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VOORWOORD 
Aan alle betrokkenen bij de toekomst van Almere, 

Almere maakt zich op voor de 21ste eeuwen is op weg een voor 
Nederlandse begrippen grote stad te worden. Daartoe moeten nu stappen 
worden gezet. 

In de door het gemeentebestuur uitgebrachte nota" Almere in de 
Randstad" is het korte-termijn-beleid tot medio 1995 geformuleerd. 
Aangekondigd is daarin dat in het verlengde daarvan het lange-termijn -
beleid voor de periode tot 2005 en later zal worden uitgezet. 

Met het uitbrengen van dit Stadsplan Almere 2005, als eindpunt van het 
project Almere Perspectief 2015, lost het College van Burgemeester en 
Wethouders deze belofte in. 

Centraal in dit Stadsplan staat de opgave, om de stad Almere nog aantrek
kelijker te maken om er te wonen, werken en te verblijven. 
Een stad die beantwoordt aan de eisen van de huidige en toekomstige 
Almeerders, bezoekers en bedrijven. Groei van Almere om niet alleen 
bewoners te kunnen huisvesten, maar bovenal om de huidige inwoners 
werkgelegenheid en een compleet voorzieningenpakket te kunnen aanbie
den. 
Het ambitieniveau is daarbij hoog. 
Almere zal zich van groeistad uit de jaren tachtig immers een plaats moe
ten veroveren in de regio. Een stad die kan concurreren en samenwerken 
met andere steden in het noordelijk deel van de Randstad. Er wordt een 
strategie uitgezet, die leidt tot een in economisch opzicht zelfstandige 
stad met een draagkrachtige bevolking. 
Kortom, een stad met kwaliteit! 

Het gemeentebestuur heeft bewust de vorm van het Stadsplan gekozen in 
plaats van een structuurplan. 
In tegenstelling tot een alomvattend, sterk ruimtelijk gericht structuur
plan met langdurige procedures , zijn in het Stadsplan die beleidsrichtin
gen uitgewerkt en vertaald in projecten, die het stadsbeeld van Almere in 
2005 zullen bepalen. 
Het bestrijkt een breed terrein, echter niet de totale ontwikkeling van de 
stedelijke samenleving. 

Sociale en meer verzorgende taken komen slechts zijdelings aan de orde. 
Daar waar het Stadsplan strijdig is met het huidige vigerende 
Structuurplan van Almere, preveleren het kaartbeeld en de inhoud van 
het Stadsplan. 

Het College van Burgemeester & Wethouders presenteert in het Stadsplan 
haar visie. Niet als een blauwdruk voor de verre toekomst maar een visie 
waarin de hoofdlijnen van de middelgrote stad Almere worden ont
vouwd. 

Deze visie is een ontwerp, waarover het college allereerst in overleg wil 
treden met de gemeenteraad van Almere. tevens zal er overleg gevoerd 
worden met de bewoners en maatschappelijke groeperingen. 
Het verkrijgen van een zo breed mogelijk draagvlak is noodzakelijk omdat 
het hoge ambitieniveau dwingt tot het maken van keuzen. 
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v o o R w o o R 

Het streven is dat de gemeenteraad eind 1992 een definitief besluit over 
het Stadsplan zal nemen. 

Tegelijkertijd wordt beseft dat, nog meer dan tot nu toe , samenwerking 
met partuculiere partijen onontbeerlijk is voor het welslagen van de 
opgave. Een helder geformuleerd, duidelijk gepresenteerd en bestuurlijk 
breed gedragen Stadsplan is een eerste vereiste daartoe. 

Het Stadsplan is dan ook een uitnodiging om gezamelijk de toekomstige 
ontwikkeling van Almere vorm en inhoud te geven. Na vaststelling ervan 
door de Raad van Almere dient het moment van uitvoering zich aan. Het 
is de verwachting van het College dat het vanaf dat moment bestuurlijk 
breed gedragen Stadsplan een heldere basis vormt om met elkaar uitwer
king te geven aan deze ambitieuze uitdaging. 

drs. C.H. de Cloe 

Burgemeester van Almere 
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INLEIDING 
In het Stadsplan worden allereerst de belangrijkste beleidsuitdagingen 
geschetst die als speerpunten gelden voor het toekomstige Almere. 
Centraal hierbij staat de ontwikkeling vanaf 1995 van Almere zelf. 
In de hieraan voorafgaande nota" Almere in de Randstad" heeft de posi
tiebepaling in regionaal verband plaats gevonden en is het korte-termijn
beleid geformuleerd. 
Het Stadsplan neemt deze nota als vertrekpunt. 

Nadat aan bureau PRIME, Project & Interin Management Executives uit 
Amsterdam de opdracht is versterkt voor zowel het projectmanagement 
als de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid is voor belangrijke thema's 
allereerst onderzoek uitgevoerd naar: 

Economische potenties 
Bevolkingsontwikkeling 

Woningmarktanal yse 

Verkeer en Vervoer 
Ruimtelijke Kwaliteit 

Voorzieningenniveau 
Toerisme & Recreatie 

Waterrecreatie 

Kolpron Consultants bv. , Rotterdam; 
Instituut voor Sociale Geografie , 
Universiteit Amsterdam 
Burie, Onderzoek en Advies bv., 
Nijenholtpade; 
Hofstra Verkeeradviseurs bv., Groningen; 
Ontwerpbureau T. Koolhaas Associates bv., 
Almere; 
Prof. dr. H. Voogd, Universiteit Groningen; 
Nederlands Research Instituut voor Recreatie 
en Toerisme, Breda; 
Bureau Terp bv. , Amersfoort. 

De resultaten van deze onderzoeken, marktverkenningen en analyses 
zijn verwerkt in de hoofdstukken 1, 2, 3 en 5 van het Stadsplan. 
Elk van deze hoofdstukken eindigt met de beleidsrichting voor de 
komende jaren. 

Samenvatting 

De samenhang ertussen, vertaald in een ontwikkelingsperspectief, is 
neergelegd in de hoofdstukken 7 en 8. 
Naast een ontwikkelingsvisie voor Almere voor de jaren 1995 tot 2005 , 
met een doorkijk naar latere jaren, is hierin per stadsdeel in woord en 
beeld geillustreerd hoe het Almere van 2005 eruit kan zien. 
Deze hoofdstukken tesamen vormen tevens de samenvatting van het 
Stadsplan. 

Tenslotte wordt het Stadsplan afgesloten met een hoofdstuk over de 
investeringsstrategie, nodig om het ambitieniveau te kunnen realiseren. 
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EEN BREED DRAAGVLAK 
De stad Almere is er voor de burgers en niet andersom. 
Er zal dan ook moeten worden uitgegaan van de Almeerse bevolking die 
er nu is , de eisen die zij stelt aan woningen, werk, voorzieningen, ond.er
wijs etc. Daarin zal het gemeentebestuur in de eerste plaats moeten trach
ten te voorzien. 
Gelijktijdig zullen we ons echter moeten afvragen wat nodig is, wil de 
stad Almere in de toekomst goed functioneren; om het draagvlak van 
voorzieningen en de werkgelegenheid te versterken, om de economische 
basis van de stad te kunnen versterken. Dat is ook in het belang van de 
Almeerders van nu. 

