden (de aandachtsgebieden). Hier zullen de veranderingen echter kleinschalig van aard zijn en minder belangrijk op het niveau van
Almere-Haven als totaal. Op kaart 6 zijn de aandachtsgebieden en de herstructure-
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ringsgebieden weergegeven, welke onderstaand globaal worden beschreven. In het
volgende hoofdstuk worden deze gebieden nader belicht.
herstructureringsgebieden
Allereerst is een herstructurering van het centrum van Almere-Haven gewenst.
Ondanks de toevoeging van woningen in Almere-Haven waarmee het draagvlak voor
voorzieningen wordt vergroot, zullen toch ingrepen in het centrum vereist zijn.
Het gaat daarbij vooral om een versterking van de winkelstructuur en in samenhang
daarmee aandacht voor de invulling van leegstaande ruimten en complexen, waarbij
zowel benutting van de bestaande gebouwen als sloop en nieuwbouw overwogen
kunnen worden. Van groot belang is dat er een duidelijke functionele en ruimtelijke
relatie tussen het centrum en de kustzone wordt gelegd. Dit dient gestalte te krijgen
door de versterking van de zuidelijke pool van het centrum.

aandachtsgebieden
Naast de herstructureringsgebieden verdienen de bestaande woonwijken de aandacht.
Grote ruimtelijke veranderingen worden hier niet voorzien, maar het functioneren van
de bestaande woningvoorraad, de wijkvoorzieningen en werkgelegenheid zijn enkele
thema's die binnen de wijken aan de orde moeten worden gesteld en tot aanpassingen
binnen de wijken kunnen leiden. De gewenste aanpak zal met name gestalte kunnen
krijgen in het integraal wijkbeheer.
Ook het bedrijventerrein de Steiger verdient in dit kader de aandacht. Grootscheepse
ingrepen worden hier niet voorgestaan; het terrein voorziet duidelijk in een behoefte en
functioneert over het algemeen goed. In het kader van de Herijking van de Steiger
kunnen wel enige verbeteringen worden aangebracht. Onderzocht moet worden wat de
kwaliteiten zijn van het terrein en hoe het terrein haar positie kan behouden.

Verder is het van belang dat de relatie met het water versterkt wordt. Almere-Haven
ligt aan het Gooimeer, maar profiteert nauwelijks van de mogelijkheden die dat met
zich meebrengt. Hier liggen grote kansen; de kustzone zal verder tot ontwikkeling
gebracht moeten worden. Een deel van de bouwopgave kan hier gerealiseerd worden.
Door uitbreiding van de recreatieve sector ontstaan er eveneens kansen voor
versterking van de werkgelegenheid. Bij de ontwikkeling van de kustzone kan het
wenselijk zijn een verbinding tussen het hoofdwegenstelsel en de dijk te maken.

Voor de groengebieden aan de noordwestzijde van Almere-Haven worden evenmin
ingrijpende herstructureringen overwogen. Het Beginbos en het Vroege Vogelbos
kunnen, afhankelijk van de besluitvorming over de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie
Almere 2015, desgewenst na 2005 worden ontwikkeld tot Stadscorridor zoals in de
studie is geopperd. Tot die tijd zal ervoor moeten worden gewaakt dat geen ontwikkelingen in gang worden gezet die een toekomstige ontwikkeling van de Stadscorridor
blokkeren.

Tenslotte zal de westelijke groene wig een ingrijpende verandering ondergaan in de
komende jaren. De sportvoorzieningen zullen waarschijnlijk geconcentreerd worden in
de Marken. Dit biedt mogelijkheden om het sportpark de Wierden te benutten als
woningbouwlocatie. In samenhang hiermee moet de ruimtelijke structuur van de
westelijke groene wig onder de loep worden genomen.

Voor het Kromslootpark, aan de westzijde, worden geen grote veranderingen voorgestaan. Wel is het van belang dat wordt bekeken op welke wijze het park door toevoeging van accenten meer uitstraling en allure kan krijgen. Gedacht kan worden aan
een restaurant of een beeldenpark. Een randvoorwaarde daarbij is dat het park haar
openbare karakter blijft behouden. Versterking van de structuur van het park kan
ondersteund worden door meer wandelroutes aan te leggen. Het gaat dan met name
om wandelroutes gericht op de dijk, om zo de relatie met het water te versterken.
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4.3

Ontwikkelingsthema 's

Uit deze ontwikkelingsvisie kunnen in concrete zin een zestal ontwikkelingsthema's
worden gedestilleerd.
Uit de opgave vloeien als ontwikkelingsthema's voort:
1.
woningbouw in en om Almere-Haven;
2.
behoud en versterking van werkgelegenheid;
herstrucrurering van het centrum (in samenhang met een herschikking
3.
van de winkelstructuur);
herstructurering van de kustzone;
4.
herstructurering van de westelijke groene wig.
5.
samen werken aan integraal wijkbeheer.
6.
Het zesde ontwikkelingsthema is een voorstel voor de aanpak van de bestaande woonwijken, waarbij deze wijken de aandacht krijgen die ze verdienen.
Deze zes thema's worden nader uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.
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5 Uitwerking van de Ontwikkelingsvisie
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingsthema's uit het vorige hoofdstuk
nader uitgewerkt. Elk thema wordt gekenschetst door een opgave, welke
vervolgens wordt uitgewerkt. Bij de drie herstructureringsgebieden volgt na de
schets van de opgave, een weergave van het programma en vervolgens van de
ruimtelijke opzet. In de paragraaf over het centrum ligt er een zwaarder accent
op het programma dan in de andere paragrafen, omdat hieraan een kwantitatieve analyse van de winkelvoorzieningen ten grondslag ligt. De ruimtelijke
uitwerkingen voor de herstructureringsgebieden maken de mogelijke ontwikkelingsrichtingen inzichtelijk. Deze zullen uiteraard in ontwikkelingsplannen
nader uitgewerkt moeten worden.

5.1
5.1.1

Woningbouw in en om Almere-Haven
De opgave

De woningbouwopgave voor Almere-Haven is gebaseerd op twee doelstellingen:
1. Bevolkingsdifferentiatie (wooncarrière en nieuwe doelgroepen);
2. Zorgen voor draagvlak voor een volwaardig voorzieningenpakket.

Om enig inzicht te geven in de kwantitatieve bouwopgave, is als referentie berekend
hoeveel koopwoningen er in Almere-Haven gebouwd zouden moeten worden om de
verhouding huurwoningen - koopwoningen gelijk te laten zijn aan de verhouding die
op het niveau van de totale stad aanwezig is. In Almere bestaat circa 50% van de
woningvoorraad uit huurwoningen en 50% uit koopwoningen. In Almere-Haven
bestaat momenteel 68 % van de woningvoorraad uit huurwoningen (5.975 woningen) .
In de komende jaren zullen er 800 woningen worden bijgebouwd (de lopende
projecten), waarvan 694 koop. Hierbij is er voorlopig vanuit gegaan dat alle woningen
in Meerveld koopwoningen zijn. Mogelijk zal een zeer gering deel uit huurwoningen
bestaan. Verder is de verkoop van circa 700 huurwoningen in gang gezet. Dit betekent
dat er zonder toevoeging van extra nieuwbouw, in het jaar 2005 4.369 koopwoningen
en 5.381 huurwoningen zullen zijn in Almere-Haven. Om de verhouding huur - koop
in Almere-Haven op circa 50%- 50% te brengen zullen er nog circa 1.000 koopwoningen moeten worden gebouwd. Hierbij is er dan vanuit gegaan dat er niet meer
huurwoningen worden verkocht dan het aantal van 700 dat nu bekend is en dat er
alleen in de koopsector wordt bijgebouwd. Dit betekent dat wanneer het, vanuit volkshuisvestingsoogpunt, wenselijk is om ook huurwoningen toe te voegen, er voor elke
huurwoning die wordt gebouwd, ook een koopwoning extra zou moeten worden
toegevoegd, om de verhouding 'fifty-fifty' te houden.
draagvlak voor een volwaardig voorzieningenpakket
In het Stadsplan Almere 2005 is als beleidslijn voor de komende 10 jaar het behoud
van een volledig voorzieningenpakket op een stadsdeelniveau van 24.000 inwoners
vastgesteld.

bevolkingsdifferentiatie
Ten aanzien van het onderwerp bevolkingsdifferentiatie wordt gestreefd naar een
samenstelling die, wat de spreiding van inkomensniveaus betreft, vergelijkbaar is met
de rest van Almere. Dit betekent dat voorkomen moet worden dat bewoners die een
volgende stap in hun wooncarrière willen maken, uit Haven wegtrekken naar nieuwe
lokaties buiten Haven. Daarnaast wordt met nieuwbouw de komst van nieuwkomers
naar Haven beoogd.

Het onderzoek van BRO ten aanzien van het functioneren van de detailhandelsstructuur in Almere-Haven is gebaseerd op een inwonertal van circa 25.000 inwoners.
Wanneer er echter 24 .000 inwoners zouden zijn in 2005, dan heeft dit geen substantiële negatieve consequenties voor de winkelstructuur. Anderzijds kan op basis van kengetallen uit het Handboek DIS 1995/96 worden gesteld dat 1.000 inwoners minder in
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heel Almere-Haven leidt tot een vermindering van de ruimte voor dagelijkse artikelen
van 280 m2 vvo en van 300 m2 vvo in de niet-dagelijkse artikelen.
Voor het behoud van de overige voorzieningen die nu in Almere-Haven aanwezig zijn,
geldt geen opgave in de zin van een inwonertal dat gerealiseerd moet worden.
In algemene zin geldt dat meer inwoners een steviger basis bieden voor het behoud
van de bestaande voorzieningen.
Voor een aantal voorzieningen op buurtniveau geldt dat deze de bevolkingsontwikkeling volgen. Dit is bijvoorbeeld het geval met basisscholen en kinderdagverblijven.
Voor een voorziening als het zwembad geldt in principe de norm van 1 op de 40 à
50.000 inwoners. Dat deze voorziening toch in Almere-Haven aanwezig is, heeft te
maken met het spreidingspatroon van zwembaden over heel Almere. Keuzen hieromtrent zijn dan ook meer wezenlijk van invloed op de overlevingskansen van het zwembad in Almere-Haven dan het inwonertal van de kern zelf. Ook voor de Meergronden
(de enige school voor voortgezet onderwijs in Almere-Haven) geldt dat deze een
functie vervult voor een groter gebied dan alleen voor het stadsdeel Almere-Haven .
De aanwezigheid van een bibliotheek-filiaal is verantwoord op een stadsdeel met een
inwonertal van 20 .000 inwoners.
Indien slechts de lopende projecten worden gerealiseerd zonder additionele nieuwbouw, dan zullen er in het jaar 2005 22.700 inwoners in Almere-Haven wonen volgens
de nota Op weg naar 200000+. Bij doortrekking van de richtlijn uit het Stadsplan
2005 (24 .000 inwoners in 2005) zouden 550 woningen moeten worden gebouwd in de
periode tot 2005. Wanneer gestreefd wordt naar een inwonertal van 25.000 dan zouden
er 970 woningen extra gebouwd moeten worden. In de berekening is daarbij uitgegaan
van een gemiddelde woningbezetting van 2,37; dit is de gemiddelde woningbezetting in
Almere-Haven in 2005 volgens de nota Op weg naar 200000+ .

conclusie
In onderstaande tabel zijn bovengenoemde aantallen te bouwen woningen,
beredeneerd vanuit de verschillende invalshoeken, op een rij gezet.
Tabel 5.1: Te bouwen woningen vanuit de verschillende invalshoeken.
invalshoek

te bouwen woningen in 1997 - 2005
exclusief lopende projecten

huur - koop: 50% - 50%

1.000

stadsplan: 24.000 inwoners

550

25.000 inwoners

970

Taakstellend zal, in de periode 1997 - 2005, bovenop de realisering van de lopende
projecten, teneinde een inwonertal van 25.000 te bereiken, als richtlijn worden uitgegaan van de realisering van 1.000 woningen.

5.1.2

Woningbouwlocaties

In bijlage 3 worden de potentiële woningbouwlocaties tegen elkaar afgewogen.
De afweging resulteert in de keuze om tot 2005 met name de herstructureringsgebieden te benutten voor woningbouw. Voor een aantal andere locaties wordt gesteld
dat hieromtrent in een later stadium een nadere afweging kan worden gemaakt.
Uit de volgende paragrafen is af te leiden dat binnen de herstructureringsgebieden
gezamenlijk circa 1.350 woningen kunnen worden gebouwd, waarmee de taakstelling
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van 1.000 woningen dus ruimschoots kan worden gehaald. Het is belangrijk deze
marge (van circa 350 woningen) te behouden, gezien de onzekerheden ten aanzien van
daadwerkelijke realisering van, met name, de Westelijke Groene Wig. De verdeling van
het woningaantal over de locaties is daarbij als volgt:
herstructureringsgebied Westelijke Groene Wig:
circa 300
herstructureringsgebied Kustzone:
circa 950
waarvan:
* huidig buitendijks gebied:
350
* buitendijks bij de Meenten :
200
* binnendijks bij de Meenten:
200
200
* Oostrand:
herstructureringsgebied Centrum:
circa 100

5.1.3

Woningbouwprogramma

Het woningbouwprogramma zal moeten worden afgestemd op de doelgroepen.
Allereerst is het wenselijk dat er woningen worden gebouwd die de huidige inwoners
van Almere-Haven een wooncarrière bieden. Het gaat daarbij met name om koopwoningen en om seniorenwoningen. Door de bouw van seniorenwoningen, of in ieder
geval woningen die mede geschikt zijn voor senioren, zal worden getracht een doorstromingsproces op gang te brengen. Op deze wijze komen er eengezinswoningen vrij voor
(jonge) huishoudens met kinderen. Doorstroming kan echter niet in alle gevallen een
oplossing bieden, omdat veel ouderen toch in hun eigen huis zullen willen blijven
wonen. Daarom is het van belang dat er ook voor jongeren uit Almere-Haven, die nu
noodgedwongen elders woonruimte zoeken, woonruimte in Almere-Haven wordt aangeboden .
Een woningbehoefte-onderzoek, dat momenteel wordt uitgevoerd, kan meer concreet
richting geven aan het woningbouwprogramma dat is gericht op het bieden van een
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wooncarrière aan inwoners van Almere-Haven.
Ten tweede is het wenselijk dat er woningen worden gebouwd waarmee nieuwe doelgroepen -de hogere inkomensgroepen- worden aangetrokken. Hiervoor zullen met
name koopwoningen in het hoge segment moeten worden gebouwd. In dat kader dient
gebouwd te worden in de productsegmenten V, IV en 111 (zie bijlage 1) . Gedacht kan
worden aan een totaal percentage koopwoningen van minimaal 80% in de nieuwbouw.
De huurwoningen dienen voornamelijk in de vrije sector gerealiseerd te worden.
Gestreefd zal worden naar de toevoeging van voornamelijk eengezinswoningen, omdat
daar met name behoefte aan is. Alleen op locaties die hiervoor bij uitstek geschikt zijn
zullen appartementen worden gebouwd.
Het is overigens van belang dat het ingezette proces van de verkoop van duurdere
huurwoningen wordt voortgezet. Op basis van het woningmarktonderzoek en in het
kader van het integrale wijkbeheer (zie paragraaf 5.6) zal hiervoor nader beleid
geformuleerd kunnen worden. Ook zal in dit kader de bestaande woningvoorraad in
het algemeen de aandacht moeten krijgen.
Samenvattend kan worden gesteld dat het streven is gericht op de bouw van circa 80%
koopwoningen in het midden en hoge segment, voornamelijk eengezinswoningen.

5.2

Werkgelegenheid

5.2.1

De opgave

Zorg voor behoud en versterking van werkgelegenheid is een belangrijke opgave voor
geheel Almere en dus ook voor Almere-Haven. In sociaal opzicht is het van belang dat
de potentiële beroepsbevolking werk wordt geboden; werk vergroot de betrokkenheid
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bij de samenleving. Dit betekent dat het ruimtelijk beleid voor de werkgelegenheid een
voorwaardenscheppende rol dient te vervullen. Anderzijds kan het bieden van werkgelegenheid ook een bijdrage leveren aan de aanpak van ruimtelijke problemen.
Zo kan de onrwikkeling van werkgelegenheid in Almere een bijdrage leveren aan het
mobiliteitsbeleid. Verder kan met de ontwikkeling van werkgelegenheid de gewenste
functiemenging in woongebieden tot stand komen, die in deze gebieden voor meer
levendigheid kan zorgen.
Streven naar een gesloten woon-werkbalans is zeker op het niveau van het stadsdeel
Almere-Haven niet reëel. Niettemin dienen zoveel mogelijk kansen voor behoud en
versterking van werkgelegenheid aangegrepen te worden. Daartoe zal in deze paragraaf
bij vier thema's worden stilgestaan:
het bedrijventerrein de Steiger;
een actieplan voor de kantoren;
kansen aan de kust en in het centrum;
werken binnen de woonwijken.

5.2.2

5.2.3

Actieplan kantoren

In Almere-Haven is sprake van veel leegstand in de kantorensector. Hiervoor zou een
"actieplan" moeten worden opgesteld; een beleidsplan voor de kantorensector.
Van belang is dat de kantorenmarkt in heel Almere wordt geanalyseerd en dat er naar
aanleiding daarvan uitgangspunten voor het behouden of afstoten van kantoorgebouwen worden geformuleerd. Vervolgens zou voor de af te stoten kantoren naar een
nieuwe invulling gezocht moeten worden. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan
functies die van betekenis kunnen zijn voor de werkgelegenheid.
Vooruitlopend op het te formuleren "actieplan kantoren" kan worden gesteld dat
waarschijnlijk behoud en verbetering van kantoorruimten langs het hoofdwegenstelsel
prioriteit heeft boven de kantoren in centrum.

5.2.4

Kansen aan de kust en in het centrum

De herstructurering van de kustzone en van het centrum biedt mogelijkheden voor de
versterking van de werkgelegenheid (zie ook paragraaf 5.3 en 5.4). Hierbij wordt met
name aan de dienstverlenende sector gedacht.

Bedrijventerrein de Steiger

Het bedrijventerrein de Steiger is al meerdere malen ter sprake gekomen in deze
Ontwikkelingsvisie. Het terrein voorziet in een behoefte en functioneert over het algemeen goed. De Steiger zal in ieder geval als bedrijventerrein voor Almere-Haven
behouden moeten blijven . Nader onderzocht moet worden wat de kwaliteiten zijn van
het terrein en hoe het terrein haar positie kan behouden. Voorkomen moet worden dat
het terrein in een negatieve spiraal terecht komt, zoals vaak met oudere bedrijventerreinen het geval is. Bij de nadere analyse van het functioneren van de Steiger zal ook
onderzocht moeten worden of uitbreiding economisch tot de mogelijkheden behoort.
Hiervoor zou de locatie van de Volkstuin Spittershoek (38) kunnen worden overwogen.
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Het gaat bijvoorbeeld om werk in de horecasector: meer cafés en restaurants en
wellicht ook een hotel zullen met name aan de kust een plaats moeten krijgen .
Ook de verdere uitbouw van de watersport brengt extra banen met zich mee.
Indirect kan het aantrekken van meer (watersport)toeristen de bestedingen in het
centrum doen toenemen en mede daardoor kunnen banen in winkels en horecagelegenheden behouden blijven en geschapen worden.
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Verder biedt de culturele sector mogelijkheden. Gedacht wordt met name aan ateliers
en expositieruimten die in bestaande winkelruimten langs de Kerkgracht een plaats
zouden kunnen krijgen (zie ook paragraaf 5.3).
In de kustzone is de vestiging van een bovenlocale recreatieve trekker gewenst
(zie ook paragraaf 5.4). Deze zou zowel direct als indirect voor nog meer werkgelegenheid kunnen zorgen.

5.2.5

Werken binnen de woonwijken

Ook binnen de woonwijken vraagt het behoud en de verdere versterking van de werkgelegenheid de aandacht. De volgende mengvormen van wonen en werken kunnen
worden onderscheiden:
werken binnen reguliere woningen;
kantoor/praktijkwoningen;
combinatiegebouwen;
woonwerkeenheden.
Het werken binnen reguliere woningen is in Almere mogelijk. Beleid is dat 25% van
het oppervlak van de woning mag worden gebruikt voor het uitoefenen van een beroep
aan huis. Hiermee is sprake van zeer soepele regelgeving die het werken
binnen de woonwijken goed mogelijk maakt. Uiteraard zijn er wel voorwaarden
verbonden aan het type bedrijfsuitoefening.
Bij kantoor/praktijkwoningen is sprake van woningen waarin een ruimte voor bedrijfsactiviteiten is ontworpen (20 tot 70 m 2 werkruimte) . Voorbeelden daarvan zijn een atelierwoning of een telewerkwoning, zoals die onlangs in de Haarlemmermeer is
ontwikkeld. Deze woningen zouden in Almere-Haven kunnen worden gesitueerd in de
nieuwe woningbouwlocaties (zie vorige paragraaf).

Bij combinatiegebouwen gaat het om bedrijfsruimten in de onderste laag en woningen
daarboven. Met name in het centrum van Almere-Haven is deze mengvorm met succes
gerealiseerd. Voorgesteld wordt om ook na afstoting van een aantal winkelruimten, de
werkfunctie op de begane grond te behouden.
Bij woonwerkeenheden ligt de prioriteit op het uitoefenen van een bedrijfsactiviteit,
hiervoor is doorgaans 100 tot 300 m 2 beschikbaar. Het wonen komt daarbij op de
tweede plaats. Woonwerkeenheden moeten dan ook worden gesitueerd op een kleinschalig bedrijventerrein, aan de rand van woonbebouwing en met goede ontsluitingsmogelijkheden. Op de kleine stedelijke bedrijventerreinen in Almere worden deze
woonwerkeenheden steeds meer gerealiseerd. Nader bezien moet worden of hiervoor
ook mogelijkheden zijn binnen Almere-Haven.
Bijzondere aandacht vragen de buurtcentra. Het is onvermijdelijk dat binnen de woonwijken enkele buurtvoorzieningen hun functie verliezen. Gedacht wordt in eerste
instantie aan enkele buurtsupers, maar ook voor bijvoorbeeld (delen van) basisscholen
kan dit het geval zijn. Getracht zal moeten worden om deze gebouwen in eerste
instantie weer een functie op het terrein van de voorzieningen te geven. Zo zou een
klaslokaal kunnen worden ingericht voor naschoolse opvang of een buurtsuper als
sleutelwerkplaats voor jongeren.
Eveneens zou onderzocht moeten worden of de realisering van een thuiswerkerscentrum tot de mogelijkheden behoort; met een dergelijk centrum kan Almere-Haven
het imago van Almere als trendsetter voor ruimtelijke ontwikkelingen waar maken en
versterken.
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5.3
5.3.1

Het centrum
De opgave

De belangrijkste opgave voor Almere-Haven in ruimtelijk opzicht is de versterking van
het centrum. Gestreefd wordt allereerst naar een kwalitatieve opwaardering van het winkelapparaat, waarmee het centrum koopkracht kan terugwinnen. Daarbij staat de concentratie van het winkelapparaat centraal. Het leggen van het primaat bij het centrum
betekent dat de omvang van de buurtvoorzieningen in totaal niet mag worden vergroot.
Verder moet de relatie met de kustzone worden versterkt. Het centrum van AlmereHaven ligt aan het water, maar profiteert daar nauwelijks van. Door de relatie met de
kustzone in ruimtelijk en functioneel opzicht te verbeteren kan het centrum verder
versterkt worden.
Tenslotte is het belangrijk dat de leegstand in het centrum van Almere-Haven wordt
aangepakt. Zowel uit oogpunt van duurzaam ruimtegebruik als uit oogpunt van de
gewenste verbetering van het verblijfsklimaat is dit een opgave. Dit geldt voor winkelruimte die haar functie verliest, omdat zij buiten de Halter ligt (zie hoofdstuk 3), maar
ook voor de leegstaande kantoorruimte.
De aanpak van het centrum is een zaak voor gemeente en ondernemers gezamenlijk.
Rekening wordt gehouden met de belangen van de ondernemers. Gelijktijdig met het
opstellen van deze Ontwikkelingsvisie inventariseert het citymanagement de wensen
van de ondernemers. In de Ontwikkelingsvisie wordt een ruimtelijk kader geschetst,
het citymanagement wordt betrokken bij de nadere invulling.

5.3.2

Het programma voor de detailhandel

Door BRO zijn in twee rapporten voorstellen gedaan voor het centrum van Haven.
Wat betreft branchering pleit men voor in karakter verschillende supermarktformules

van behoorlijke omvang, een aanvullend aanbod speciaalzaken in de dagelijkse
artikelen, en een compleet aanbod in de sector niet-dagelijkse artikelen. Ruimtelijk is
concentratie van het aanbod, onder andere door tweezijdige bewinkeling en de vorming
van twee duidelijke "polen" gewenst. In deze subparagraaf zal nader worden ingegaan
op de uitbreidingsmogelijkheden voor de detailhandel in kwantitatief opzicht.
Volgens de studie van BRO was er in 1993 tot 2005 ruimte voor uitbreiding met 800
m' vvo dagelijkse artikelen en 400 m ' vvo niet-dagelijkse artikelen. Sinds 1993 is het
winkeloppervlak in de dagelijkse artikelen afgenomen met circa 160 m' vvo.
De uitbreidingsruimte in de dagelijkse artikelen komt daarmee op 960 m ' vvo.
De A&P supermarkt zal gaan uitbreiden met 500 m' vvo. Als uitbreidingsruimte in de
dagelijkse artikelen resteert dan 460 m ' vvo.
Het aanbod in de categorie "dagelijkse artikelen" in het centrum kan niet los worden
gezien van het aanbod in de buurtcentra. In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat er in de
toekomst slechts ruimte is voor twee wijksupermarkten. Deze supermarkten zouden de
voorzieningen in het centrum niet mogen beconcurreren, hetgeen een beperking in de
omvang van de buurtvoorzieningen betekent. De Cl 000 in de Meenten zal 800 m' vvo
gaan beslaan; de omvang van de supermarkt in de Wierden zou beperkt moeten blijven
tot maximaal 600 m' . Totaal betekent dit 1.400 m' vvo in de buurten. Momenteel is
1.650 m' vvo supermarkt in de buurten aanwezig. Voor het centrum resteert dan een
extra ruimte van 250 m ' vvo.
BRO is uitgegaan van 25.000 inwoners in 2005. Bij minder inwoners is er minder uitbreidingsruimte. Op basis van kengetallen uit het Handboek DIS 1995/96 kan worden
gesteld dat bij een afname van 1.000 inwoners de uitbreidingsruimte in het centrum in
de dagelijkse artikelen afneemt met 150 m' en in de niet-dagelijkse artikelen met 300 m' .

Gemeente Almere

Tabel 5.1: Geactualiseerde uitbreidingsruimte winkels centrum Almere-Haven in m 2 vvo
huidige situatie
(1996)

dagelijkse artikelen

3.200 m 2

niet-dagelijkse artikelen

5.125 m

2

8.325 m 2

uitbreidingsruimte
bij 24.000 inw.
(2005)

bij 25.000 inw.
(2005)

560 m 2

710 m 2

2

2

100 m

660 m 2

400 m

1.110 m 2

Bron: waarneming stand van zaken november 1996, BRO 1993
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat BRO is uitgegaan van de bindingspercentages
in 1993; 93% in de dagelijkse artikelen en 31 % in de niet-dagelijkse artikelen.
Bij een aantrekkelijker centrum zou voor de niet-dagelijkse artikelen een hogere
binding kunnen worden gerealiseerd, hetgeen dan automatisch weer zou leiden tot
meer uitbreidingsruimte.
Door het bouwen van met name koopwoningen in het midden en hoge segment zullen
koopkrachtige huishoudens aangetrokken worden. Verwacht kan worden dat het
aantrekken van huishoudens met een hoger besteedbaar inkomen zal leiden tot een
grotere behoefte aan winkels in het hoge segment. Dit effect is echter moeilijk te kwantificeren.
Verder is in de berekeningen geen rekening gehouden met bestedingen van recreanten.
Volgens een opgave van BRO is het aandeel van recreatieve bestedingen in de totale
winkelbestedingen zelden hoger dan 5% . Verblijfsrecreanten besteden aanmerkelijk

meer dan dagrecreanten. Volgens een opgave van de Stichting Waterrecreatie besteden
motorbootschippers in het randmerengebied gemiddeld ft . 214,50 per boot per dag,
ft 69,20 per persoon. Toervaartzeilers besteden ft . 144,20 per boot per dag. Hiervan
wordt 36% uitgegeven aan dagelijkse boodschappen, 26 % aan horecabezoek, 17 % aan
brandstof en scheepvaartartikelen, 16% aan recreatief winkelen en 4% aan overige
zaken. In het algemeen kan worden gesteld dat een opwaardering van de kustzone en
daarmee het aantrekken van meer toeristen, de bestedingen beperkt kan doen stijgen.
dagelijkse artikelen
De aanwezigheid van supermarkten bepaalt voor een belangrijk deel de aantrekkingskracht van het centrum. Gepleit wordt voor een volledig aanbod aan supermarktsegmenten (hoog, midden en laag) . Het hoge segment is nu slechts in de buurten
vertegenwoordigd, hoewel met een beperkte oppervlakte. Het lage segment is in
Almere-Haven niet aanwezig, wat leidt tot koopkrachtafvloeiing naar andere centra.
De huidige twee supermarkten in het centrum bevinden zich in het middensegment.

Het centrum van Almere-Haven zou idealiter ruimte moeten bieden aan een grote
formule (1.200 m2 vvo) in het hoogwaardige segment en een kleine formule in het
discountsegment (circa 400 m2 vvo) . Met de uitbreiding van de A&P wordt al een
grote formule met 1.200 m2 gerealiseerd (segment midden laag). Idealiter zouden nog
een supermarkt in het hoogwaardige segment en een discount-supermarkt moeten
worden toegevoegd . Een dergelijke toevoeging past echter niet binnen de hierboven
aangegeven uitbreidingsruimte, en kan dus alleen worden gerealiseerd door middel van
een herschikking van het bestaande winkelbestand. Gezien het streven naar kwaliteitsverbetering wordt de voorkeur gegeven aan toevoeging van een supermarkt in het
hoogwaardige segment. Tabel 5.2 maakt één en ander inzichtelijk.
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Tabel 5.2: Huidige en gewenste supermarktstructuur centrum Almere-Haven (oppervlak in vvo)
huidige situatie

2 supermarkten middensegment:
- 1 van 700 m ', uitgebreid tot 1.200 m '
- 1 van 1.000 m '

uitbreidingsruimte
gewenste situatie

Tabel 5.3: Aantal winkels in de niet-dagelijkse artikelen per branche in centrum
Almere-Haven en gemiddelde in centra met 9.500 m '.
centrum Almere-Haven

totaal
2.200 m '

560-710 m '
- 1 supermarkt hoog segment 1.200 m '
- 1 supermarkt midden segment 1.200 m '
- 1 supermarkt laag segment 400 m '

totaal
2.800 m '

Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de totale oppervlakte van de supermarkten in de
buurtcentra beperkt blijft tot 1.400 m ' vvo.

niet-dagelijkse artikelen
Op basis van een vergelijking met het gemiddelde aantal winkels bij een vergelijkbaar
winkelcentrum (9.500 m' vvo) kan worden geconstateerd dat er ruimte is voor een
winkel in lederwaren, kinderkleding, winkels in de branches woninginrichting, wit!bruingoed en doe-het-zelf, en misschien voor meer kledingwinkels en een warenhuis.
Een warenhuis zou als trekker kunnen fungeren in de niet-dagelijkse artikelen en is
daarom dringend gewenst. De kledingwinkel Big L heeft een bovenlocale functie, maar
is in de oppervlakte wel meegerekend.
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kleding
stoffen/fournituren
schoenen, lederwaren
woninginrichting
wit-!bruingoed, electra
doe-het-zelf
huishoudelijke en kadoartikelen
bloemen, planten, dieren
boeken, kantoorbenodigdheden
sport, speelgoed
warenhuis
fietsen, autoaccessoires
foto, optiek, juwelier
tweedehands
overig
totaal

10
l,S
2
1
1

3,5
6
2
4

1
4
2
1
39

gemiddeld
9.500 m '
11,4
l,S
2,6
2,8
3,2
2,4
3,1
3,7
1,8
1,8
0,5
1,3
4,1
0,7
1,4
42,3

Bron: waarneming stand van zaken november 1996, Handboek DIS 1995/96

Ontwikkelingsvisie

Gemeente Almere

5.3.3

Het programma voor de overige functies
culturele impuls
Het is wenselijk om Almere-Haven een "culturele impuls" te geven. Waar in Almerestad het aanbod en de (receptieve) cultuurparticipatie centraal staan, zou AlmereHaven kunnen uitgroeien tot een culturele productiekern en een plek waar meer
kleinschalige activiteiten kunnen gedijen. Belangrijk hierbij is dat het particulier
initiatief wordt gestimuleerd.