De groei van de bevolking wordt bepaald door de eigen 
bevolkingsontwikkeling en de migratie (in- en uit
stroom van bewoners) en is continu in beweging. 
Daarbij wordt de ontwikkeling van de eigen Almeerse 
bevolking steeds belangrijker. 

Vanaf 1989 zijn -ter illustratie daarvan- net zoveel 
woningen betrokken door Almeerders als door 
Amsterdammers. 
In de komende tien jaar zal deze verhouding zich ver
der doorzetten, waarbij de eigen bevolkingsontwik
keling en de trends die daarin zijn te onderkennen, 
beïnvloed kunnen worden door de omvang en aard van 
de nieuwbouwwoningen en in toenemende mate door 
het beheer van de bestaande woningvoorraad. 

Voor wat betreft de bevolkingsgroei staat Almere 
medio 1992 dus letterlijk op een kantelpunt. 
De komende groeiperiode van de bevolking, met een 
relatief nog grote instroom van nieuwe bewoners, zal 
bepalend zijn met welke bevolkingssamenstelling de 
identiteit en het imago van de stad Almere worden 
gevormd. Het veranderen van een zich eenmaal 
gevormde identiteit daarna is vele malen moeilijker 
dan in een periode waar nog sprake is van een aan
zienlijke instroom van nieuwe bewoners, gekoppeld 
aan een uitbreiding van de woningvoorraad, bedrijvig
heid, voorzieningenniveau etc. 

Het formuleren van een adequaat beheerbeleid van de 
bestaande woningvoorraad en woonomgeving is nu 
echter net zo essentieel en vereist evenveel zorg als de 
productie van de nieuwe voorraad. 

1.1. De bevolkingsgroei tot 1990 

De ontw ikkeling van de bevolking is meer volgens het 
specifieke groeistadpatroon verlopen dan was bedoeld. 
Bedoeld was een evenwichtige samenstelling, met 
name qua leeftijdsopbouw. 
In de periode 1980-1990 nam de bevolking per jaar toe 
met gemiddeld 6.400 inwoners. 

De toename van de woningvoorraad bedroeg ongeveer 
2.500 per jaar. In de beginjaren kwam het merendeel 
van de vestigers uit Amsterdam. Dit aandeel loopt 
terug. Was in 1980 nog ruim 70% afkomstig uit de 
regio Amsterdam, in 1990 was dit reeds minder dan 
50%. 
De vestigers komen nu vanuit een groter gebied, waar
bij niet alleen de rol van het Gooi maar ook van de 
Randstad belangrijk wordt. Het is opvallend dat de 
stroom Amsterdammers meegroeit met de woningpro
ductie. In jaren met een hoge productie vestigen zich 
meer Amsterdammers; bij vestigers uit andere gebieden 
is dit veel minder het geval. Zoals gezegd wordt de ont
wikkeling van de eigen bevolking steeds belangrijker, 
waardoor een steeds groter wordende doorstroming 
ontstaat. 
Bestond in 1984 nog ruim 70% van alle aangeboden 
woningen uit nieuwbouwwoningen, medio 1989 was 
dit reeds minder dan 60% en deze trend zet zich 
onverminderd door. 
De bewoners stromen niet allemaal door naar een 
(nieuwbouw)woning in Almere. Een deel van hen keert 
Almere de rug toe. Met het groeien van Almere neemt 
ook het totaal aantal vertrekkers toe. 
Indien de huidige trend zich doorzet, zijn medio 2015 
meer dan 100.000 inwoners van Almere weer vertrok
ken naar elders. Daartegenover staat dat een veel gro
ter aandeel inwoners van elders zich in Almere heeft 
gevestigd. 
De dynamiek in de bevolkingsontwikkeling kan niet 
treffender geïllustreerd worden. 

1.2. Trends in de bevolkings
ontwikkeling 

Landelijk neemt de leeftijdsgroep 15- tot 40-jarigen in 
de komende twintig jaren aanzienlijk af. Jonge en 
oudere gezinnen nemen in aantal af, terwijl de groep 
40- tot 60-jarigen toeneemt. 
De landelijke ontwikkeling is niet zonder meer van toe
passing op Almere. 
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Met name door de omvang en aard van het nieuw
bouwprogramma kan in Almere een fase-verschil ont
staan met de landelijke trend. Ook de huidige bevol
kingsopbouw wijkt aanzienlijk af van het Nederlands 
gemiddelde. Afhankelijk van het groei-tempo en het 
gerichte beleid daarbij om bepaalde groepen inwoners 
te trekken, ontstaat langzamerhand een meer even
wichtige bevolkingsopbouw. Evenwichtig in die zin, 
dat het proces van vergrijzing en individualisering zich 
ook in Almere afspeelt. In tegenstelling tot vrijwel alle 
andere steden, wordt dit proces sterk beinvloed door 
het aantal nieuwe inwoners. 
De omvang en aard van de nieuwkomers bepaalt uit
eindelijk de snelheid waarmee de landelijke trend van 
vergrijzing en individualisering (een- en tweepersoons
huishoudens) zich in Almere voordoet. 

1.3.Bevolkingsgroei Almere 1990-2015 

Op basis van een gemiddelde woningproductie van 
2.400 woningen per jaar is modelmatig de groei van de 
Almeerse bevolking verkend. 
Het gaat hierbij om een doorrekening van de leef tijds
specifieke vestiging en vertrek en de verandering die 
de huidige Almeerse bevolking daardoor ondergaat. 
Immers, de huidige bevolking is in 2015 gemiddeld 25 
jaar ouder dan in 1990 en schuift door naar een andere 
leeftijdsgroep. 
Bij een woningbouwproductie van 3000 woningen per 
jaar gaat de bevolkingsgroei sneller en zijn in het jaar 
2005 de cijfers van het jaar 2010 reeds bereikt. 

leeftijd 1990 1995 

1 - 19 22.000 30.000 

20 - 34 21.000 24.000 

35 - 50 16.000 26.000 

51 - 64 7.000 10.000 

65 - 80 5.000 8.000 

totaal 71.000 98.000 

leeftijdsverdeling in percentages 

1 - 19 31 ,00% 31,00% 

20 - 34 30,00% 24,00% 

35 - 50 23,00% 27,00% 

51 - 64 9,00% 10,05% 

65 - 80 7,00% 8,00% 

totaal 100,00% 100,00% 

Ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw, in aantallen inwoners 
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2000 2005 2010 2015 