Naast winkels zijn er nog andere functies die in het centrum een plaats moeten
behouden of krijgen. Deze functies worden in deze subparagraaf belicht.
wonen
Het centrum is één van de locaties die in aanmerking komt voor extra woningbouw.
Gezien de nabijheid van winkels, openbaar vervoer en het verzorgingshuis De
Overloop is het centrum vooral een geschikte locatie voor ouderen en voor jongeren.
kantoren en bedrijfsruimten
In het centrum van Almere-Haven is meer kantoorruimte aanwezig dan bij een plaats
met vergelijkbare omvang en locatie kan worden verwacht. Dit heeft te maken met het
feit dat de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, het Openbaar Lichaam Zuidelijke
IJsselmeerpolders en de gemeente hier kantoor hebben gehouden en inmiddels zijn
vertrokken. De vrijgekomen ruimten zijn slechts gedeeltelijk ingevuld met andere
bedrijven, instellingen of voorzieningen. Gezien het feit dat in heel Almere de vraag
naar kantoorruimte achterblijft bij het aanbod, en het in het centrum van AlmereHaven gaat om deels verouderde kantoren op een -binnen Almere gezien- relatief
slecht bereikbare locatie, moet de leegstand als structureel worden beschouwd.
Een actuele inventarisatie van leegstaande kantoorruimten is niet beschikbaar; de leegstand wordt geschat op ruim 50% . Geconstateerd kan worden dat op dit moment de
volgende complexen geheel of grotendeels leeg staan of binnenkort vrij zullen komen:
het Bastion;
kantoorruimten aan het Busplein;
voormalige raadhuis;
politiebureau;
kantoorruimten aan de Torenstraat;
kantoorruimten aan de Kerkstraat (hier zal de Eerstelijns Voorzieningen
Almere -EVA-binnenkort vertrekken) .
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Het theater de Roestbak kan hierbij een voorbeeldfunctie vervullen. Ook bij de
realisatie van een schouwburg in Almere-Stad zal ervoor gezorgd moeten worden dat
de Roestbak haar culturele functie behoudt. Gedacht wordt aan een omvorming tot
theaterwerkplaats. Wellicht dat deze locatie ook een rol kan vervullen voor het
gezelschap "Theater na water" dat repetitieruimte zoekt.
Daarnaast zou de realisatie van kleinschalige expositieruimten, atelierruimten en
atelierwoningen bevorderd moeten worden. Daarbij hoort ook de realisatie van een
wisselatelier; een ruimte waarvan ook buitenlandse kunstenaars tijdelijk gebruik
kunnen maken (mede in het kader van het stimuleren van internationale culturele
uitwisselingen) .
Verder kan de gesubsidieerde instelling CASU vanuit Almere-Haven een belangrijke
impuls geven aan de promotie en conservering van de Almeerse stedenbouw,
architectuur en landschapskunst.
Ook is het wenselijk dat er een eigentijds poppodium in Almere-Haven wordt
gerealiseerd dat geschikt is voor het clubcircuit. Dit zou gerealiseerd kunnen worden in
de vorm van een jazzcafé met repetitie- en uitvoeringsruimte.
Ter versterking van de culturele functie kan verder gedacht worden aan de vestiging
van één of enkele musea. Zo zijn er initiatieven bekend voor de vestiging van een kinderkunstrnuseum en een museum "Politiek en Prent".
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Het idee om Almere-Haven te laten uitgroeien tot een broedplaats van cultuur is ook
beschreven in het beleidsplan van Stichting Cirkel Galerie. Deze stichting stelt zich ten
doel om van Almere-Haven een artistiek centrum van poëzie, kunst en muziek te
maken. De stichting heeft zich ondermeer voorgenomen om een autonome
kunstenaarsvereniging Almere op te richten. Het faciliteren van kunstenaars kan in dat
verband plaatsvinden. Cirkel Galerie wil uitgroeien tot een cultureel activiteiten- en
ontmoetingscentrum.

overige voorzieningen
Uitgangspunt is dat de aanwezige voorzieningen in het centrum gevestigd blijven.
Enige verschuivingen zijn wel te verwachten. Zo wil het gezondheidscentrum de Haak
gaan uitbreiden. Hiervoor zou de ruimte die nu door de bibliotheek wordt gebruikt,
kunnen worden benut. De bibliotheek zal dan verplaatst moeten worden. Wenselijk is
dat de bibliotheek, die druk wordt bezocht in Almere-Haven, vervolgens gehuisvest
wordt op een locatie waar deze een bijdrage kan leveren aan de versterking van het
winkelapparaat.
Verder is het wenselijk dat de openbare scholengemeenschap de Meergronden in het
centrum gevestigd blijft. Deze school benut momenteel de voormalige basisschool de
Bombardon als dependance. Wanneer deze locatie op een andere wijze wordt ingevuld,
dan zal worden getracht om te komen tot een concentratie op het terrein van de
Meergronden. Hier wordt de begane grond nu gebruikt als fietsenstalling; deze ruimte
zou ook kunnen worden benut voor de toevoeging van lokalen.
Het verzorgingstehuis de Overloop wil uitbreiden. Bij een verdere groei van het aantal
ouderen in de toekomst zal wellicht ook nog een verdere uitbreiding wenselijk zijn.

parkeren
Een sterk punt van het centrum van Almere-Haven is de aanwezigheid van voldoende
en gratis parkeergelegenheid. Dit voordeel moet worden gekoesterd.
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horeca
In het centrum zijn veel horecagelegenheden aanwezig; het gaat dan met name om
restaurants. Wel is de horeca nogal verspreid door de kern aanwezig, hierdoor kunnen
de horecavestigingen elkaar niet optimaal versterken en is de bijdrage tot de levendigheid waar deze gewenst is (kustzone, Markt) niet optimaal. De horeca zou verder
kunnen worden versterkt en dan met name in aansluiting op de havenkom en de kustzone. Ook op de Markt zou ruimte moeten zijn voor beperkte horeca met terrassen.

5.3.4

Ruimtelijke hoofdopzet

Voor de versterking van het centrum is het van belang dat het winkelapparaat wordt
geconcentreerd. Deze concentratie zal plaatsvinden rond de centrale as Brink-MarktKruisstraat, conform de in gang gezette plannen. Aan de noordzijde en de zuidzijde
van de as komen twee "polen", waarvan de basis wordt gevormd door een supermarkt
en speciaalzaken met dagelijkse artikelen (zoals bakker, slager, groenteboer), voorzien
van ruime parkeermogelijkheden.
In het centrum kunnen verder een aantal deelgebieden worden aangewezen met een
verschillende functie. Door deze expliciete aanwijzing van deelgebieden kunnen
winkels en voorzieningen in elkaars nabijheid elkaar versterken. Ieder deel van het
centrumgebied krijgt zo zijn eigen "sfeer". Op kaart 7 is de indeling in een model weergegeven. De deelgebieden zijn:
1.
noordelijke pool;
cultuuras;
2.
winkelstraat;
3.
4.
wonen en kantoren;
zuidelijke pool.
5.
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1. noordelijke pool
De noordelijke pool -het gebied rond de Brink- functioneert reeds als een "pool" .
Er is een concentratie van winkels in dagelijkse voorzieningen aanwezig met een supermarkt in het midden segment. Een lopend project voorziet in de uitbreiding van de
supermarkt en de realisering van extra woningen. De noordelijke pool functioneert
behalve als deel van het centrum ook als "buurtcentrum" voor de Hoven en de Werven.
2. cultuuras
Het gebied van Markt en Kerkgracht zou zich kunnen ontwikkelen tot de "culturele as"
van Almere-Haven. De gewenste culturele impuls voor Almere-Haven, die in de vorige
subparagraaf ter sprake kwam, zou met name hier gestalte kunnen krijgen. Nieuwe culturele initiatieven kunnen langs de Kerkgracht worden geconcentreerd.
De leegkomende winkelruimte aan de Kerkgracht biedt mogelijkheden voor een
culturele invulling, bijvoorbeeld met atelierwoningen, tweedehandswinkels, expositieruimten en een museum. Het kerkelijk centrum de Goede Rede is ook beschikbaar
voor andere activiteiten. Met deze invulling wordt geprobeerd recht te doen aan het
oorspronkelijk ontwerp voor het centrum, waarbij langs de Kerkgracht is gestreefd naar
een levendig en gevarieerd centrumgebied met verschillende functies.
3. winkelstraat
De Marktstraat-Kruisstraat zou mogelijkheden moeten bieden voor het recreatieve winkelen. Hiervoor is het wenselijk dat een compleet aanbod in het middensegment van de
niet-dagelijkse artikelen aanwezig is. De vestiging van een "trekker" in de vorm van een
warenhuis, zou verder een belangrijke impuls aan het winkelcentrum kunnen geven.
4. wonen en kantoren
Het Bastion, het politiebureau, de winkelruimten aan de Houtstraat en de Bombardon
vormen samen een heel gebied met gebouwen die geen functie meer hebben, met
uitzondering van de 22 woningen boven de leegkomende winkelruimten.

Ook aan de oostzijde van het centrum is een gebied waarin sprake is van leegstand.
Hier bevindt zich o.a. het voormalige raadhuis, dat grotendeels leegstaat. Binnenkort
zal de Eerstelijns Voorzieningen Almere (EVA) dit gebied verlaten.
Leegstaande gebouwen geven het centrum een "zinloze" en naargeestige uitstraling.
Leegstand in het centrum is ook uit oogpunt van efficiënt en duurzaam ruimtegebruik
niet wenselijk. De gebieden zouden een nieuwe invulling moeten krijgen, waarnaar in
drie stappen kan worden gezocht.
Gezien de bijdrage aan voorzieningenniveau en werkgelegenheid wordt in eerste
instantie gestreefd naar hergebruik door instellingen of voorzieningen. De mogelijkheden van hergebruik zullen daarom eerst worden onderzocht.
Als een dergelijk hergebruik niet mogelijk is, moet worden bezien of de panden te
verbouwen zijn als woonruimte. Gezien de nabijheid van centrum- en ouderenvoorzieningen is de locatie bij uitstek geschikt voor ouderen- en jongerenhuisvesting.
Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn de panden te verbouwen tot woningen dan
zouden deze gesloopt moeten worden. Vervolgens kunnen op deze locaties dan nieuwe
woningen gerealiseerd worden.
5. zuidelijke pool
Het zuidelijke deelgebied van het centrum is nu een enigszins ondergewaardeerd
gebied. Juist in dit deelgebied kan de relatie tussen het centrum en de kustzone worden
versterkt. Er kan een aantrekkelijk winkelgebied als "pool" worden ontwikkeld.
Van belang is dat er een trekker wordt toegevoegd in de vorm van een supermarkt.
Verder zou de zuidelijke pool zich kunnen proftleren in het luxe segment. De aanpak
van de zuidelijke pool van het winkelcentrum kan zo fungeren als de katalysator van
een verdere opwaardering van het hele centrum.
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Concreet staan in de zuidelijke pool van het centrum de volgende twee doelstellingen
centraal:
het creëren van een "winkelpool" bestaande uit een concentratie van een
"trekker" in het hoge segment -bijvoorbeeld een supermarkt- en een aantal
bijbehorende speciaalzaken;
het leggen van een relatie tussen winkelcentrum en kustzone, zowel
ruimtelijk als functioneel.
De locatie van de supermarkt moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
ruimte bieden aan 1.200 m2 vvo;
goed bereikbaar zijn voor klanten en bevoorrading;
voldoende parkeergelegenheid in de directe nabijheid bieden;
handhaving van de groene ruimte rond muziektent;
voorkomen dat de supermarkt een te grootschalig front vormt in de huidige
verkaveling in Kruisstraat en Meerstraat;
voorkomen dat de supermarkt een barrière vormt tussen het centrum en
de kustzone.
Mogelijkheden zijn het gebruik maken van de huidige supermarktruimte aan het
busplein, verbouw (met achteruitbouw) van een bestaand winkelblok of nieuwbouw
aan het plein rond de muziektent.

hier een plaats te geven. Tussen de bouwblokken zouden ruime openbare ruimten
moeten liggen die een brug slaan tussen het centrum en de kust en waarbij veel
aandacht moet worden besteed aan de vormgeving.
openbare ruÎInte
In het hele centrumgebied vraagt de inrichting van de openbare ruimte de aandacht.
Enerzijds gaat het om de inrichting van het winkelgebied en de pleinen. Daarbij dient
het streven erop gericht te zijn dat de busbaan zo min mogelijk als een barrière
functioneert. Anderzijds is juist ook aandacht nodig voor de "achterterreinen".
Deze gebieden zijn momenteel deels sociaal onveilig en onaantrekkelijk ingericht;
dit hangt samen met het feit dat er veelal wordt geparkeerd. Wellicht kan een deel van
de parkeerplaatsen worden opgeheven, zonder dat er een tekort aan parkeerplaatsen
ontstaat. Hiervoor is een betere benutting van de parkeergarages benodigd.
Het verdient aanbeveling deze garages publieksvriendelijker in te richten.

5.4
5.4.1

In de zuidelijke pool zou de relatie van het centrum met het water concreet ter hoogte
van Meerstraat en Holltstraat kunnen worden versterkt. Het centrum heeft momenteel,
behalve via het pleintje rond de muziektent, geen relatie met het water. Het huidige
woningblok ten zuiden van de Meerstraat (32 woningen en 4 bedrijfsruimten) schermt
het centrum juist van het water af. Door op deze plaats bebouwing met een verkaveling
haaks op de dijk te realiseren met een voortzetting van deze verkaveling in het buitendijkse gebied, kan de relatie met het water worden versterkt. Als hoofdfunctie wordt
gedacht aan woningbouw, maar ook zou kunnen worden getracht recreatieve functies

55

De kustzone
De opgave

De opgave voor de kustzone is om de ligging aan het Gooimeer optimaal te benutten.
Dit kan gestalte krijgen door de realisering van woningbouw en de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme, die met name op de watersport gericht zijn.

5.4.2

Het programma

Naar aanleiding van de verkenning (hoofdstuk 3) kunnen een aantal programmatische
uitgangspunten worden benoemd voor de ontwikkeling van de kustzone binnen het
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plangebied. Allereerst is de kustzone een toplocatie voor de realisering van woningbouw in het hoge en midden segment. De locatie is uitermate geschikt voor appartementen, maar het verdient aanbeveling om, gezien de vraag vanuit de markt, hier ook
te streven naar de bouw van een groot aantal eengezinswoningen.
Verder zal ruimte moeten worden gevonden voor de uitbreiding van het aantalligplaatsen in jachthavens. In het hele randmerengebied is een grote behoefte aan ligplaatsen.
De realisering van extra plaatsen kan tegemoet komen aan de behoefte van de
inwoners van Almere en andere plaatsen in de omgeving. Gedacht wordt aan circa 500
tot 800 ligplaatsen. Nader onderzoek hieromtrent is gewenst. Daarnaast is er grote
behoefte aan "landelijk gelegen aanlegplaatsen", anders gezegd; aanlegplaatsen in een
natuurlijke omgeving buiten stads- en dorpskernen.
Ook is het gewenst dat er een bovenlocale recreatieve trekker in het gebied een plaats
krijgt. De bedoelde voorziening zal in recreatief opzicht een verrijking betekenen voor
de inwoners van Almere-Haven zelf, maar zal ook een rol vervullen voor mensen uit
een groter omringend gebied. Voor Almere-Haven kan een dergelijke voorziening
verder een aanwinst betekenen, omdat hiermee de werkgelegenheid kan worden
bevorderd, de levendigheid kan worden vergroot en er bovendien een economische
spin-off voor de bedrijvigheid in het centrum van Almere-Haven kan ontstaan.
Naast dagrecreatie zou ook aan verblijfsrecreatie ruimte moeten worden geboden in de
kustzone. De jachthavens en de passantenhaven zouden hierin voor de watersporters
kunnen voorzien. Verder zou een hotelaccommodatie hier een plaats moeten krijgen.
Aan kampeerplaatsen bij jachthavens is ook behoefte, maar in combinatie met woningbouw is dat niet reëel te noemen. Eventueel is een kampeerveld voor passanten in te
passen. Het is niet wenselijk in dit gebied recreatiebungalows in te passen; aangezien
deze niet permanent worden bewoond en derhalve geen optimale draagvlakversterking
en bevordering van de levendigheid voor het centrum betekenen.

Van belang is verder dat het manifestatieterrein dat nu in het buitendijkse gebied ligt,
behouden blijft voor evenementen, die een versterkende werking op het functioneren
van het centrum kunnen hebben. Het huidige zwemstrand zal haar functie ook moeten
blijven behouden; door de beslotenheid van de baai vervult het strand een belangrijke
functie als kinderbaadplaats. Het surfstrand is een geliefde surfstek die eveneens
ingepast moet worden.

Ruimtelijke hoofdopzet
5.4.3
In algemene zin is het van belang dat met de ontwikkeling van de kustzone een
functionele en ruimtelijke relatie wordt gelegd met de ontwikkeling van het achterland.
Zo is het belangrijk dat Almere-Haven ter hoogte van het centrum haar gezicht naar
het Gooimeer toont. Het buitendijks gebied kan daartoe worden verstedelijkt en
publieksfuncties en een openbaar karakter van de onbebouwde ruimten kunnen voor
een verlevendiging in het gebied zorgen. In stedenbouwkundig opzicht zal de relatie
tussen de kustzone en het centrum van Almere-Haven versterkt moeten worden.
Dit zou met name tot uitdrukking kunnen komen in de driehoek die drie openbare
ruimten met een verschillend karakter met elkaar verbindt. Deze drie ruimten zijn:
het centrumplein: de open ruimte ter hoogte van de muziektent, die kan
worden uitgebreid en verstedelijkt;
de havenkom: een boulevard met terrassen met uitzicht op de passantenhaven;
het stadspark: het manifestatieterrein dat de uitstraling van een stadspark
moet krijgen.
Binnen de driehoek zijn er zowel visuele als ruimtelijke relaties tussen deze drie deelgebieden.
Meer naar het oosten zouden extra jachthavens en woningen in aansluiting op de
Meenten een plaats kunnen krijgen. Tussen deze twee zones ligt de dijk als een fier
waterstaatkundig oer-hollands element.
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Ten westen van het centrum zou nog een recreatieve zone kunnen worden aangewezen.
Deze zone is bedoeld voor de opvang van functies waarvoor bij intensivering en
verstedelijking van het huidige buitendijkse gebied geen plaats meer is. Functies als
grootschalige zwem- en surfstranden zijn dan wellicht minder goed inpasbaar en deze
functies zouden dan naar het westen kunnen opschuiven. Overigens is het wel van
belang dat het huidige zwemstrand in de baai behouden blijft als zwemplaats voor
kinderen.
Ter hoogte van het Kromslootpark zou gedacht kunnen worden aan de toevoeging van
enkele accenten, in aansluiting op het voorstel om dit park meer allure te geven
(zie hoofdstuk 4) . Refererend aan het voorbeeld van het beeldenpark kan het dan bijvoorbeeld gaan om kunstobjecten in het water of langs de dijk. Verder is het van belang
dat er wandelroutes in een duidelijke structuur in het park worden aangelegd, die ook
op de dijk gericht zijn. De snelvaarbaan die evenwijdig aan het Kromslootpark loopt,
blijft gehandhaafd.
In het uiterste westen tenslotte ligt het Zilverstrand. Dit kan worden gezien als een
onderdeel van de kustzone langs het IJmeer. Het zal bij de planvorming voor dat
gebied moeten worden betrokken.

Voorwaarde voor ontwikkeling van het buitendijkse gebied is dat het huidige jachthavengebied een openbaar karakter krijgt. Het jachthavengebied wordt nu omgeven
met hekken en is niet openbaar toegankelijk. De beveiliging van de jachthaven zal op
een andere wijze moeten worden gegarandeerd. De realisering van woningbouw
rondom de haven zal hieraan bij kunnen dragen; vanuit de woningen is er direct zicht
op het havengebied. Verder zal door verlichting en bewaking aan deze voorwaarde tegemoet gekomen kunnen worden. De winterberging van de boten, waarvoor nu ruimte is
op het eigen terrein van de vereniging, zal op een andere plaats moeten
worden ingepast.
Voor de woningbouw rondom de jachthaven kan gedacht worden aan eengezinswoningen met een stedelijk karakter. Overwogen kan worden om de jachthaven in het
zuiden nog verder uit te graven, waarbij woningen op pieren in het water worden
gerealiseerd. Op de kop van het gebied is een markant gebouw gedacht. Dit kan een
appartementencomplex zijn, maar bijvoorbeeld ook een hotel.
Onderaan de dijk zou ook een as met woningbouw tot ontwikkeling kunnen worden
gebracht: wonen aan het park in een "ensemble". Van belang hierbij is dat er doorzichten vanaf de dijk op het park worden vrijgehouden. Tussen de appartementencomplexen zouden parkeerzones aangelegd kunnen worden.

Kaart 8 geeft in een ruimtelijk model het gebied weer waar de belangrijkste wijzigingen
worden voorgestaan. Hierop volgt nu een toelichting.
woningbouw in het buitendijkse gebied
In het buitendijkse gebied heeft de Sluis kade nu al de uitstraling van een laan.
Deze kan worden begeleid door woningbouw. Het stadspark krijgt daarmee een
heldere begrenzing. De woningen kijken aan de ene zijde uit op het park en aan de
andere zijde op de jachthaven.

Op deze wijze kunnen in het totale bestaande buitendijkse gebied circa 300 woningen
worden gebouwd.
stadspark
Het manifestatieterrein zal, samen met het strand, een echt stadspark moeten worden.
Deze allure kan het krijgen door een directe relatie te leggen tussen dit terrein en het
zwemstrand. Het parkeren voor het zwemstrand, dat nu tussen manifestatieterrein en
zwemstrand plaatsvindt, zou naar de parkeerzones tussen bovengenoemde appartementencomplexen moeten worden verplaatst. Het gras kan duidelijk van het zand worden
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gescheiden door de aanleg van een kade waar een wandel promenade langs loopt.
Overwogen kan worden om bijvoorbeeld op het manifestatieterrein een jongerenvoorziening in te passen. Bij het eiland zouden aanlegplaatsen voor jachten gerealiseerd
kunnen worden.
de havenkom
De havenkom dient haar functie als passantenhaven te behouden. Aan de oostzijde kan
de havenkom worden vergroot. Een betere markering van de entree van de haven is
noodzakelijk teneinde de zichtbaarheid vanaf het Gooimeer te vergroten. Op de kop
van het huidige Havenhoofd zouden aanlegfaciliteiten voor de veerdienst kunnen
worden ingepast. Aanlegplaatsen voor bijvoorbeeld charters zouden aan de kop een
plaats kunnen krijgen. Overigens moet hierbij wel opgemerkt worden dat lang niet alle
boten Almere-Haven kunnen aandoen, omdat de doorvaarthoogte van de
Hollandsebrug beperkt is.
de publiekstrekker
In het westen zou ruimte gereserveerd moeten voor de realisering van een publiekstrekker. Hier kan bijvoorbeeld ingespeeld worden op de huidige trend van verzorging,
gecombineerd met baden. Gedacht kan worden aan een complex als Thermae 2000 in
Valkenburg of Sanadome in Nijmegen.
Het is mogelijk dat de vestiging van een dergelijke publiekstrekker enigszins
conflicteert met de functie van het surfstrand. Wanneer dit het geval is, dan zou
overwogen moeten worden het surfstrand in westelijke richting op te schuiven.
Het is daarbij wenselijk dat het surfstrand zich ontwikkelt tot een surflocatie met
allure; de locatie leent zich daar uitstekend voor. De clubgebouwen van bijvoorbeeld de
Kanovereniging, de Reddingsbrigade en de Scouting zouden ook in deze zone moeten
worden ingepast.

binnendijks bij de Meenten: woningbouw in het groen
Binnendijks staan een aantal appartementencomplexen in het groen. Hieromheen
kunnen in een bepaald stramien eengezinswoningen gegroepeerd worden. Van belang is
dat er zichtlijnen op de dijk worden geïntroduceerd. In architectuur zal een zo groot
mogelijke variëteit worden nagestreefd. Langs de dijk kunnen dijkwoningen een plaats
krijgen. Ter overbrugging van het hoogteverschil zou bijvoorbeeld onder deze woningen
geparkeerd kunnen worden. Het gebied zal overigens wel een groen karakter moeten
blijven behouden. Wenselijk is dat er een groene verbindingszone tussen het oostelijke
buitengebied en de begraafplaats blijft bestaan. Onderzocht zal moeten worden in
hoeverre de manege die hier nu gevestigd is, kan worden ingepast. Gedacht wordt aan
de realisering van circa 200 woningen.
buitendijks bij de Meenten: het accent op jachthavens
Aan andere kant van de dijk kunnen extra ligplaatsen gerealiseerd worden.
Bijvoorbeeld door loodrecht op de dijk steigers in het water te realiseren. Over een
grote lengte kan een evenwijdig aan de dijk een afschermend element worden
geplaatst. Onderaan de dijk, aan de buitenzijde, zal een lange kade gemaakt kunnen
worden, waarop geparkeerd kan worden. Ook zouden aan de buitenzijde van de dijk
enkele verenigingsgebouwen van de jachthaven een plaats kunnen krijgen. Daarbij zal
moeten worden aangesloten op de structuur van het achterland. Verder zouden hier
ook nog enkele appartementencomplexen gerealiseerd kunnen worden. Het is niet
wenselijk dat de winterberging ook hier plaats vindt; deze zou bijvoorbeeld binnendijks
aan de oostrand van Almere-Haven een plaats kunnen krijgen. Het jachthavencomplex
sluit aan op het Oostelijk Havenhoofd; dit project markeert de overgang van het
centrum naar de havens.
de oostrand
De inbreidingslocaties langs de oostrand van Almere-Haven zouden in samenhang met
het binnendijkse gebied bij de Meenten ontwikkeld kunnen worden. Dit wordt met
name van belang wanneer zou blijken dat realisering van de Westelijke Groene Wig de
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eerste 15 jaar niet tot de (financile) mogelijkheden behoort (zie paragraaf 6.2) .
Hier moet ook overwegend aan eengezinswoningen gedacht worden; het gaat dan om
circa 200 woningen. Het is wenselijk om het bestaande karakter van de rand van de
huidige bebouwing van de Grienden en de Meenten in stand te houden. De nieuwe
bebouwing zou dan ook niet direct aansluitend aan de huidige bebouwing moeten
worden gerealiseerd, maar kan veeleer op de Manegeweg en het verlengde daarvan,
worden aangetakt.

Het vrijkomen van het Wierdenpark vormt een goede gelegenheid om de herstructurering van het hele gebied te bezien.

5.5.2

ontsluiting
Voor de ontsluiting van de kustzone voor het autoverkeer zal in eerste instantie moeten
worden aangesloten op het hoofdwegenstelsel (de Oosterdreef en de Westerdreef).
Wanneer hierbij capaciteits- of aansluitproblemen ontstaan, dan kan worden overwogen
de dijken te benutten voor de directe ontsluiting van het gebied. De Gooimeerdijk-oost
is nu afgesloten voor autoverkeer. Voorkomen moet worden dat er vanuit de woonwijken een directe verbinding met dijken tot stand komt, waardoor het hoofdwegenstelsel een deel van haar functie verliest.

5.5

De westelijke groene wig

5.5.1

De opgave

Aanleiding voor de herstructureringsopgave van de westelijke groene wig vormt de
gewenste fusie van de voetbalverenigingen in Almere-Haven en de daarmee gepaard
gaande concentratie van de sportvelden in het sportpark de Marken . Het Wierdenpark
komt daarmee vrij voor bebouwing.

Het programma

Van belang is dat de "groene functies" van de wig behouden blijven en zo mogelijk versterkt worden. Daarbij is het mogelijk dat delen van de groene wig worden benut voor
woningbouw.
Bezien zal moeten worden in hoeverre de sportfuncties die niet direct behoeven te worden geconcentreerd in de Marken, ingepast kunnen worden in de woongebieden of
toch een plaats elders zullen moeten krijgen. Het gaat dan met name om het
tafeltenniscentrum, de handbalaccommodatie (2 velden en een kleed- en clubruimte),
de clubruimte van de triathlonvereniging en de accommodatie van de Motor
Vereniging Almere.
Aan de rand van de groene wig ligt "Jeugdland" . Dit is het terrein van een vereniging
waar jongeren onder begeleiding allerlei activiteiten ontplooien. De functie past goed in
de groene wig en functioneert ook goed. Bezien zal moeten worden of de functie in de
nieuwe opzet kan blijven bestaan.
Het is wenselijk te onderzoeken in welke mate stadsweiden een plaats kunnen krijgen
in de wig. Er is een grote vraag naar stadsweiden in Almere-Haven. De stadsweiden
zullen bovendien een bijdrage kunnen leveren aan de levendigheid van het park.
Ook draagt deze invulling bij aan het terugdringen van de kosten van het beheer van
de openbare ruimte . Voorop staat echter wel dat de groene wig haar openbare karakter
behoudt; er zal dus niet teveel grond moeten worden uitgegeven.