37.000 43.000 50.000 55.000 

27.000 32.000 39.000 43.000 

33.000 38.000 43.000 47.000 

15.000 22.000 30.000 35.000 

12.000 15.000 18.000 24.000 

124.000 150.000 180.000 204.000 

30,00% 28,00% 27,00% 27,00% 

22,00% 22,00% 22,00% 21,00% 

27,00% 25,00% 24,00% 23,00% 

12,00% 15,00% 17,00% 17,00% 

9,00% 10,00% 10,00% 12,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



EEN B REE 0 DRA A G V A K 

Een belangrijk beleidsbepalend facet bij de groei die 
Almere doormaakt is het feit dat, ondanks een procen
tuele afname van bepaalde categorieën, er desalniette
min een aanzienlijke groei .in aantallen blijft plaats
vinden. 
In 2015 blijkt nog steeds - net zoals nu - een grote groep 
m et een jonge leeftijd (tot 40 jaar) in absolute aantallen 
te overheersen. Het vestigingsoverschot als gevolg van 
de nieuwbouwproductie is hiervan de oorzaak. 
Daarnaast zijn de Almeerders uit deze leeftijdsgroepen 
die nu, medio 1990, in Almere wonen, doorgeschoven 
naar de leeftijdsgroep 50+. Hierdoor is procentueel de 
toename in de leeftijdscategorie 50+ verklaard. 
Almere heeft nu nog een jonge bevolking. Vanuit deze 
bevolking bestaan onontkoombaar verouderingsten
denzen. De vergrijzing wordt gecompenseerd door de 
vestiging en vertrek, zodat de middelbare leeftijds
groep sterk oververtegenwoordigd blijft. 
Ter illustratie: Als er sprake zou zijn van uitsluitend 
een groei van de eigen bevolking - zonder vestiging en 
vertrek - dan zou de leeftijdsgroep 50-plussers de groot
ste in omvang zijn in het Almere van 2015. Ook de 
groep 65-plussers begint dan al aanzienlijk te 
worden. Door de forse groei blijft de instroom van jon
geren groot zodat in absolute zin de groep jongeren zal 
toenemen. 

1.4. Concurrentiepositie 

Almere is sterk verbonden met het noordelijk deel van 
de Randstad. De relatie met Arristerdam was van het 
begin af aan sterk; de relatie met het Gooi en Utrecht 
wordt steeds sterker. In het begin had Almere vooral de 
functie van woongebied voor werkers in Amsterdam. 
Het stadsgewest verandert echter snel, waarbij 
Amsterdam en meer specifiek haar binnenstad een 
steeds minder dominante rol speelt. 

De rol van Almere verandert daardoor ook en neemt in 
belang toe. Almere wordt een volwassen stad. Deze 
relatie is meer dan een verschuiving van wonen of wer
ken.Verschillende gemeenten worden ten opzichte van 
elkaar functioneel complementair en vormen een ste
delijk netwerk. Zij hebben daarbij alle hun eigen spe
cialisatie en zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. 
Essentieel daarbij is, dat de relaties niet langer eenzij
dig zijn maar wederkerig van aard. 
Almere zal de komende decennia een nog belangrijker 
plaats gaan innemen in het stadsgewest. Almere is 
immers de enige plaats waar op grote schaal eenge
zinswoningen worden gebouwd, zodat er in dit 
opzicht nauwelijks concurrentie aanwezig is. Zowel 
de concurrentiepositie naar Amsterdam als naar het 
Gooi wordt hiermede versterkt. 

De groei van Almere zal gepaard gaan met verhuizin
gen. Verhuisbeslissingen gaan veelal gepaard met wij
zigingen in de levensfase. Levensfasen .zijn bijvoor
beeld: 
thuiswonen 
zelfstandig wonen 
zich 'settelen' (bijv. een gezin stichten) 
gebruik maken van financiële ruimte (bijv. tweeverdie
ners) 
lege rest-fase (de kinderen zijn zelfstandig gaan wonen). 
Ondanks het feit dat een verhuizing meestal een betere 
woning oplevert, verhuist men nauwelijks alleen om 
het woongerief te verbeteren. Een duidelijk meer dwin
gende reden, zoals gezinsuitbreiding of werk, moet aan
wezig zijn. Om het werk verhuist men over grote 
afstand; om de woning of het woonmilieu over een 
korte afstand. De 'wooncarriëre' , waarbij de kwaliteit en 
grootte van de woning op de woonladder meegroeien, is 
steeds minder overzichtelijk en voorspelbaar. 

1.5. Beïnvloedingsmogelijkheden 

Verhuisbewegingen en daarmee de bevolkingsontwik
keling zijn selectief en hangen nauw samen met de ver- 11 
schillen in woonmilieus en de levensfasen. 

In het noordelijk deel van de Randstad neemt Almere 
steeds meer de plaats in van een minder dure variant 
van de luxe woongebieden nabij een grote stedelijke 
concentratie. Met haar kwalitatief goede woningvoor
raad van voornamelijk eengezinswoningen, vormt zij 
een aantrekkelijk milieu voor redelijk verdienende 
gezinshuishoudens. 
De laatste jaren heeft het aandeel vertrekkers de nei
ging zich te stabiliseren op ca. 4 % van de bevolking. 
Zo'n stabilisatie impliceert dat de pioniersfase voorbij 
is. Dit vertrek-percentage is relatief laag, gezien de 
jonge, mobiele bevolking van Almere. De vertrekkers 
zijn met name jonge starters , waarvoor Almere geen 
passend aanbod heeft of die opleiding en/ of werk 
elders zoeken. Zoals de concurrerende woonmilieus in 
de regio het alternatief kunnen vormen voor de 
Almeerders van morgen, zo zal het woonmilieu van 
Almere het alternatief kunnen zijn voor de inwoners 
van de regio. Uitgangspunt van beleid hierbij kan bij
voorbeeld zijn , dat het woonmilieu van Almere voor de 
nu aanwezige bevolking een zo sterk alternatief vormt, 
dat voor variatie in levensfasen er nauwelijks een 
reden voor vertrek bestaat. Het aandeel vertrekkers ver
mindert en de aanvullende woningbouw vormt een 
object van aanzienlijke concurrentie voor de grote 
groep potentiële vestigers. De prijzen van koop-wonin
gen stijgen en Almere laat gebieden zien van luxe sub
urbaan leefmilieu. 
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EEN B REE D DRA A G V A K 

De bestaande woningvoorraad wordt adequaat beheerd, 
zodat de veroudering van de voorraad niet gepaard gaat 
met vervalverschijnselen. 

1.6. Samenvattende beleidsrichting 

Naast de groei en veroudering van de eigen bevolking 
zal het aantal vestigers in Almere de komende decen
nia blijven toenemen. Met het groeien van Almere zul
len jaarlijks ook meer mensen vertrekken die een lege 
woning achterlaten, zodat de vestigers in toenemende 
mate zullen instromen in de bestaande woningvoor
raad. In Almere zal de veroudering van de bevolking 
pas relatief laat plaatsvinden. Belangrijk daarbij is dat 
veelvuldiger op betrekkelijk jonge leeftijd het arbeids
proces wordt beëindigd, terwijl het opgebouwde pen
sioen gemiddeld toeneemt. Dit resulteert de komende 
decennia in een grote groep fysiek en financieel vitale 
ouderen die specifieke wensen heeft en kan stellen ten 
aanzien van hun woning en woonomgeving.Almere 
heeft goede mogelijkheden om met name het aandeel 
jonge ouderen in de vestigersstroom te vergroten. De 
kwaliteiten van Almere sluiten goed aan bij de wensen 
en mogelijkheden, terwijl anderen zich in toenemende 
mate de luxe van een duurdere woning kunnen en wil
len veroorloven. Almere heeft daarbij een ijzersterke 
troef reeds in handen: de kinderen van de ouderen. De 
vertrekstroom zal bestaan uit een verscheidenheid van 
mensen die deels om woon-, deels om werk- of studie
redenen Almere verlaten. Vooral bij vertrek om woon
redenen kan Almere door gericht beleid proberen ver
trek te voorkomen. Deels zullen dit jonge startende 
huishoudens zijn die op de Almeerse woningmarkt 
onvoldoende mogelijkheden hebben. Anderzijds zullen 
het huishoudens zijn in de latere gezins- of reductie
fase, die vertrekken naar een luxe suburbane gemeente. 

Naast de eigen bevolkingsgroei neemt de stad in 
omvang toe door een leeftijdsspecifieke komst van 
nieuwe inwoners van elders. Vestigingsoverschotten 
ontstaan bij de allerjongsten, de ouderen boven 55 jaar 
en met name de 20- tot 40-jarigen. De tendenzen vanuit 
de eigen bevolking van ontgroening en vergrijzing wor
den hiermee afgeremd.De groep 20- tot 40-jarigen in de 
huidige bevolkingsopbouw krijgt in de komende 
decennia een 'echo' door geboorten uit deze groep in de 
vruchtbare levensfase. De 'echo' zal echter kleiner in 
omvang zijn dan de ouder-groep. 

Almere kiest ervoor haar eigen bevolking zoveel 
mogelijk vast te houden. Zij zal daarvoor zorgen door 
enerzijds voldoende woningen voor starters en ander
zijds door 'vervolg'-milieus voor gezinshuishoudens 
met hogere inkomens te realiseren. 

Gezien de sterke groei tot het jaar 2000 van de groep 
Almeerders tussen de 35 en 50 jaar en de groep 50-
plussers in de jaren na 2000, zal er· een grote vraag naé 
een woonmilieu voor jongere ouderen gaan ontstaan. 
De huidige woonkwaliteit (rust, groen) en het ruime 
aanbod goede eengezinswoningen voldoen in hoge 
mate reeds aan het gevraagde woonmilieu. 
Ook de groep 65-plussers zal, wat de eigen bevolking 
van Almere betreft, aanzienlijk groeien zodat de 
behoefte aan specifieke voorzieningen zal toenemen. 
Binnen dit gemiddelde totaalbeeld zullen de afzonder· 
lijke kernen ieder een eigen, meer specifieke ontwikkE 
ling kennen. Voor een kern als Almere-Haven zal naar 
verwachting de groep 65-plussers aanzienlijk groter 
zijn dan het gemiddelde van geheel Almere. 

In aanvulling op dit beleid van de eigen bevolking, 
kiest Almere voor een verdere kwantitatieve en kwali
tatieve groei van de bevolking. Een gemiddelde bevol
kingstoename van jaarlijks 6 à 7.000 inwoners, geba
seerd op een jaarlijkse woningproductie van 2400 à 
3000 woningen, levert een evenwichtige groei naar eeI 
stad van 150 à 180.000 inwoners in 2005. 
De toename van het aantal inwoners door vestiging el 
vertrek zal daarbij zoveel mogelijk gebruikt worden 
voor de ontwikkeling van een kwalitatief aantrekke
lijke stad. De absolute kwantitatieve groei is tot op 
zekere hoogte daarbij van minder belang dan de 
bevolkingsgroei die noodzakelijk is voor een goed eco 
nomisch functioneren, voorzieningenapparaat en een 
gezonde financiële positie van de gemeente. 

Dit scenario bezien vanuit de positie in de regio, blijkt 
in Amsterdam - op voorwaarde dat de voorgenomen 
plannen voor grote nieuwbouwprojecten doorgang zul 
len vinden - een groot aantal koopwoningen te worden 
gebouwd in de gestapelde vorm. Dit betekent dat op d{ 
Amsterdamse woningmarkt de middengroepen, en via 
doorstroming de lagere inkomensgroepen, meer ruimtE 
zullen krijgen. 

Voor gezinnen met kinderen zal in Amsterdam het aan 
bod klein blijven, terwijl hun aantal en daardoor de 
druk op de woningmarkt zal toenemen. 
Ten aanzien van het Gooi en in mindere mate de pro
vincie Utrecht geldt, dat Almere op dit moment een 
vestigingsplaats is voor jonge huishoudens die op de 
dure en volle woningmarkt van het Gooi en Utrecht 
geen kans maken. 
Het ziet er niet naar uit dat dit de komende jaren zal 
veranderen. De woningbouwproductie in het Gooi en 
Utrecht blijft de komende jaren minimaal. De vraag 
naar eengezinswoningen zal dan ook groot blijven. Er 
bestaat dan ook geen aanleiding aan te nemen, dat een
gezinswoningen in de toekomst moeilijker gevuld zul
len worden. 



VERSTERKING 
VAN DE ECONOMIE 
Om als stad de stap naar de volgende eeuw succesvol te kunnen zetten, is 
een vitale economische ondergrond een eerste vereiste. Voor Almere lijkt 
het tij daartoe gunstig, maar er zijn ook tal van onzekerheden die niet 
vanuit Almere zelf zijn te beïnvloeden. 

De kansen van Almere liggen enerzijds in een krachtig uitbouwen van de 
inmiddels verworven positie en anderzijds in de mogelijkheid, gericht 
nieuwe ontwikkelingen op te starten. 
Het kansenpakket van Almere, bezien in het licht van (inter-)nationale 
ontwikkelingen en tendenzen, is: 
1. een ligging in de nabijheid van groot stedelijke centra zoals 

Amsterdam -financieel, zakelijk en cultureel- en Utrecht -technolo
gisch, kennis-centrum; 

2. een directe verbinding naar Schiphol en langs de hoofdtransportas 
A5; 

3. de mogelijkheid om voldoende, gunstig geprijsde werklocaties te 
kunnen aanbieden voor in principe elk bedrijfsmilieu; 

4. een gevarieerde en sterk groeiende beroepsbevolking waarvoor aan
trekkelijke werk- en woonlocaties aanwezig zijn. 

Bedreigingen liggen - naast de algehele afhankelijkheid van de economi
sche conjunctuur - vooral in de zorg voor een goede bereikbaarheid over 
de weg en het nog ontbreken van een imago als complete stad op het 
gebied van voorzieningen en onderwijs. 

2.1. Trends in de 
bedrijfshuisvestingsmarkt 

Ontwikkelingen vanuit de markt duiden op een toene
mende behoefte aan een gerichte differentiatie van 
bedrijfslocaties. 
Differentiatie ten aanzien van: soorten bedrijven, ver
schijningsvorm, ruimtelijke kwaliteit, stedelijke en 
logistieke voorzieningen en uitgiftebeleid. 

Locatiebeleid overheid 

Met het oog op het terugdringen van vooral de automo
biliteit worden door het rijk bij nieuwe bedrijfslocaties 
stringente voorwaarden gesteld. In de praktijk heeft dit 
geleid tot een aanduiding van A-, B- en C-Iocaties. 
A-locaties zijn bestemd voor arbeidsintensieve en/of 

bezoekersintensieve bedrijven en liggen in 
de directe na1?ijheid van een belangrijk 
treinstation en stedelijke centrumvoorzie
ningen. Aan het parkeren van de auto wor
den beperkingen opgelegd. 

B-Iocaties lenen zich voor de vestiging van bedrijven 
met een gemiddelde arbeidsintensiviteit en 
worden ontsloten per openbaar vervoer 
en zijn per auto direct bereikbaar vanaf een 
autosnelweg. 