Het Wierdenpark vormt een onderdeel van de westelijke groene wig. In de verkenning
(hoofdstuk 3) is al geconstateerd dat het ruimtegebruik in deze wig niet optimaal is.
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5.5.3

Ruimtelijke opzet

Op welke wijze de groene wig geherstructureerd zou kunnen worden maakt kaart 9
duidelijk. Het totale aantal woningen dat op deze manier kan worden gerealiseerd in de
groene wig wordt geschat op circa 300. Dit aantal is overigens wel zeer sterk
afhankelijk van de keuzen die nog gemaakt zullen moeten worden ten aanzien van de
omvang van de bouwlocaties en de kavelgrootten.
De westelijke groene wig vormt een belangrijk structurerend element van AlmereHaven . Wenselijk is dat deze wig duidelijk herkenbaar als structurerend groenelement
aanwezig blijft. De wig loopt in de "lengterichting" van het BeginbosNroege Vogel bos
naar de Buitenhof. Uitgangspunt is dat deze opzet gehandhaafd blijft. In de "breedterichting" is een versmalling wel mogelijk; hier zijn mogelijkheden voor de realisering
van woningbouwlocaties. Op verschillende plaatsen zijn er mogelijkheden voor secundaire groenzones die vanuit de wig het woongebied inprikken.
Meer concreet doen de mogelijkheden voor toevoeging van woningbouw zich op twee
plaatsen voor: bij de Uithof en in het Wierdenpark. Overwogen zou nog kunnen
worden om ook in aansluiting op de Gouwen een woningbouwlocatie te realiseren,
waarvoor de locatie bij de Wierden wordt versmald. De woningbouwlocaties hebben als
belangrijkste kwaliteit de ligging aan het groen. Alle locaties kunnen op vrij eenvoudige
wijze, met gebruikmaking van de bestaande infrastructuur worden ontsloten. Ze liggen
verder redelijk dichtbij bushaltes (merendeels binnen een straal van 400m) en andere
voorzieningen.
woningbouwlocatie Wierdenpark
De noordwestrand van Almere-Haven leent zich voor realisatie van een soort landgoederen langs de HavendreefiBeginweg. Hierbij wordt aangesloten bij ideeën in de
Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015, waarin dit gebied tot Stadscorridor
met losse bebouwingsobjecten in het Beginbos, is bestemd. Landgoederen kunnen een

bindmiddel vormen tussen de Stadscorridor en de kern van Almere-Haven.
De woningbouwlocatie krijgt daarmee tevens een extra kwaliteit. De keuze voor de
landgoederen is een principieel andere keuze dan het voortborduren op de bestaande
wijken. De keuze hangt samen met de wens om woningbouw in het hoge segment te
realiseren, met name op vrije kavels.
De landgoederen kunnen zorgen voor betere oriëntatiemogelijkheden in de groene wig.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een landgoed wordt gerealiseerd op een
scharnierpunt van drie belangrijke zichtlijnen: de Havendreef (die een verbinding met
Almere-Stad vormt), de groene wig zelf en de uitloper van de groene wig richting
Meerveld. In het ruimtelijk model is de locatie voor dit bebouwingsaccent aangegeven.
Bij de uitwerking van de plannen voor de groene wig zal overigens nog moeten worden
bezien in hoeverre een ontsluiting van de landgoederen vanaf de Havendreef tot de
mogelijkheden behoort; voorkomen moet in elk geval worden dat er sluiproutes
ontstaan vanuit de Wierden en de Gouwen naar de A6 .
De ontwikkeling van het Wierdenpark zal verder kunnen aansluiten bij Meerveld.
Daarbij kan geprofiteerd worden van de ontsluiting die voor Meerveld wordt
gerealiseerd. De groene wig kan hier een uitloper krijgen, die aansluit op de groenstructuur in Meerveld. Een aandachtspunt is de reservering voor de busbaan die nu in
het bestemmingsplan voor Meerveld is opgenomen; deze zou wellicht moeten worden
verplaatst in de richting van de Wierden. Verder is het van belang dat bij het installeren
van de nieuwe pompinstallatie voor de riolering van Meerveld rekening wordt
gehouden met de realisatie van woningbouw in het Wierdenpark.
woningbouwlocatie bij de Uithof
De locatie bij de Uithof sluit aan op de buurt de Hoven en ligt direct ten noorden van
Montessorischool en het asielzoekerscentrum. De locatie grenst direct aan de
Westerdreef en kan daarop worden aangetakt voor autoverkeer. Het tracé van de oude
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5. 6
busbaan, dat langs het gebied voert en dat nu wordt gebruikt als fietspad, kan eveneens
een rol spelen bij de ontsluiting. De locatie leent zich voor de bouw van eengezinswoningen, met name in het middensegment. De woningen die direct grenzen aan het
groen kunnen wellicht ook in het hogere segment gerealiseerd worden. Van belang voor
deze rand langs het groen is dat de bebouwing zich hier naar het park keert; het groen
moet niet verstopt worden achter de woningen, maar moet juist uitnodigen tot een
bezoek.
herinrichting van het groengebied
De watergang in de groene wig zorgt voor de continuïteit in het groen. Het is wenselijk
dat de watergang zachte oevers krijgt. Dit geeft meer mogelijkheden voor natuurontwikkeling en past in het beeld van de groene wig. Deze watergang zal daardoor een
tegenhanger gaan vormen van de watergang die meer zuidelijk door de Wierden en het
centrum loopt en oeverbeschoeiing heeft.
Fiets- en wandelroutes in de wig zorgen voor een verlevendiging van het gebied en
anderzijds vormt de groene omgeving een aantrekkelijk beeld voor de fietsroute.
Er lopen nu al fietsroutes door de wig in de lengterichting en ook zijn er veel wandelroutes. Bij een herinrichting van het groengebied moeten deze routes zorgvuldig
worden ingepast.
Voor de continuïteit in de groene wig is het tevens wenselijk dat deze gekenmerkt
wordt door openheid. Met name in het gebied dat ten zuiden van de Westerdreef ligt is
hier nu geen sprake van; het gebied is zeer dicht beplant. Voorgesteld wordt om dit
gebied open te kappen. Daarmee kunnen de oriëntatiemogelijkheden worden vergroot.
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5.6.1

Integraal wijk beheer

De opgave

Naast de drie genoemde herstructureringsopgaven vraagt ook het beheer van het
bestaande gebied om aandacht.
In 1996 zijn drie wijkbeheerplannen gemaakt die samen het gehele grondgebied van
Almere-Haven beslaan:
wijkbeheerplan centrum Almere-Haven, Werven en Hoven;
wijkbeheerplan de Steiger, Marken, Meenten en Grienden;
wijkbeheerplan de Wierden, Gouwen en de Paal.
Het is de eerste keer dat er wijkbeheerplannen in Almere zijn opgesteld. De plannen
hebben primair als aandachtsveld de openbare ruimte en stippen ook enkele sociale
problemen aan. De oplossingen zijn echter op de korte termijn gericht. De plannen
zijn opgesteld in een samenwerking van gemeente, woningbouwverenigingen, politie,
Welzijnsstichting de Schoor en Stichting Eerstelijns Voorzieningen Almere.
Het is toe te juichen dat er initiatieven zijn ontplooid op dit vlak, het is echter
wenselijk dat de wijkbeheerplannen een meer integraal karakter krijgen en niet slechts
betrekking hebben op de openbare ruimte, maar ook op de woningvoorraad en
welzijnsaspecten. Daarnaast is het wenselijk dat de diverse beheeracties plaatsvinden
binnen het kader van een visie op de middellange en lange termijn. Tenslotte zouden,
naast de maatschappelijke organisaties, ook de bewoners zelf actiever bij de planvorming betrokken kunnen worden.
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5.6.2

Wat is integraal wijk beheer?

Met integraal wijkbeheer wordt bedoeld dat er op het niveau van de wijk aandacht
wordt besteed aan alle aspecten die een rol spelen in het functioneren van de wijk.
De volgende indeling is daarvoor goed hanteerbaar:
1. buitenruimte;
2. woningvoorraad;
3. welzijn en ruimtelijk functioneren .
buitenruimte
Bij de buitenruimte gaat het om alles wat zich afspeelt in de onbebouwde ruimte,
zowel de openbare ruimte als de semi-openbare ruimte. Dit kan bijvoorbeeld
betrekking hebben op het onderhoud van het groen, de verharding en de kunstwerken,
het functioneren van speelvoorzieningen en onveilige verkeerssituaties. Sociale veiligheid is een thema dat binnen dit onderdeel ook de aandacht moet krijgen.
Het onderhoud van de buitenruimte is een belangrijk aandachtspunt binnen de
gemeente. Dit vloeit met name voort uit de aanwezigheid van een relatief groot aantal
vierkante meters buitenruimte; het onderhoud daarvan brengt hoge kosten met zich
mee. Voor Almere als geheel is door het college van burgemeester en wethouders een
beheernorm van 1750,= per woning per jaar vastgesteld. Hierbij behoren een aantal
maatregelen die er op gericht zijn om ook de bestaande gebieden op termijn aan deze
norm te laten voldoen. Het is denkbaar om voor verschillende wijken een verschillende
norm in te voeren, indien daar goede redenen voor zijn. De vastgestelde norm voor de
wijk geldt daarbij als uitgangspunt en daarbinnen kunnen bewoners vervolgens zelf
prioriteiten stellen. Zo zou het frequenter maaien van een speelterrein bijvoorbeeld
belangrijker kunnen worden gevonden dan de aanwezigheid van een parkeerterrein
zonder oneffenheden. Ook kan worden bekeken wat bewoners eventueel zelf kunnen
en willen doen aan het beheer van de openbare ruimte . Een optie die tenslotte kan
worden overwogen is de uitgifte van terreinen. Vaak wordt hierbij gedacht aan uitgifte

ten behoeve van woningbouw. Dit aspect speelt met name binnen de herstructureringsgebieden een rol. Daarnaast lijken er goede mogelijkheden te zijn voor de uitgifte van
stadsweiden; hieraan is grote behoefte en het groene karakter van Almere-Haven blijft
zo toch behouden.
woningvoorraad
Bij dit onderdeel gaat het erom dat het functioneren van de woningvoorraad op wijkniveau aan de orde wordt gesteld . Daarbij is het van belang dat eventuele knelpunten
in bepaalde complexen worden gesignaleerd. Met name voor eigenaren en bewoners
ligt hier een taak. Samen met de gemeente zal moeten worden bepaald op welke wijze
tot oplossingen kan worden gekomen. Gedacht kan hierbij worden een verdere
differentiatie van de woningvoorraad (huur/koop, duur/goedkoop) en van woonmilieus
op buurtniveau. De verkoop van huurwoningen kan hierin ook een rol spelen. Ook kan
het samenvoegen of splitsen van woningen een nuttig instrument zijn. Dat geldt
eveneens voor nieuwbouw.
Van belang is dat ook ouderenhuisvesting expliciet de aandacht krijgt binnen dit
onderdeel van de wijkbeheerplannen. Op woningniveau zou kunnen worden bekeken
welke voorzieningen getroffen kunnen worden om woningen meer geschikt te maken
voor ouderen, zowel bij nieuwbouw als in de bestaande bouw. Veiligheid en
criminaliteit zijn hierbij belangrijke items.
welzijn en ruimtelijk functioneren
Dit onderdeel heeft betrekking op het functionele aspect. Aan de orde komen bijvoorbeeld voorzieningen, werkgelegenheid, functiemenging, evenals welzijnsaspecten.
Speciale aandacht moet uitgaan naar de leegkomende ruimten in de wijken.
Het gaat dan met name om de buurtsupers en (lokalen van) basisscholen.
Zie verder ook paragraaf 5.2.
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6 Instrumentarium
6.2
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke instrumenten gehanteerd kunnen
worden om het beleid zoals in de Ontwikkelingsvisie is beschreven, uit te voeren. De Ontwikkelingsvisie is geen blauwdruk, maar geeft een richting aan
voor de
toekomstige ontwikkelingen in Almere-Haven. Het is dan ook slechts
mogelijk om voor de projecten en plannen die in de toekomst nader
uitgewerkt moeten worden een indicatieve kostenraming te maken. Voor de
projecten die op de korte termijn in uitvoering zullen komen, is het vanzelfsprekend dat deze met een grotere precisie geraamd kunnen worden.
Een kostenoverzicht wordt echter in het volgende hoofdstuk uitgewerkt.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het kwalitatieve instrumentarium.
Daarbij worden knelpunten opgespoord en wordt de richting van mogelijke
oplossingen aangegeven.

6. 1

Regelgeving

Deze Ontwikkelingsvisie is een strategische beleidsvisie waarin de bestaande projecten
en toekomstige plannen in één lange-termijn-visie worden geïntegreerd. Het Stadsplan
2005 heeft sinds de vaststelling de functie van een bijstelling op het vigerende structuurplan. De Ontwikkelingsvisie is op zijn beurt een uitwerking van het beleid voor een
bepaald deelgebied uit het Stadsplan: de kern Almere-Haven.
De Ontwikkelingsvisie is een beleidsnota die het kader biedt voor de uitwerking van
plannen. Deze uitgewerkte plannen krijgen een juridisch kader in de herziene bestemmingsplannen. Verder vereist het toevoegen van een jachthaven -bij een omvang van
500 ligplaatsen of meer- een Milieu-Effect-Rapportage (MER) .

1'.7

Financieel instrumentarium

Fonds Revitalisering
Ten behoeve van de revitalisering van Almere-Haven is een voorziening getroffen in de
vorm van een Fonds Revitalisering Almere-Haven. Het budget van dit fonds bedraagt
j6,3 mln. Ten laste van dit fonds worden de solitaire (eenmalige) investeringen
gebracht. De kosten van het Projectbureau Almere-Haven worden deels ook uit het
Fonds Revitalisering gedekt en voorzover het concrete bouwprojecten betreft worden
de kosten van het Projectbureau uit de grondexploitatie gedekt. Prioriteitsstelling en
fasering kunnen dan behulpzaam zijn bij het optimaliseren van de realiseringskansen
van projecten.
grondbeleid
De gemeente Almere hanteert in beginsel marktconforme grondprijzen. In Almere zijn
de openbare (A-)gebieden om niet van Domeinen overgedragen naar de gemeente.
Domeinen heeft daarbij bedongen dat bij een commerciële aanwending binnen 15 jaar
na de overdracht een nabetaling dient plaats te vinden op basis van marktconforme
taxatie. Op het niveau van de Ontwikkelingsvisie dient dus rekening gehouden te worden met nabetalingen aan Domeinen wanneer op openbare bestemmingen bouwprojecten ontwikkeld worden.
EU-middelen
Door de Europese Unie is voor de provincie Flevoland subsidie voor structuurversterking beschikbaar gesteld. Binnen de gemeente Almere is een Task-force
opgericht die tot doel heeft EU-subsidies zo effectief mogelijk in te zetten. Subsidiëring
door de Europese Unie geschiedt op basis van een gelijke inzet door de gemeente
Almere. De relevante criteria voor Almere-Haven waarop een beroep op subsidie
getoetst wordt, zijn: "Bedrijfsontwikkeling", "Toerisme en Recreatie" en "Stedelijke
Ontwikkeling". Overigens wordt het jaar 2000 als tijdslimiet gesteld bij de besteding
van de subsidiegelden.
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Financieel instrumentarium

Fonds Revitalisering
Ten behoeve van de revitalisering van Almere-Haven is een voorziening getroffen in de
vorm van een Fonds Revitalisering Almere-Haven. Het budget van dit fonds bedraagt
f6 ,3 mIn. Ten laste van dit fonds worden de solitaire (eenmalige) investeringen
gebracht. De kosten van het Projectbureau Almere-Haven worden deels ook uit het
Fonds Revitalisering gedekt en voorzover het concrete bouwprojecten betreft worden
de kosten van het Projectbureau uit de grondexploitatie gedekt. Prioriteitsstelling en
fasering kunnen dan behulpzaam zijn bij het optimaliseren van de realiseringskansen
van projecten.
grondbeleid
De gemeente Almere hanteert in beginsel marktconforme grondprijzen. In Almere zijn
de openbare (A-)gebieden om niet van Domeinen overgedragen naar de gemeente.
Domeinen heeft daarbij bedongen dat bij een commerciële aanwending binnen 15 jaar
na de overdracht een nabetaling dient plaats te vinden op basis van marktconforme
taxatie. Op het niveau van de Ontwikkelingsvisie dient dus rekening gehouden te worden met nabetalingen aan Domeinen wanneer op openbare bestemmingen bouwprojecten ontwikkeld worden.
EU-middelen
Door de Europese Unie is voor de provincie Flevoland subsidie voor structuurversterking beschikbaar gesteld. Binnen de gemeente Almere is een Task-force
opgericht die tot doel heeft EU-subsidies zo effectief mogelijk in te zetten. Subsidiëring
door de Europese Unie geschiedt op basis van een gelijke inzet door de gemeente
Almere. De relevante criteria voor Almere-Haven waarop een beroep op subsidie
getoetst wordt, zijn: "Bedrijfsontwikkeling", "Toerisme en Recreatie" en "Stedelijke
Ontwikkeling". Overigens wordt het jaar 2000 als tijdslimiet gesteld bij de besteding
van de subsidiegelden.
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6.3

Volkshuisvesting

Bij de nota "Wonen Almere 2005" is een convenant met de Federatie van Almeerse
woningcorporaties opgenomen. Hierin zijn afspraken vastgelegd over onder andere de
voorraad bereikbare huurwoningen, de verkoop van 700 huurwoningen in AlmereHaven en de aanpak van wijkbeheer.
Het financieel weerstandsvermogen van de drie Almeerse corporaties is niet zodanig dat
van hen substantiële investeringen in de openbare ruimte kunnen worden verwacht.