C-Iocaties zijn bedoeld voor bedrijven en voorzienin
gen die het minste arbeidsplaatsen danwel 
bezoekers trekken. Optimale bereikbaar
heid over de weg voor zowel personen- als 
goederenvervoer dient verzekerd te zijn. 
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Werkgelegenheidsgroei 

2.2. De markt voor Almere 

De marktgebieden waarin Almere vanaf haar oprichting 
in 1984 vooral scoort, werden in het begin voorname
lijk bepaald door het schaarser worden van vestigings
mogelijkheden in de directe nabijheid van de bedrijven 
elders. Niet zozeer nog het aantrekkelijke vestigingskli
maat in Almere, maar veel meer het ontbreken van ade
quate oplossingen elders, bepaalde in het begin de stap 
van verplaatsing naar Almere. Het traditionele markt
gebied voor Almere is tot nu toe dan ook de Gooi- en 
Vechtstreek en de Amsterdamse regio, waar de vesti
gingsmogelijkheden danwel uitbreidingsmogelijkheden 
gering zijn. 
De laatste jaren lukt het Almere, om in aanvulling 
daarop de zakelijke dienstverlening en internationale 
vestigingen op het gebied van distributie, transport en 
assemblage te huisvesten en vindt er steeds meer een 
positieve keuze van bedrijfsverplaatsing naar Almere 
plaats door de sterke troeven van Almere zelf. 

2.3. Gronduitgifteverwachting 

Als realistisch vertrekpunt voor de versterking van de 
economische groei in Almere, wordt de gerealiseerde 
gronduitgifte genomen. 
In de periode 1985-1991 leidde dit beleid gemiddeld 
tot bijna 12 ha. uitgifte van grond op bedrijventerreinen 
per jaar. Per onderscheiden marktgebied is deze 12 ha. 
als volgt onderverdeeld: 

V A N D E ECONOM I E 

Beroepsbevolking 

30% aan Almeerse bedrijven 4 ha. 
Het gaat de bedrijven van Almere goed: 
o de werkgelegenheid bij gevestigde bedrijven neemt jaarlijks 

toe (in 1990: 1117 per saldo); 
o de omzet groeide in 1990 met ruim 8 % (in de groothandel 

zelfs 13%), de export met ruim 7%; 

088% van alle bedrijven in Almere behaalde in 1990 winst; 
in de groothandel lag dit percentage nog hoger. 
De sterkste omzetgroei in de industrie manifesteerde 
zich in de chemie- en metaalbranche. 

25% aan bedrijven uit de Gooi- en Vechtstreek 3 ha. 
Berekend is een tekort tot het jaar 2000 van 400 à 500 

hectaren bedrijfsterrein in dit gebied. De vraag naar bedrijfs
locaties doet zich met name voor in de groothandel, papier
en grafische sector en de transportbranche. Van deze vraag 
moet 80 à 90% naar Almere kunnen worden geleid, gezien 
het achterwege blijven van goede alternatieven in de directe 
omgeving. 

25% aan bedrijven uit de Amsterdamse regio 3 ha. 
Almere heeft een marktaandeel in deze regio van circa 6%. 
Aan Almere wordt een rol toebedacht in distributie, moderne 
industrie en zakelijke dienstverlening. In deze Amsterdamse 
regio is een grote vraag naar 'stationslocaties'; het aanbod van 
dit type bedrijfsterreinen blijft de komende jaren aanzienlijk 
achter. 

20% ruim aan internationale bedrijven 2 ha. 
De belangstelling van buitenlandse bedrijven voor vestiging 
in Almere neemt toe. Gedurende de afgelopen drie jaar 
namen 7 Japanse bedrijven de beslissing om zich in Almere 
te vestigen. De eerste uitbreiding van één van deze bedrijven 
met productie/assemblage-activiteiten is inmiddels gereali
seerd. 

Voor de komende tien jaar is handhaving van het hui
dige marktaandeel in de traditionele donorgebieden 
de minimale opgave, die resulteert in jaarlijks 12 hec
taren gronduitgifte. 



2.4. Het reguliere aanbod van Almere 

De vestigingsplaatskeuze van bedrijven vindt plaats op 
rationele en gevoelsmatige factoren. 
De rationele factoren zijn: 
het aanbod van arbeidskrachten,het opleidingsniveau 
van de bevolking,het verzorgingsmilieu zoals wonin
gen en voorzieningen,de infrastructuur zoals verkeer, 
vervoer en telematica,het aanbod en de prijs van 
bedrijfsterreinen en gebouwen,de ruimtelijke situering 
en de rol van de overheid. 
De gevoelsmatige factoren hebben betrekking op het 
imago-beeld van een plaats en spelen in de definitieve 
vestigingsplaatskeuze een steeds belangrijkere rol. 

Vanuit deze vestigingsfactoren ontstaat er in de markt 
behoefte aan een nieuw type bedrijfsterreinen in aan
vulling op de traditioneel gemengde terreinen. 
Als hoofdindeling van de bedrijfsterreinen in Almere 
ontstaat de navolgende typering: 

Tr aditionele bedrijfsterreinen 
functie : schone industrie, assemblage, 

distributie en opslag 
verschijningsvorm : bedrijfshallen en bedrijfsverzamelge

bouwen 
ruimtelijke kwaliteit: ruim, functioneel, prioriteit voor 

voorzieningen 
bereikbaarheid 
in Almere 

infrastructu ur 
: geen extra's 
: voornamelijk per auto, (C-Iocatie) 
: de Vaart, Poldervlak, Markerkant, 

Hollandse kant 

Hoogwaardige bedrijfsterreinen 
functie : groothandel, schone industrie, assem-

blage en zakelijke dienstverlening 
verschijningsvorm : bedrijfsgebouwen met veelal (los) 

kantoor, bedrijfsverzamelgebouwen 
met kwaliteit 

ruimtelijke kwaliteit: zones met verschillende inrichtingen, 

voorzieningen 
bereikbaarheid 

in Almere 

groene inbedding 
: telecommunicatie 
: per auto en/ of openbaar vervoer 

(B- en/of C-Iocatie) 
: Gooise Kant, Randstad 

Zeer hoogwaardige terreinen 
functie : instituten, zakelijke dienstverlening, 

research en development, high-tech 
verschijningsvorm : kantoorachtige gebouwen, kantoren en 

hoogwaardige gebouwen 
ruimtelijke kwaliteit: internationale allure en intensief 

bebouwd 

15 
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: telecommunicatie, nabij stedelijke 
voorzieningen, 
bijzondere voorzieningen zoals 
golfterrein 

: per auto en/of openbaar vervoer 
(A- en/of B-locatie) 

: nog niet aanwezig 
: stationsomgeving Almere-Stad en 

Almere Poort 

Het aanbod aan bedrijfsterreinen dat Almere de 
komende tien jaar op de markt wil brengen, ten
einde het huidige martkaandeel te behouden, is 
als volgt: 

Gooise Kant West 
hoogwaardig gemengd t.b.v. groothandel, schone 
industrie en assemblage bereikbaar per auto 
(C-Iocatie) 

Veluwse Kant West 
hoogwaardig thematisch t.b.v. groothandel, 
showrooms, laboratoria, research-en develop
ment en zakelijke dienstverlening. bereikbaar 
per auto en openbaar vervoer (B-Iocatie) 

Felserplaats Muziekwijk 
hoogwaardig gemengd t.b.v. groothandel, schone 
industrie,assemblage en zakelijke dienstverle
ning bereikbaar per openbaar vervoer 
en/of auto (B-/C locatie) 

Tussenvaart 
traditioneel thematisch + gemengd t.b.v. 
transport - en distributie terrein 
bereikbaar per auto (C-Iocatie) 

Veluwse Kant Oost 
hoogwaardig gemengd t.b.v. groothandel, schone 
industrie, en assemblage 
bereikbaar per auto (C-Iocatie) 

V A N o E ECONOMIE 

A6/A27 
hoogwaardig gemengd t.b.v. groothandel,schone 
industrie, en assemblage 
bereikbaar per auto ( C-Iocatie) 

de Vaart IV reserveren voor mega-vestiging 

Bij voortzetting van het huidige beleid met een jaar
lijkse gronduitgifte van 12 ha, is in de periode 1995 -
2005 ruim 120 hectaren nieuw bedrijventerrein nood
zakelijk. 
Met tijdige ontwikkeling van bovengenoemde locaties 
wordt hierin voorzien. Het merendeel ervan is direct 
bereikbaar vanaf de hoofdtransportas A6. 

2.5. Extra markten 

Voortzetting van het huidige beleid vormt de onder
gens. In het kader van een completere stad en om de 
woon- en werkbalans (het aantal arbeidsplaatsen t.o.v. 
het aantal inwoners) meer in evenwicht te brengen en 
de uitgaande pendel verder terug te dringen, is het 
noodzakelijk dat er nieuwe markten worden aange
boord. 
Gebruikmakend van de sterke kanten van de stad 
Almere is daartoe een aantal mogelijkheden voorhan
den. Beseft moet worden, dat voor het daadwerkelijk 
realiseren ervan, extra inspanningen moeten worden 
verricht. 
Zowel met behulp van marktinstrumenten, het aanbie
den van ruimtelijke kwaliteit, als door het nemen van 
gecalculeerde risico's dient de gemeente Almere hier
bij een voortrekkersrol te vervullen. 
Het uiteindelijke doel ervan is niet zozeer, bedrijven 
aan te trekken die elders moeten vertrekken ("push
situatie"), maar bedrijven naar Almere te krijgen omdat 
het vestigingsklimaat opzich hier aantrekkelijker is dan 
elders en die de werkgelegenheid in Almere zowel 
kwantitatief als kwalitatief versterken. 
Het werkgelegenheidseffect van het aanboren van deze 
extra markten laat zich nu moeilijk inschatten. 
Bij ontwikkeling van alle hierna genoemde vier loca
ties is er op termijn al gauw sprake van enige honder
den extra arbeidsplaatsen per jaar met gekwalifi
ceerde werkgelegenheid. 

De industriële markt 
In de Randstad richten veel gemeenten zich primair op 
de werkgelegenheid in kantoren. Voortzetting van het 
huidige beleid leidt in Almere weliswaar tot een getals
matig gunstige werkgelegenheidsontwikkeling, maar 
leidt tevens tot een onderbezetting van de industriële 
tak. 
Verhoging van het marktaandeel daarin leidt naar ver-
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wachting tevens naar een versteviging van de zakelijke 
dienstverlening, handel en transport. 
Vanuit een analyse van kansrijke en innovatieve sec
toren in de industrie wordt een verhoogd marktaan
deel in Almere haalbaar geacht indien wordt overge
gaan tot een hoogwaardig ingericht bedrijvenpark, dat 
zich in kwalitatief opzicht onderscheidt van terreinen 
zoals deze elders in Nederland worden aangeboden. 
De aantrekkelijkheid dient zodanig groot te zijn, dat 
ondernemers buiten de maximale straal van 40 km. als 
zoekgebied van vestiging gaan opereren. 

De Utrechtse markt 
Binnen de provincie Utrecht blijkt er nu - medio 1992 -
op korte termijn een groot tekort aan direct uitgeefbaar 
bedrijfsterrein. Uitbreidings- en verplaatsingsplannen 
leven vooral in de industrie, groothandel, transport en 
dienstverlening. Flevoland en Almere leven echter 
nauwelijks als potentieel vestigingsgebied bij Utrechtse 
bedrijven. Met name in de transportsector kan Almere 
vanwege een goede ligging ten opzichte van 
Amsterdam en Schiphol en met een toenemend belang 
van de A5 als hoofdtransportas naar Noord-Europa een 
marktaandeel proberen te veroveren. Voorwaarde hier
toe is het aanleggen en verdubbelen van de A27 tot aan 
de A5 en een ligging van de bedrijfslocatie zo dicht 
mogelijk bij de provincie Utrecht. 

Instituten, opleidingscentra 
Het vestigingspatroon van deze instituten op onder
meer de Utrechtse Heuvelrug is aan herstructurering 
toe. Almere heeft de ruimte en het milieu om in te kun
nen spelen op de vraag naar specifieke vestigingsmi
lieus op representatieve locaties in het groen. 

Kantorenmarkt 
Verwacht wordt, dat in toenemende mate grotere bedrij
ven overgaan tot het overbrengen van een deel van hun 
activiteiten naar perifere locaties in de directe nabijheid 
van goed ontsloten stedelijke voorzieningen en/of de 
woonplaats(en) van de werknemers. Met moderne com
municatie- en telematicavoorzieningen blijft de verbin
ding met het hoofdkantoor verzekerd. 
Almere biedt uitstekende vestigingsmogelijkheden voor 
deze activiteiten bij de stations. Een totale groei van het 
vloeroppervlak aan commerciële kantoren van jaarlijks 
5000 à 7500 m 2 behoort dan zeker tot de mogelijkheden. 

Internationale vestigingen 
Een extra markt wordt gevormd door bedrijven die een 
exclusief vestigingsmilieu met bijzondere voorzienin
gen van internationale allure prefereren. 

V A N o E ECONOMIE 

Megavestigingen 
Verwacht wordt dat er vraag - van vooral buitenlandse 
origine- ontstaat naar megavestigingen (20 ha. en 
meer). 
Almere neemt door haar goede bereikbaarheid en 
ruimte een uitstekende concurrentiepositie in de 
Randstad in. 

Locaties Almere 
De jaren tot 2005 ontgroeit Almere haar pionierssta
dium en wordt voor Nederlandse begrippen een grote 
stad van 150 à 180.000 inwoners. Als belangrijkste stra 
tegie om extra markten te bereiken zullen dan ook aan
vullend kwalitatieve vestigingsmogelijkheden worden 
gepresen teerd. 

Niet alleen op het gebied van bedrijfslocaties maar 
vooral ook in combinatie met een compleet stedelijk 
voorzieningen pakket. 
In de periode tot 2005 zal, in aanvulling op het regu
liere aanbod, een viertal locaties naar de markt toe 
worden gepresenteerd vanwege hun bijzondere vesti
gingsmogelijkheden voor die bedrijven, die tot nu toe 
niet voor Almere hebben gekozen: 
1. Almere-Poort 
2. Almere-Stad hoofdcentrum 
3. Almere-Hout 
4. De Vaart IV 

Almere-Poort 
Via het oude land komend vanaf het gebied ten westen 
van de hoofdtransportas A5, de toegangspoort tot 
Flevoland. De spoorverbinding Almere-Randstad door
snijdt het gebied. 
Almere-Poort leent zich, naast wonen, voor de situ
ering van hoogwaardige arbeidsintensieve bedrijven 
en kantoren, die profijt hebben van de uitstekende 
ontsluiting. 