6.4

maatschappelijke organisaties
De Revitalisering kan slechts dan een succes worden wanneer de inwoners en de
verschillende maatschappelijke organisaties meedenken. Iedereen heeft te maken met de
uitvoering van de Ontwikkelingsvisie en kan een positieve bijdrage aan de Revitalisering
van Almere-Haven leveren. Dat betekent dat gestreefd moet worden naar samenwerking
met de inwoners en de maatschappelijke organisaties waar dit mogelijk is.

Samenwerking

de markt
Waar de overheid zich primair richt op het scheppen van voorwaarden, daar wordt een
actieve opstelling van marktpartijen verwacht en toegejuicht. Slechts wanneer de markt
er kansen ziet, zullen woningen en andere commerciële voorzieningen gebouwd
worden. Ook de corporaties zijn inmiddels, ten opzichte van het Rijk, fmancieel
verzelfstandigd en bouwen voor eigen risico voor hun eigen bredere marktsegmenten.
De gemeente zorgt voor een aantal juridische en planologische voorwaarden. Toch laat
de gemeente zien dat ze ook zelf bereid is te investeren in Almere-Haven. Hiervoor is
immers het Fonds Revitalisering in het leven geroepen. Ook de Vereniging van
Eigenaren voor het centrum van Almere-Haven heeft met de aanstelling van een citymanager aangetoond verder te willen investeren in Almere-Haven. Voor de innovatieve
onderdelen uit de Ontwikkelingsvisie zoals de Kustzone wordt ook van de private sector een zelfde opstelling verwacht. Samenwerking zal hierbij de sleutel tot succes zijn.
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7 Uitvoering
In dit hoofdstuk wordt compact de uitvoering van deze Ontwikkelingsvisie
beschreven in de vorm van concrete projecten. Allereerst wordt een algemene
aanpak geschetst voor de uitvoering van de Revitalisering van Almere-Haven.
Jtérvolgens wordt de aanpak per ontwikkelingsthema beschreven, waarbij de
concrete projecten worden benoemd. Voor gebieden waarvoor eerst een ontwikkelingsplan opgesteld moet worden alvorens tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan, worden daarbij de randvoorwaarden voor de ontwikkeling benoemd. Daarna volgt de planning. Het hoofdstuk wordt afgerond met
een korte beschouwing over de maatschappelijke haalbaarheid.

7.1

Algemene aanpak

projectm.atige aanpak
Teneinde de uitvoering van de Ontwikkelingsvisie zo efficiënt mogelijk op te pakken
wordt een projectmatige aanpak aanbevolen. Dit betekent dat voor de afzonderlijke
projecten de doelstellingen, het tijdpad, de verantwoordelijke projectleider, ambtelijke
opdrachtgever en wethouder in een projectopdracht verwoord worden. Ambtelijke
besluitvorming dient plaats te vinden in een projectgroep. Rapportage naar het
gemeentebestuur vindt plaats na vaststelling van plannen door de genoemde projectgroep.
Ook de bewaking van de totale programmering en de financiën en de onderlinge
afstemming van de projecten binnen dat kader zal tot de taken van de projectgroep
behoren.
Meer;aren-activiteitenprograrnrna (MAP)
Het strekt tot de aanbeveling om in het kader van de Ontwikkelingsvisie een voortschrijdend Meerjaren-activiteitenprogramma (MAP) op te stellen dat jaarlijks aangepast wordt
en aansluit op het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP). Verder zou een korte evalu-
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atie van de ruimtelijke en beleidsmatige ontwikkelingen in het MAP aan de orde moeten
komen, om te achterhalen of deze nog in de pas lopen met de Ontwikkelingsvisie.
Op deze wijze kan tijdig worden gesignaleerd of een eventuele bijstelling van de
Ontwikkelingsvisie noodzakelijk is danwel de uitvoeringsprojecten een aanpassing
behoeven. De lijst van projecten kan in dit MAP jaarlijks worden bijgesteld.
ontwikkelingsplannen
Voor een aantal gebieden zullen ontwikkelingsplannen moeten worden opgesteld
alvorens tot de uitvoering van concrete projecten kan worden overgegaan. Het gaat dan
om de herstructureringsgebieden: het centrum, de kustzone en de westelijke groene
wig. Voor het centrum kan worden volstaan met een ontwikkelingsplan voor het zuidelijke deelgebied. In het noordelijke deelgebied zijn de voorstellen minder ingrijpend
van karakter en hier kunnen nu al concrete projecten worden benoemd.
In de ontwikkelingsplannen zal een ruimtelijke uitwerking moeten plaatsvinden.
Daarnaast zullen de ontwikkelingsplannen inzicht moeten verschaffen in de financiële
en maatschappelijke haalbaarheid van de plannen.

7.2

Aanpak per ontwikkelingsthema

Voor alle zes ontwikkelingsthema's wordt globaal aangegeven hoe de gemeente Almere
haar capaciteit en inzet kan structureren teneinde alle genoemde projecten binnen de
periode 1997 - 2005 ten uitvoer te kunnen brengen.
I Woningbouw in en om Almere-Haven
Woningbouw zal op basis van deze Ontwikkelingsvisie alleen gerealiseerd worden binnen de herstructureringsgebieden. Hier wordt onder lIl, IV en V nader op ingegaan.
Wel is voor een groot aantal locaties aangegeven dat een nadere afweging kan worden
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gemaakt in het kader van de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015, wijkbeheerplannen of een nieuwe Nota Aanvullende Woningbouw. De verwachting is dat
bebouwing van deze locaties niet aan de orde is voor 2005 (de planhorizon van de
Ontwikkelingsvisie). Mocht, in het kader van de nadere afweging, alsnog een locatie
geselecteerd worden voor bebouwing, dan zal deze in het MAP (zie vorige paragraaf)
aan de lijst van projecten worden toegevoegd.
11 Werkgelegenheid
Voor wat betreft de werkgelegenheid is er sprake van een grote overlap met de
projecten die voortvloeien uit de andere ontwikkelingsthema's. Zo biedt de herstructurering van de kusrzone en van het centrum mogelijkheden voor de versterking
van de werkgelegenheid. Verder zal in het kader van het beheer van de bestaande
woonwijken de werkgelegenheid ook de aandacht krijgen. Het gaat dan om aandacht
voor mengvormen van wonen en werken.

Projecten die het meest specifiek zijn toegesneden op de versterking van de werkgelegenheid zijn:
1. Herijking de Steiger;
2. Actieplan leegstaande kantoren.
lil Herstructurering centrum
Aangezien de meeste problemen zich voordoen in het centrum wordt voorgesteld om
projecten die direct een aanvang kunnen nemen zo snel mogelijk op te starten.
Dit betekent dat naast de lopende projecten als De Brink, Kiosk de Meergronden en
de Banaan, zo snel mogelijk gestart dient te worden met de invulling van de cultuuras
en het kleur verschieten van het winkelcentrum. Voor het zuidelijk gebied wordt uitgegaan van een substantiële reconstructie . Hiervoor dient een Ontwikkelingsplan te
worden opgesteld alvorens tot actie kan worden overgegaan. Het is wel van belang dat
de relaties met de rest van het centrum in het Ontwikkelingsplan worden aangegeven.
Onderstaand worden de voorwaarden voor dit ontwikkelingsplan opgesomd.

Randvoorwaarden zuidelijk deelgebied centrum:
Alle segmenten supermarkten in centrum: waarvan één hoog segment
(1200 m'), één middensegment (1200 m') en één laag segment (400 m')
Aantrekken "trekker" niet-dagelijkse artikelen (warenhuis)
Concentratie van het kernwinkelapparaat binnen het haltermodel
Kleurverschieten winkelcentrum moet doorgang vinden
Versterking van de zuidelijke pool met hoge segmenten
(supermarkt en speciaalzaken)
Opknappen parkeergarages
Aandacht voor openbare ruirnten (busbaan, achtergebieden)
Ruimtelijke en functionele relatie met de kust
Vaststellen van ambitieniveau op basis van fmanciële haalbaarheidsstudie
Herbestemming leegstaande kantoorruimten volgens onderstaande
prioriteitsstelling:
1. Hergebruik;
2. Casco-onderzoek voor woningbouw;
3. Vervangende nieuwbouw-woningen
Er wordt nadrukkelijk een kwaliteitsverbetering van de ruimtelijke structuur
nagestreefd. In dat kader moet de sloop-nieuwbouw van het woningblok ten
zuiden van de Meerstraat in samenhang met de Bombardonlocatie als minimumvariant beschouwd worden. De maximum-variant behelst additionele
sloop-nieuwbouw van het politiebureau, Bastion en de Houtstraat.

Gemeente Almere

IV Herstructurering kustzone
Voor het herstructureringsgebied van de Kustzone zal een ontwikkelingsplan opgesteld
dienen te worden. Ook hiervoor kunnen vooraf randvoorwaarden worden benoemd.
Randvoorwaarden Kustzone:
Primair doel is optimale benutting van het huidige buitendijks gebied voor
wonen en recreëren, secundair kan extra buitendijks bouwen overwogen
worden
De Dijkmeent-Terpmeentlocatie voor woningbouw (eengezinswoningen)
benutten met behoud van een groenverbinding tussen het oostelijke
buitengebied en de begraafplaats
De Oostrand (oostrand van de Meenten en de Grienden) voor
woningbouw benutten, waarbij een open ruimte tussen de nieuwe en de
huidige bebouwing gehandhaafd blijft
Zichtbaarheid haven vanaf het water verbeteren
Toevoeging van extra jachthaven ten oosten van de huidige haven in
combinatie met enkele luxueuze appartementencomplexen
Huidige jachthaven openbaar toegankelijk maken
Ruimtelijke en functionele relatie met het centrum aanbrengen
Reservelocatie voor regionale trekker aangeven aan de westzijde van het
huidige buitendijkse gebied
Manifestatieterrein en strand herinrichten als stadspark

Daarnaast wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk een tweetal extra projecten te starten:
1.
Ontwikkeling extra bedrijvigheid in de Havenkom. In dit kader wordt tevens
aanbevolen om te stimuleren dat de inmiddels te koop aangeboden
woningen op de begane grond voor deze doeleinden geschikt gemaakt
worden. Hiermee zou voorkomen kunnen worden dat de ruimten weer als
woningen gebruikt zullen gaan worden.
2.
Herprofilering Sluiskade: ten behoeve van seizoensverJenging is voorgesteld
de terrassen te overkappen. Hiervoor dient de weg de Sluiskade verlegd te
worden. Er is een voorstel gemaakt dat verlegging van de weg in 1997
behelst en realisering van de serres in 1998. Zo wordt in 1998 de beoogde
seizoensverlenging mogelijk.

V Westelijke groene wig
Om het sportpark de Wierden te kunnen gebruiken voor aanvullende woningbouw
dienen de sportvoorzieningen te worden geconcentreerd op het sportterrein de
Marken. Dit betekent dat naast het opstellen van een Ontwikkelingsplan voor de
Westelijke Groene Wig, een herinrichtingsplan voor de Marken gemaakt moet worden.
Er wordt derhalve onderscheid gemaakt tussen:
1.
Ontwikkelingsplan Westelijke Groene Wig
2.
Herinrichtingsplan Sportpark de Marken
Voor het Ontwikkelingsplan voor de Westelijke Groene Wig kunnen de randvoorwaarden worden benoemd.

Voor de korte termijn zijn inmiddels een aantal projecten gestart en gerealiseerd, zoals
een extra aanlegsteiger voor Almere-Haven, de veerverbinding tussen Almere-Haven en
Huizen en het Oostelijk Havenhoofd Almere-Haven (woningbouw en uitbreiding
havenkom) .
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Randvoorwaarden Westelijke Groene Wig:
Herinrichting van het groengebied van de westelijke groene wig met als doel
verbetering van het gebruik
Woningbouw aan de randen van de groene wig overwegen, zonder dat de
groene structuur substantieel wordt aangetast
Ontwikkeling van het sportterrein de Wierden tot woningbouwlocatie in het
hoge segment
V Aandacht voor de bestaande stad
Naast aandacht voor de gebieden die met herstructurering te maken krijgen, zal ook de
bestaande stad adequaat beheerd moeten worden. In dit kader zijn al als project
benoemd: het Actieplan leegstaande kantoren en de Herijking van de Steiger.
In aanvulling hierop worden de volgende projecten opgevoerd:
1.
Jaagmeent (uitbreiding supermarkt + 20 woningen)
2.
Eksternest (uitbreiding natuureducatie)
Wanneer de buurtcentra hun functie verliezen dan zullen de locaties toegevoegd
worden aan de projectenlijst teneinde herbestemming te onderzoeken.
Verder is het wenselijk dat er een project wordt opgestart om het Kromslootpark meer
uitstraling te geven (onder behoud van het openbare karakter), maar gezien het feit
dat dit park binnen afzienbare termijn niet meer in eigendom van de gemeente zal zijn
(het park wordt overgedragen aan Staatsbosbeheer) komt dit project niet in het projectenoverzicht voor.

7?

Samenvattend zijn in Almere-Haven de volgende herstructureringsgebieden aan te wijzen:
I Centrum
11 Kustzone
111 Westelijke Groene Wig
En verder zijn dit -voorlopig- de projecten in Almere-Haven:
1. Meerveld
2. Kleur verschieten winkelcentrum
3. Cultuuras
4. Ontwikkeling zuidelijk gebied centrum
5. Banaan
6. Brink
7. Kiosk Meergronden
8. Oostelijk Havenhoofd
9. Herprofilering Sluiskade
10. Functietoevoeging Havenkom
11. Veerverbinding Haven-Huizen
12. Verplaatsing sportverenigingen en reconstructie de Marken
13 . Eksternest (uitbreiding natuureducatie)
14. Jaagmeent
15. Herijking de Steiger
16. Actieplan leegstaande kantoren
Op kaart 10 zijn alle projecten in een overzicht weergegeven, met uitzondering van het
Actieplan leegstaande kantoren (zie onder werkgelegenheid), dat niet specifiek gebiedsgebonden is.
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7.3

Planning

7.4

Bij de planning van planvoorbereiding en uitvoering van de herstructureringsgebieden
zal de volgende prioriteitsstelling gehanteerd worden:
1. Centrum;
2. Kustzone;
3 . Westelijke Groene Wig.
Er wordt gestart met de aanpak van het centrum, omdat hier sprake is van problemen
die vragen om een oplossing. Bij de Kustzone gaat het veel eerder om het benutten van
kansen. Dit komt daarom als tweede aan de orde. De aanpak van de Westelijke Groene
Wig is van minder groot belang voor de profilering van Almere-Haven en dit gebied
wordt daarom als laatste aangepakt. Het is zelfs de vraag of dit gebied voor 2005 aangepakt kan worden in verband met de hoge nabetaling aan Domeinen. Over 15 jaar
valt dit gebied namelijk vrij en vervalt deze bepaling. Met de uitvoering van de plannen
voor de Westelijke Groene Wig kan uiteraard pas worden begonnen nadat de herinrichting en verplaatsing van de sportverenigingen naar de Marken heeft plaatsgevonden.
Voor de andere projecten geldt als leidraad het principe dat het wenselijk is zo vroeg
mogelijk te starten. Veel van deze projecten zullen dan ook dirct na vaststelling van de
Ontwikkelingsvisie in gang gezet worden.
In de planning moet bij projecten waar het opstellen van een nieuw bestemmingsplan
deel uitmaakt van het planvormingsproces, uitgegaan worden van een traject van twee
jaar. Wanneer een beroepsprocedure tot aan de Raad van State moet worden gevolgd,
zal een langere periode van planvorming het gevolg zijn.
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Maatschappelijke haalbaarheid

Op maandag 16 december 1996 is de ontwikkelingsvisie zoals in deze
Ontwikkelingsvisie verwoord is, aan de Klankbordgroep gepresenteerd. In deze groep
zijn een aantal betrokken maatschappelijke groeperingen en instellingen binnen
Almere-Haven vertegenwoordigd. De Klankbordgroep heeft gefunctioneerd als het
"voorportaal" van informatie-avonden voor de betrokkenen bij de revitalisering van
Almere-Haven. In 1997 zal de maatschappelijke haalbaarheid nader worden bepaald;
de Ontwikkelingsvisie zal dan een informatieronde doorlopen.
De leden van de Klankbordgroep reageerden positief op de hoofdlijnen van de
Ontwikkelingsvisie. De kritische noten werden geplaatst bij de volgende aspecten:
Het totale woningbouwprogramma van 1.000 woningen werd door een
aantal leden van de Klankbordgroep te laag bevonden.
De kustzone zou prestigieuzer aangepakt moeten worden en zowel ten
oosten als ten westen van het huidige buitendijkse gebied ontwikkeld
kunnen worden.
Wat betreft de marketing van het winkelcentrum werd gepleit voor een
duidelijke positionering van het centrum van Almere-Haven ten opzichte
van Stad.
Voorts werd door alle leden van de Klankbordgroep gepleit voor daadwerkelijke
uitvoering van de Ontwikkelingsvisie, waarbij de korte-termijn-resultaten zo snel mogelijk zichtbaar gemaakt moeten worden. Het vertrouwen van inwoners en investeerders
kan slechts teruggewonnen worden indien ook snel zichtbaar wordt dat de
Revitalisering van Almere-Haven de gemeente nu ernst is.
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Bijlage 1
Productsegmenten woningbouw Almere 1997

II

III

IV

V

VI.b

VI.a

m.g.bijz.lok.lligging (half) vrijstaand
zeer groot
individueel ontwerp
geschakeld
(half) vrijst.
hoogw. architectuur
urban villa
n.v.t.
terras-appartement
villa-appartement

zeer groot
geschakeld
(half) vrijst.
hoogw. architectuur
luxe afwerking
urban villa
terras appartement
penthouse

zeer groot
rijenwon.>6.00
geschakeld
half vrijst.
bijz. planegrond
urban villa
terras appartement
penthouse

groot/hoekwoning
rijenwoning 6.00
kwadrant
dakterras/patio
bijz. planegrond
urban villa
terras appartement
portiekappartement

royale rijenwoning
met "extra"
5.10/5 .40/5.70
sobere hoekwoning

sobere rijenwoning
middelgroot
5.10
kap. (fac.)

zeer sober

portiek
galerij

portiek
galerij

galerij
duplex

Kavelgroone e.g. (m ')

variabel

gem. 500

240-400

180-240

170 (gem)

140/145

140/ 145

±120

Ontwikkeling

ind.lproj.
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Bijlage 2
Schematisch overzicht van de verkenning
In het nu volgende overzicht wordt een samenvatting van de verkenning gegeven, onderverdeeld in sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen per thema.
sterkten

zwakten

kansen

bedreigingen

stedelijke strucruur

-kwaliteit Strucruur en
kleinschalig karakter
-ruime opzet met groene longen
die ver stedelijk gebied indringen
-duurzame opzet met gescheiden
verkeersstelsel
-situering van centrum aan het water
en vrij centraal in kern

-verscholen achter de dijk
-ruimtelijke relatie haven en
centrum ontbreekt
-leegstand centrum
-weinig oriëntatie mogelijkheden
-hoofdontsluitingsroutes tonen het
gezicht van Almere-Haven niet
(liggen verscholen in groen)

-ligging aan Gooimeer,
walkant op het zuiden
-ligging aan de A6
-vaarroute russen Gooimeer en
Weerwater door de kern
-aantrekkelijke groene randen
van de bebouwde kom

-inbreidingen die strucruur en
karakter van de kern aantasten
-ad-hoc realisatie van
vestigingen in buitengebieden
-te snelle uitgifte terreinen in
belangrijke zones, bijv. de kust

bevolking en woningbouw

-grote bewonerssatisfactie
-relatief goedkope woningen
-kindvriendelijke en groene
woonomgeving

-meer lagere inkomensgroepen dan
elders in Almere
-eenzijdig woningaanbod (70 % huur,
30 % koop)
-veroudering woningvoorraad
-concentratie goedkoopste woningen
en grootste doorloopsnelheid rondom

-mogelijkheden verkoop
huurwoningen
-geschikte locaties voor duurdere
woningbouw aanwezig (bijvoorbeeld
aan de kust)

-imago Almere-Haven t.o.v.
andere stadsdelen
-bescheiden uitbreidingscapaciteit waardoor trek naar
Stad op gang komt
-ontstaan eenzijdige bevolkingsopbouw, o.a. door vergrijzing
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sterkten

zwakten

kansen

bedreigingen

werkgelegenheid en economie

-aanwezigheid van een bedrijventerrein
(De Steiger)
-aanwezigheid van woon-werkeenheden
-goedkope vestigingslocaties aanwezig

-werkgelegenheid blijft achter bij beroepsbevolking
-veel uitgaande pendel
-De Steiger kent weinig uitstraling
-leegstaande kantoorruimten, m.n.
in centrum

-mogelijkheid uitbreiding De Steiger
-mogelijkheden om werkgelegenheid in
de wijken verder te stimuleren door
vrijkomen gebouwen van voorzieningen
-recreatie en toerisme

-wegtrekken bedrijvigheid naar
nieuwe locaties

winkelstrucruur

-aanwezigheid van een eigen
stadsdeeJcentrum
-aanwezigheid buurtsupers
-veel zelfstandige ondernemers

-bij schaalvergroting onvoldoende
draagvlak voor 4 buurtsupers
-winkelbestand centrum is te wijdlopig en
te groot gezien inwonertal
-onvoldoende samenhang russen centrum
en havengebied

-strategie ingezet om i.s.m. eigenaren te
komen tot een compacter centrum
-mogelijke spin-olf bij recreatieve
onrwikkeling

-verlies koopkracht aan centrum
van Stad
-verdere dalende bevolkings
omvang
-negatieve investeringsadviezen
van banken aan potentiJe
ondernemers

overige voorzieningen

-aanwezigheid van een ruim
voorzieningenpakket

-te veel sporrvelden in verhouding tot
draagvlak
-weinig (uitgaans)voorzieningen
specifiek voor jongeren

-opkomst nieuwe vormen van vrijetijds
besteding
-initiatieven in culrurele sfeer
-mogelijkheden tot hergebruik van
gebouwen
-grote populariteit evenementen

-verder dalende bevolkingsomvang en vergrijzing
-hoge lasten instandhouding
voorzieningen, zonder sociaalmaatschappelijk rendement

Gemeente Almere

sterkten

zwakten

kansen

bedreigingen

recreatie en toerisme

-aanwezigheid van een jachtbaven en een
passamenhaven in de directe nabijheid
van het centrum
-toegang tot vaarroutes Flevoland voor
kleine recreatievaart dichtbij centrum
-ligging aan het Gooimeer en de
nabijheid van natuurgebieden

-Almere-Haven "leeft" over het algemeen
niet in de winter: kort recreatieseizoen
-aanwezigheid water wordt niet optimaal
benut

-aanwijzing Almere als ontwikkelingsgebied in Nederland Waterland
-bestedingen recreatie en toerisme p.p.
nemen toe
-ruimte voor ontwikkelingen langs de kust
-grote behoefte aan extra ligplaatsen voor
recreatievaart
-veerdienst naar Huizen
-mogelijkheden voor toeristische
fietsroutes

-geen directe bereikbaarheid
kustzone per auto
-ontwikkelingen elders gericht op
watertoerisme (Huizen e.d.)

verkeer en vervoer

-zeer goed functionerend openbaar
vervoer
-ruime parkeermogelijkheden bij het
centrum
-goed functionerendhoofdwegennet
-verkeersveilige fietsroutes

-routing en oriëntatiemogelijkheden fiets
niet altijd duidelijk
-slechte OV-verbinding met het Gooi
en Utrecht

-aanvraag rijkssubsidie veerverbinding
met Huizen
-betere verbindingen met het Gooi
en Utrecht

-onderwaardering parkeergarages

landschap en natuur

-veel groen in de woonomgeving
-aantrekkelijke recreatieve en
landschappelijke omgeving
-duidelijke groenstructuur door
groene wiggen
-volkstuinen en stadsweiden

-westelijke groene wig functioneert niet
optimaal
-hoge onderhoudskosten openbare ruimte

-(her)ontwikkelingsmogelijkheden groene
wiggen en groengebieden
-versterken samenhang groengebieden
-groeiende betekenis voor recreatie

-verwaarlozing groenvoorzieningen
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Bijlage 3
Keuze woningbouwlocaties
3.1

De potentiële bouwlocaties

In deze bijlage wordt getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle
potentiële bouwlocaties in Almere-Haven. Benadrukt wordt dat het gaat om het geven
van een zo volledig mogelijk beeld en dat het niet in alle gevallen zal gaan om
nastrevenswaardige en realistische ontwikkelingen. De keuze voor bepaalde locaties
zal in de volgende paragrafen worden gemaakt.
Er kunnen 3 soorten van potentiële bouwlocaties worden onderscheiden:
1.
inbreidingslocaties op onbebouwde terreinen binnen de kern;
2.
uitbreidingslocaties, die worden gerealiseerd aan de randen van de kern;
locaties waar de huidige bebouwing niet meer voorziet in de behoefte
3.
(functieverlies) en waar sloop en nieuwbouw zou kunnen worden
overwogen.

In het besluit behorende bij de nota is uiteindelijk gekozen voor de ontwikkeling van
Meerveld en de reserveterreinen Zandwierde, de Overloop, Schapenmeent en
Jaagmeent. Deze locaties zijn inmiddels bebouwd of als lopend project te bestempelen,
met uitzondering van het terrein Zandwierde. De locatie "Fontanapad" is inmiddels
bebouwd met andere functies (dan woningbouw) en is daarom niet meer opgenomen
in het overzicht van potentiële bouwlocaties.
Verder was in het besluit nog sprake van het bebouwen van Sportpark de Marken.
Dit voornemen is echter naar aanleiding van de inspraak over de nota geschrapt.
Gezien de huidige ontwikkelingen (de gewenste fusie van de twee voetbalverenigingen
en samenvoeging van de activiteiten op het sportpark de Marken) kan deze locatie ook
niet meer als een potentiële bouwlocatie worden gezien.

Alle potentiële bouwlocaties zijn in overzicht 1 en op kaart 11 weergegeven. Voor alle
duidelijkheid: de lopende projecten zijn hierin niet opgenomen. Hieronder volgt voor
elk van bovenstaande categorieën een toelichting.

3.1.1

Op het moment dat de Nota Aanvullende Woningbouw werd opgesteld was al besloten
om de braakliggende kleine bedrijventerreinen Nijvergouw, Zandwierde en Kadegriend
en twee reserveterreintjes in de Meenten en het terrein Zuidmark voor woningbouw te
benutten. Deze woningbouwplannen zijn inmiddels ook gerealiseerd.

Inbreidingslocaties

Als basisbestand voor potentiële inbreidingslocaties is gebruik gemaakt van de
inventarisatie die in 1988 heeft plaatsgevonden. Deze inventarisatie is verwoord in de
Nota Aanvullende Woningbouw die in 1989 is vastgesteld door het College van
Burgemeester en Wethouders . Reeds in 1988 werd er gezocht naar locaties voor
aanvullende woningbouw, met name gericht op versterking van het draagvlak van voorzieningen en de binding van inwoners van Almere-Haven aan het eigen stadsdeel.

R4

Overigens zijn in de bijlage bij de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015 bij
één van de scenario's nog een aantal verdichtingslocaties in Almere-Haven
gepresenteerd. Deze locaties komen grotendeels ook aan de orde in het overzicht van
potentiële bouwlocaties in deze Ontwikkelingsvisie. Op een tweetal onderdelen verschilt deze Ontwikkelingsvisie van de 2015-studie. In deze studie wordt namelijk een
deel van het bedrijventerrein de Steiger aangewezen als potentiële bouwlocatie; in deze
Ontwikkelingsvisie wordt echter voorgesteld om het bedrijventerrein te behouden als
werkgelegenheidslocatie. Verder zijn de buurtcentra in de studie als verdichtingslocaties
benoemd, om hoogteaccenten te kunnen toevoegen.

OntwikkelinfTsvisie

Gemeente Almere

3.1.2

Uitbreidingslocaties

Tenslotte zijn er nog een aantal kantoren die leegstaan. Vermindering van het aanbod
dient gestimuleerd te worden. Vanuit de concurrentiepositie van de kantoren geredeneerd is het wenselijk om kantoorruimten langs het hoofdwegenstelsel te handhaven.
Dit geldt dan met name voor de locaties de Paal en Kadegriend. Kantoorruimten in
het centrum komen voor heroverweging van de functie in aanmerking. Hiervoor zou
een herbestemming tot woningbouwlocatie kunnen worden overwogen. Als potentiële
woningbouwlocaties zijn daarom 2 kantorenlocaties in het centrum opgenomen.

Als potentiële uitbreidingslocaties zijn aangegeven:
de oostrand (langs Manegeweg-Köllingpad);
de noordoostrand (ten noordoosten van de Grienden en de Marken);
de noordwestrand (Beginbos en Vroege Vogelbos);
het buitendijkse gebied .
De oost-, noordoost- en noordwestrand zouden benut kunnen worden als grotere
woningbouwlocaties. De locaties liggen langs bestaande "ontwikkelingslijnen" rondom
de kern, waar de Havendreef en de Oude Waterlandseweg deel van uitmaken .
Deze structuur zou, wanneer de keuze op deze locaties valt, kunnen worden benut
voor de ontsluiting van de gebieden.

3.1.3

Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van alle potentiële bouwlocaties.
De locaties hebben een nummer dat correspondeert met de nummering in Nota
Aanvullende Woningbouw. Bij elke locatie is het woningaantal dat volgens de
betreffende nota op de locatie gerealiseerd kon worden opgenomen. Vanaf nummer 34
gaat het om locaties die in de Nota Aanvullende Woningbouw niet aan de orde zijn
gekomen. Alle nummers corresponderen met de nummers op de kaart.