De nabijheid van het IJmeer, bosgebieden en stranden 
biedt de mogelijkheid, een uniek milieu te creëren. De 
locatie gooit hoge ogen op de markt van terreinen die 
in de noordvleugel van de Randstad zullen worden 
aangeboden in de slag om werkgelegenheid, zeker als 
in 1993 de Flevolijn op de Schiphollijn wordt aange
sloten. 
Ontwikkeling ervan dient te resulteren in een hoog
waardige ruimtelijke integratie van werken, recreëren, 
reizen en wonen. 

Tussen de snelweg A5 en de spoorlijn ligt een opper
vlak van ca. 120 hectaren, dat ingericht kan worden als 
een hoogwaardig bedrijvenpark, hetgeen zowel tot uit
drukking moet komen in de gebouwenkwaliteit als in 
de omgevingskwaliteit. 
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Het bedrijvenpark grenst aan een bosgebied (de 
Pampushout) van 60 hectaren waarin allerlei recre
atieve voorzieningen zoals een manege worden aange
legd. 
Uitgangspunt is de ontwikkeling van een werkgelegen
heidsgebied rond het station in hoge dichtheid en met 
veel arbeidsplaatsen. 
Langs de snelweg ligt een zone met een zeer ruime 
groene aankleding en golfbaan waarin thematische 
zones voor bedrijven zijn uitgespaard. 

Almere-Stad - Hoofdcentrum 

In de directe nabijheid van het Centraal Station van de 
stad Almere bestaat er een uitgelezen kans voor het 
realiseren van een specifiek kantorenmilieu ("Central 
Business District"). 
Verwacht wordt dat in toenemende mate grotere 
bedrijven overwegen, een deel van de activiteiten bin
nen de directe nabijheid van het (hoofd)kantoor te ver
plaatsen naar locaties dichtbij stedelijke (winkel-voor
zieningen en/of de woonplaats van de werknemers. De 
winkels, culturele en uitgaansvoorzieningen en het 
kantorenmilieu liggen vanaf 1993 op 30 trein-minuten 
reisafstand van Schiphol met drie keer per uur een ver-

binding. De bereikbaarheid van het hoofdcentrum van 
Almere is binnen afzienbare tijd rechtstreekser door 
de aanleg van een kernautoweg in 2x 2 rijstroken (de 
Cinemadreef en Veluwedreef). 
Op langere termijn is, naast het gebied in de directe 
omgeving van het Centraal Station, nog 10 hectaren 
beschikbaar aan de Cinemadreef (de hoofdontsluitings
weg van het centrum vanaf de autosnelweg). 
Aan verschijningsvorm en architectuur dient bijzon
dere aandacht te worden besteed. 
Om uit te drukken dat hier het stadshart van Almere is 
gelegen, worden hier de hoogste gebouwen van de stad 
Almere gesitueerd. Bouwhoogtes van plaatselijk 60 
meter zijn hier mogelijk. 

Almere-Hout 
Kenmerkend voor Almere-Hout zijn de langgerektheid 
en het verschil in karakter; aan de westzijde bosrijk, 
aan de oostzijde een open landbouwgebied. De ontwik
keling van Almere-Hout vindt plaats over een lange 
periode vanaf 1990 tot ver na de eeuwwisseling. Juist 
dit rustige ontwikkelingstempo geeft de mogelijkheid 
om hier een geheel eigen karakter te realiseren: "meer 
gegroeid dan gebouwd". 
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Vestiging van nieuwe bedrijven 
van elders 

Kantoren, bedrijfsverzamelgebouwen, bedrijfsruimten 
in woonwijken en op speciaal ingerichte bedrijfsterrei
nen, zijn de plaatsen waar deze bedrijven zich vesti-

B- gen. Voor Almere is dit een (deels) te beïnvloeden bron 
van werkgelegenheid. In de periode van 1985 tot 1991 
werd jaarlijks bijna 12 ha. bedrijfsterrein uitgegeven. In 
die periode nam de werkgelegenheid in heel Almere 
toe met 1300 arbeidsplaatsen per jaar, waarvan 400 
(31 %) op de bedrijfsterreinen. De gronduitgifte van 
bedrijventerreinen in Almere kent een stijgende lijn. In 
1990 werd met in totaal 15 ha. 50% meer grond voor 
bedrijfsvestigingen uitgegeven dan in 1989. 
Voor de periode tot 2005 wordt een werkgelegenheids
groei als gevolg van de gronduitgifte op bedrijventer
reinen verwacht van 600 arbeidsplaatsen. Met behulp 
van gerichte marktverkenningen en bovenal het tijdig 
aanbieden van locaties waarvoor een markt wordt ver
wacht, presenteert Almere zich op de bedrijfshuisves
tingsmarkt. 

Uitbreiding van de reeds in Almere 
gevestigde werkgelegenheid 
Het is duidelijk dat hoe groter de stad wordt, hoe 
belangrijker deze component van de werkgelegenheids
ontwikkeling zich manifesteert. 
In 1991 werd 30% van de gronduitgiften afgenomen 
door reeds in Almere gevestigde bedrijven. 

In totaal wordt voor de periode van 1995 tot 2005 een 
jaarlijkse groei van werkgelegenheid - als voortzetting 
van het huidige beleid - verwacht van 1850 arbeids
plaatsen in de navolgende sectoren: 
bedrijventerreinen 600 arbeidsplaatsen 
glastuinbouw 30 arbeidsplaatsen 
verzorgend 1100 arbeidsplaatsen 
kantoren 120 arbeidsplaatsen 

Door succesvolle resultaten in nieuwe markten kan dit 
aantal enige honderden per jaar groter worden. 

2.7. Uitgaande pendel 

Eén van de belangrijkste redenen om de economie te 
versterken, is het verminderen van het woon-/werkver
keer. Bij een woningbouwtempo van 3000 woningen en 
een werkgelegenheidsgroei van 1850 arbeidsplaatsen 
per jaar neemt de uitgaande pendel slechts met enkele 
procenten af en blijft iets onder de 60% vrijwel stabiel. 
In tabelvorm: 
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Almere 1990 

bevolking 71000 

beroepsbevolking 30500 

arbeidsplaatsen 15966 

ter plaatse werk 9223 

inkomende pendel 5768 

werkloos 2346 

uitgaande pendel 17994 

pendel percentage 59,0 

Ontwikkeling van de inkomende en uitgaande pendel 

in duizendtallen in % 
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Inkomende pendel . Uitgaande pendel Pendel percentage 
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1995 2000 2005 2010 2015 

105000 142500 180000 217500 250000 

45150 61275 77400 93525 109650 

25073 34433 43550 52447 61347 

15044 20660 26130 31468 36808 

10029 13773 17420 20979 24539 

4064 5515 6966 8417 9869 

26043 35100 44304 53640 62973 

57,7 57,3 57,2 57,4 57,4 

Alhoewel het pendelpercentage iets daalt neemt in 
absolute zin de uitgaande pendel van ruim 26.000 in 
1995 toe naar meer dan 44.000 in 2005. 
Een groei van 18.000 pendelaars in tien jaar tijd! 

Naast de groei van de uitgaande pendel neemt ook 
de inkomende pendel toe van 10.000 in 1995 tot 
ruim 17.000 in 2005. Deze inkomende pendel vormt 
een doelgroep wàarop Almere zich met h et bieden van 
woongelegenheid kan richten. 