Locaties met functieverlies

In hoofdstuk 3 is gebleken dat er sprake is van 13% leegstand van volkstuinen in
Almere-Haven. In de concept-nota "Ruimte voor tuinieren en boeren in Almere" wordt
aangegeven dat het gewenst is dat deze terreinen een groene bestemming houden.
Voor de volledigheid zijn ze echter in deze Ontwikkelingsvisie wel in de afweging meegenomen. Het volkstuincomplex de Windhoek is niet meer apart in het overzicht opgenomen, omdat dit samenvalt met de uitbreidingslocatie oostrand.
Verder zijn de twee buurtcentra die waarschijnlijk zullen komen te vervallen
(zie paragraaf 3.4) opgenomen als potentiële bouwlocaties. Ook het buurtcentrum in
de Meenten is opgenomen, omdat de daar aanwezige supermarkt verplaatst zal worden
(naar de Jaagmeent).
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Overzicht 1
Potentiële bouwlocaties
LOCATIES

LOCATIES
woningaantallen
volgens de Nota Aanvullende
Woningbouw (1988)

inbreidingslocaties
1. Manifestatieterrein Buitendijks
4. Stadspark (nabij bij snackbar)
5. Zuidzijde BAO-school de Bombardon
6. de Uithof
9. Oostrand ponymanege
10. Oostrand Grasmeent
11. Oostrand Oostgriend
12. Oostrand Wilgengriend
13. Oostrand Klavergriend
16. Noordwestelijk deel Vliegerpark
17. Westzijde Spittershoek
18. Westzijde Bosgouw
19. Beginbos
20. Westzijde Peppengouw
21 . Hoekwierde/Gooimeerdijk
22 . Zuidzijde Kimwierde
24/25. Sportpark de Wierden
27. Noorderdreef
28. Noordzijde de Uithof langs Westerdreef
29. Hoekwierde
30. Zandwierde
31. Zuidzijde Achterwerf
32. Locatie tussen Dijkmeent en Terpmeent
33. Groenhof

60
20
10
50
20
20
60
100
15
30
30
40
10
15
20
40
80
valt af i.v.m. geluidhinder
15
20
20
20
40
15

uitbreidingslocaties
34. de Oostrand
35. de Noordoostrand
36. de Noordwestrand
37 . Buitendijks gebied
functieverlies
38. Volkstuin Spittershoek
39. Volkstuin Tuingouw
40 . Volkstuin Tuinderswerf
41 . Volkstuin in de Hoven
42 . Volkstuin in de Werven
43. Buurtcentrum de Gouwen
44. Buurtcentrum de Marken
45. Buurtcentrum de Meenten
46 . Kantoren oostkant centrum
47 . Kantoren westkant centrum
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3.2 Afwegingen ten aanzien van de locaties
3.2.1

Criteria

Om een goede afweging te kunnen maken ten aanzien van de te bebouwen locaties,
zijn een aantal criteria benoemd waaraan de locaties kunnen worden getoetst.
Het voert te ver om in dit verband alle locaties in een schema te zetten en te gaan
scoren op de criteria. Bij een dergelijke werkwijze zouden ook gewichten aan de
criteria moeten worden toegekend hetgeen uiteindelijk een zeer subjectief beeld zou
opleveren. De criteria zijn eerder bedoeld als een handvat; een houvast bij de te maken
keuzen.
De criteria zijn:
geen aantasting structuur van groene wiggen
zo min mogelijk aantasting locaties met groenbestemming
in te zetten voor buurtdifferentiatie
nabij bushalte
nabij voorzieningen
gebruikmakend van bestaande infrastructuur ondergronds
gebruikmakend van bestaande infrastructuur bovengronds
zo min mogelijk verlies werkgelegenheid in de wijk
financieel haalbaar
bijdrage leverend aan tekort in groenbeheer
haalbaar uit oogpunt van milieu-overwegingen (m.n. wegverkeerslawaai)
maatschappelijke haalbaarheid
geen aantasting van de dorpse, kleinschalige en groene opzet
ontwikkelingsmogelijkheden in de koopsector

Naast het belang van een toets aan deze criteria geldt echter dat de herstructureringsgebieden die in het vorige hoofdstuk zijn benoemd, in ieder geval moeten worden
aangepakt. Deze gebieden zijn: de westelijke groene wig, het centrum en de kustzone.
Herstructurering van deze gebieden is gewenst, enerzijds om de potenties van de
gebieden beter te benutten (met name de kustzone) en anderzijds om knelpunten in
het huidige functioneren op te kunnen lossen (de westelijke groene wig en het
centrum) en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen (de westelijke groene wig).
Locaties binnen deze herstructureringsgebieden zouden bij voorbaat moeten worden
benut, waarbij overigens wel moet worden opgemerkt dat er een visie op elk herstructureringsgebied zal worden gegeven (zie volgende paragrafen) en daarbinnen zullen de
bebouwingsmogelijkheden worden bezien. Dit kan dus betekenen dat er binnen de
herstructureringsgebieden andere bebouwingszones worden aangewezen dan de
concrete bouwlocaties die het overzicht zijn benoemd.
Allereerst zal nu nader worden ingegaan op de herstructureringsgebieden en de
woningbouwlocaties die daarbij aan de orde zijn. Vervolgens zullen de overige locaties
worden besproken aan de hand van bovengenoemde criteria.

3.2.2

herstructureringsgebieden aanpakken

Het gaat per herstructureringsgebied om de volgende locaties:
Centrum: 5,46,47;
Kustzone: 1,9, 10, 11, 12,32,37;
Westelijke Groene Wig: 6, 18, 20, 24, 25, 28, 39.
Bij de Westelijke Groene Wig moet overigens een voorbehoud gemaakt worden uit oogpunt van financiële haalbaarheid. Bij realisering van woningbouw in dit gebied moet
namelijk een naheffing aan Domeinen betaald worden. De naheffing moet betaald
worden wanneer gronden met een bestemming als onbebouwd openbaar gebied
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worden omgezet in bebouwd gebied met woningen of andere functies. 15 jaar na overdracht van de gronden van het rijk aan de gemeente vervalt deze bepaling. Op dat
moment kunnen de gronden in ieder geval vrij van nabetaling worden benut voor
woningbouw. Uit stedenbouwkundig oogpunt is het echter wenselijk deze ontwikkeling
wel binnen de planperiode van de Ontwikkelingsvisie in te zetten en er zal dan ook
nader onderzocht moeten worden of dit toch tot de mogelijkheden behoort.

Concentratie van de woningbouw in een aantal grotere locaties zou kunnen betekenen
dat er in enige mate een scheefgroei in buurt- en wijkvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld
de basisscholen, ontstaat. De verwachte concrete effecten op buurt- en wijkvoorzieningen in het algemeen zullen nader onderzocht moeten worden en daarbij moeten
de oplossingen in beeld worden gebracht.

3.2.3
Bij de Kustzone gaat het primair om het huidige buitendijkse gebied en de gronden
langs de Gooimeerdijk-Oost. De inbreidingslocaties langs de oostrand van AlmereHaven zouden in samenhang met dit gebied ontwikkeld kunnen worden. Dit wordt
met name van belang wanneer zou blijken dat realisering van de Westelijke Groene Wig
de eerste 15 jaar niet tot de (financile) mogelijkheden behoort. Overigens is de locatie
Oostrand ponymanege (9) inmiddels deels uitgegeven aan de Stichting Ruitersport
Almere. Hier zal bij de verdere planuitwerking rekening mee moeten
worden gehouden.
De rol die de locaties binnen de herstructureringsgebieden kunnen vervullen in het
kader van buurtdifferentiatie is beperkt. Wel zouden op deze deels "top"locaties nieuwe
doelgroepen kunnen worden aangetrokken; er zijn goede mogelijkheden voor
ontwikkeling van woningbouw in de (duurdere) koop sector.
De herstructureringsgebieden Kustzone en Westelijke Groene Wig zijn van een
dusdanige omvang dat de capaciteit van de bestaande ondergrondse infrastructuur
voor de riolering ontoereikend is. In het kader van de realisering van Meerveld wordt al
voorzien in een nieuwe pompinstallatie. Bezien moet worden of deze zodanig kan worden uitgevoerd dat deze ook een functie kan vervullen voor de Westelijke Groene Wig.

Overige locaties

Na de keuze om in ieder geval de herstructureringsgebieden te benutten voor woningbouw, blijven er nog een aantal locaties over ten aanzien waarvan een keuze moet
worden gemaakt.
Allereerst zijn in het overzicht de randen van Almere-Haven genoemd als potentiële
uitbreidingslocaties. Het gaat dan om de locaties 34, 35 en 36. Bij deze locaties bestaat
een sterk verband met de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015. In deze
nota maken de Noordwestrand (35) en de Noordoostrand (36) deel uit van de
Stadscorridor; een zone aan weerszijden van de A6 waarmee uiteenlopende losse
elementen in een nieuw verband worden gebracht. Er wordt gedacht aan functies als
voorzieningen en kantoren, maar ook aan stedelijke woonvormen. In de Noordoostrand
wordt de uitbreiding van het Weerwater voorzien . Voor de Oostrand (34) wordt geen
bebouwing voorzien. Besluitvorming over deze locaties zal moeten plaatsvinden in het
kader van de besluitvorming over de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015 .
Dit betekent dat bebouwing van de locaties niet voor 2005 aan de orde is.
Overigens wordt bij de eventuele realisering van deze locaties geen gebruik gemaakt
van het bestaande hoofdwegenstelsel. Ook liggen de locaties overwegend verder van de
voorzieningen en van de bushaltes. Verder kunnen de locaties geen bijdrage leveren in
het streven naar woningdifferentiatie op buurtniveau. Bovendien is het zeer twijfelachtig of ontwikkeling van de locaties financieel haalbaar is; naast verwervingskosten
zullen ook kosten gemaakt moeten worden voor compensatie van het verlies aan bos.
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Dit verlies moet elders in Flevoland gecompenseerd worden. Tenslotte is het de vraag
of de capaciteit van de bestaande ondergrondse infrastructuur wel toereikend is voor
de realisering van deze locaties.
Verder zijn nog overgebleven de locaties Beginbos (19) en Noorderdreef (27).
Deze locaties zijn tijdens de opstelling van de Nota Aanvullende Woningbouw al
afgevallen als potentiële bouwlocatie gezien de geluidhinderproblematiek die veroorzaakt wordt door de Noorderdreef en de A6. Er zijn geen redenen om aan te nemen
dat er inmiddels betere kansen op realisering zijn en deze locaties worden dan ook
geschrapt.
Vervolgens zijn er de locaties buurtcentrum de Gouwen (43), buurtcentrum de
Marken (44) en buurtcentrum de Meenten (45) . Naar verwachting zullen de supermarkten in deze centra niet levensvatbaar blijken te zijn. Uit oogpunt van leefbaarheid
en werkgelegenheid is het echter wenselijk dat deze locaties hun werkgelegenheidsfunctie behouden. Gezocht zou allereerst moeten worden naar een andere bestemming
voor de bestaande gebouwen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een centrum voor
thuiswerkers of een voorziening als kinderopvang. Voor het buurtcentrum de Meenten
zijn er wat dit betreft al plannen in de sfeer van de dienstverlening. Wanneer dergelijke
ontwikkelingen niet haalbaar blijken te zijn, dan kan eventueel worden overwogen om
de locaties alsnog te benutten voor woningbouw.

als recreatieterrein, volkstuin of groengebied. Een aantal van deze locaties zijn
"reserveringslocaties"; bij het maken van de stedenbouwkundige opzet voor AlmereHaven zijn deze locaties destijds gereserveerd om in de toekomst te kunnen voorzien in
de functies waar op dat moment behoefte aan zou zijn. In zijn algemeenheid geldt dat
met de invulling van de "groene" inbreidingslocaties zeer zorgvuldig moet worden
omgesprongen. Op de overige criteria scoren de locaties veelal wel goed: in te zetten
voor buurtdifferentiatie, nabij bushalte en voorzieningen en gebruikmakend van
bestaande infrastructuur (zowel onder- als bovengronds). Voorgesteld wordt om deze
locaties niet te bebouwen. Mocht er echter in het kader van de aanpak van het integrale wijkbeheer bijvoorbeeld geconstateerd worden dat een volkstuin geen belangrijke
functie meer vervult voor de wijk en juist alleen maar overlast veroorzaakt, dan zou
bebouwing alsnog kunnen worden overwogen. Ook zou op wijkniveau bekeken moeten
worden of er behoefte is aan buurtdifferentiatie en binnen het kader van de wijkbeheerplannen of in een nieuwe Nota Aanvullende Woningbouwlocaties zal dan bekeken
moeten worden of daar wellicht toch enkele van de genoemde locaties voor moeten
worden ingezet.

Bebouwing van de locatie Volkstuin Spittershoek (38) kan worden overwogen wanneer
blijkt dat er op deze plaats geen behoefte meer is aan deze functie . De locatie lijkt
echter gezien haar ligging dicht bij de A6 niet geschikt voor woningbouw. Bovendien is
het verstandig deze locatie te reserveren als mogelijke uitbreidingslocatie voor het
bedrijventerrein de Steiger.
De locaties die dan nog resteren zijn: 4, 13,16, 17,21,22,29,30,31 , 33,40,41,42.
Dit zijn locaties die een "groene" inrichting hebben. Het kan gaan om een bestemming
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3.3

Benutting woningbouwlocaties

Op basis van bovenstaande afwegingen is een driedeling in de potentiële
bouwlocaties te maken:
A.
Locaties die in aanmerking komen voor bebouwing tot 2005; dit zijn de
herstructuringsgebieden.
B.
Locaties die in principe niet in aanmerking komen voor woningbouw, maar
waarvoor in een later stadium een nadere afweging kan worden gemaakt.
e.
Locaties die niet kunnen/moeten worden benut voor woningbouw.
Uit hoofdstuk 5 is af te leiden dat binnen de herstructureringsgebieden gezamenlijk
circa 1.350 woningen kunnen worden gebouwd, waarmee de taakstelling van 1.000
woningen dus ruimschoots kan worden gehaald. Het is belangrijk deze marge (van
circa 350 woningen) te behouden, gezien de onzekerheden ten aanzien van daadwerkelijke realisering van, met name, de Westelijke Groene Wig. De verdeling van het
woningaantal over de locaties is daarbij als volgt:
circa 300
herstructureringsgebied westelijke groene wig:
circa 950
herstructureringsgebied kustzone:
waarvan:
* huidig buitendijks gebied:
350
* buitendijks bij de Meenten:
200
* binnendijks bij de Meenten:
200
* Oostrand:
200
circa 100
herstructureringsgebied centrum:
Kaart 12 en overzicht 2 maken de indeling duidelijk.
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Overzicht2
Benutting woningbouwlocaties
A. Bebouwen tot 2005
I Centrum; hieronder vallen de locaties:
5. Zuidzijde BAO-school de Bombardon
46. Kantoren oostkant centrum
47. Kantoren westkant centrum

B. Nadere afweging
4. Stadspark (nabij bij snackbar)
13. Oostrand Klavergriend
16. Noordwestelijk deel Vliegerpark
17. Westzijde Spinerhoek
21. Hoekwierde/Gooimeerdijk
22. Zuidzijde Kimwierde
29. Hoekwierde
30. Zandwierde
31. Zuidzijde Achterwerf
33. Groenhof
34. de Oostrand
35 . de Noordoostrand
36. de Noordwestrand
40. Volkstuin Tuinderswerf
41. Volkstuin in de Hoven
42. Volkstuin in de Werven

Il Kustzone; hieronder vallen de locaties:
1. Manifestatieterrein Buitendijks
9. Oostrand ponymanege
10. Oostrand Grasmeent
11. Oostrand Oostgriend
12. Oostrand Wilgengriend
32. Locatie tussen Dijkmeent en Terpmeent
37 . Buitendijks gebied
III Westelijke Groene Wig; hieronder vallen de locaties:
6. de Uithof
18. Westzijde Bosgouw
20. Westzijde Peppengouw
24/25. Sportpark de Wierden
28. Noordzijde de Uithof langs Westerdreef
39. Volkstuin Tuingouw

c. Geen woningbouw
19. Beginbos
27. Noorderdreef
38. Volkstuin Spinershoek
43. Buurtcentrum de Gouwen
44. Buurtcentrum de Marken
45. Buurtcentrum de Meenten
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