Bij het realiseren van een lager woningbouwtempo -
2400 per jaar - neemt de uitgaande pendel in absolute 
zin nog steeds toe met 10.000 pendelaars in plaats van 
de 18.000 pendelaars bij 3000 woningen. 

Voor een verdere groei van Almere speelt de bereik
baarheid per spoor en over de weg een doorslagge
vende rol. 
Voor een daadwerkelijke vermindering van de uit
gaande pendel bij een woningbouwprogramma van 
3000 per jaar, dienen er zoals gezegd veel meer extra 
arbeidsplaatsen voor (toekomstige) inwoners van 
Almere te worden gerealiseerd. 
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AANTREKKELIJKE 
WOONSTAD 
Almere vormt met haar kwalitatief goede woningvoorraad van voorname
lijk eengezinswoningen, haar groene woonomgeving en landschap, een 
zeer aantrekkelijk woonmilieu voor redelijk verdienende gezinshuishou-
dens. . 
Voorwaar geen slechte uitgangspositie voor de verdere groei naar een 
grote stad in de volgende eeuw. 

Kwantitatief heeft het Rijk aan Almere voor de komende tien jaar een 
woningbouwtaakstelling van 30.000 woningen toebedeeld. Ook de 
gemeente Almere zelf heeft als uitgangspunt voor de toekomst, de bouw 
van 2400 à 3000 woningen per jaar gekozen. Dit betekent, dat er jaarlijks 
gemiddeld 6000 à 7500 inwoners bijkomen. 
Welke inwoners - en daarmee in samenhang het woningbouw- c.q. 
beheerbeleid - moet Almere bij haar groei verkiezen? 
Welke doelgroepen wenst Almere te huisvesten en welke marktpositie is 
daarin te verwerven? 
Beantwoording van deze twee vragen leidt tot een kwalitatief gewogen 
groeitempo, passend in een omschreven kwaliteitsbeeld van de stad 
Almere. 

3.1. Woonbeleid 

Het motief om in Almere te (blijven) wonen, moet 
allereerst gelegen zijn in de aantrekkelijkheid van de 
stad in plaats van de noodzaak van vertrek elders. 
Vanuit dit centrale motief ontstaan de navolgende 
beleidslijnen: 

1. Almere wenst maximaal tegemoet te komen aan 
de woonwensen van haar eigen huidige bevolking. 

Voor haar huidige bewoners worden vervolg-milieus 
gecreëerd, dat wil zeggen duurdere woningen voor 
sociaal economisch opklimmende huishoudens, goed
kopere starterswoningen voor jongeren, al dan niet 
door middel van doorstroming in de huidige woning
voorraad, en op de wat langere termijn een toenemende 
hoeveelheid senioren-en andere specifieke ouderen
woningen. De eigen woningbehoefte zal de komende 
jaren sterk toenemen. 
De continue uitwisseling van inwoners tussen Almere 
en de rest van het stadsgewest zal hierdoor afnemen. 
Minder jongeren verhuizen naar Amsterdam, minder 
(gesettelde) ouderen naar het Gooi. Dit beleid leidt 
ertoe dat de diversiteit binnen Almere toeneemt. Naast 
milieus voor gezinshuishoudens ontstaan er ook 
milieus voor starters en 'gesettelden' . De selectieve uit
stroom wordt afgeremd, waardoor de bevolking diver
ser wordt. 

2. Almere wenst, in aanvulling op haar huidige 
inwoners, nieuwe bevolkingsgroepen aan te trek
ken die bijdragen aan versterking van het draag- 23 
vlak voor hoogwaardige en meer gedifferentieerde 
voorzieningen. 

In 2005 zullen niet de nog te bouwen woningen maar 
de dan reeds aanwezige voorraad, de woningmarkt in 
Almere bepalen. Dit betekent, dat de mogelijkheden 
om met nieuwe woningbouw te sturen naar de meest 
gewenste bevolkingssamenstelling, beroepsbevolking 
en voorzieningenniveau in de komende tien jaar bepa
lend zullen zijn voor het imago van de stad Almere. 
Centraal beleid bij deze nieuwe inwoners van elders 
naar Almere, is een optimale bijdrage aan het kwalita
tief verder uitbouwen van Almere tot een aantrekke
lijke stad. Het verder ontwikkelen en aantrekken van 
kansrijke , nieuwe werkgelegenheid en de daarbij pas
sende beroepsbevolking, een verhoging van de kwali
teit van het voorzieningenniveau en een voldoende 
draagkrachtige bevolking, zodat de stad Almere zich op 
eigen kracht kan beheren en ontwikkelen, zijn beleids
speerpunten in de verdere groei van Almere. 

3. Als strategisch groeitempo van Almere in de 
periode 1995-2005 wordt een woningbouwpro
gramma van 3000 woningen per jaar gehanteerd. 
Uiteraard dient feitelijke realisering ervan te pas
sen in het kwalitatieve en ruimtelijke concept van 
Almere. 

Of dit aantal daadwerkelijk zal worden gerealiseerd, is 
mede afhankelijk van de beschikbaar gestelde subsi
dies, afspraken met omliggende gemeenten en niet in 
de laatste plaats de marktontwikkelingen. 
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Niet de nog te bouwen woningvoorraad maar de dan 
reeds aanwezige voorraad bepaalt medio 2005 de 
woningmarkt in Almere. Dit betekent tevens, dat de 
mogelijkheden om met nieuwe woningbouw te sturen 
naar de meest gewenste bevolkingssamenstelling, 
samenstelling van de beroepsbevolking en voorzienin
genniveau, in de toekomst zullen afnemen omdat het 
merendeel van de woningen reeds aanwezig is. 
Het kwalitatieve woningbouwprogramma is dus tot 
2005 minstens zo belangrijk als de kwantitatieve 
omvang ervan. 

3.2. Woningmarkt 

Om concreet inhoud te geven aan het toekomstig 
woonbeleid, zijn de woonwensen van de huidige 
Almeerse bevolking en de mogelijkheid van huisves
ting van nieuwe bewoners geanalyseerd en geplaatst in 
een (regionale) context. Allereerst is bepaald welke 
bewegingen in het woongedrag anno 1991 de Almeerse 
woningmarkt bepalen. 

Almeerse bevolking naar inkomen; 
30.000 huishoudens 

1991 netto inkomens per huishouden per maand 

f2000 f2000-f4000 f4000-f6000 f6000 

totale bevolking 28% 53% 18% 1 % 
recente starters 18% 68% 9% 5 % 
recente vestigers 25% 47% 25% 3 % 
recente doorstromers 30% 40% 22% 8 % 
potentiële doorstromers 4% 51% 39% 6 % 
potentiële vertrekkers 3% 48% 39% 10 % 

De belangrijkste reden om te verhuizen in Almere is 
een te klein wordende woning. Naast het hoge percen
tage starters met een lager tot midden-inkomen, is het 
opvallend dat bijna 45% van de midden- en hogere 
inkomensgroepen te kennen geeft te willen verhuizen. 
De ene helft liefst binnen Almere, de andere helft naar 
elders. 

Het gaat daarbij om een niet te verwaarlozen aandeel 
van de bevolking, te weten in 1991 ruim 3000 huishou
dens. 

Vooral redenen buiten de woonsfeer zijn voor vertrek 
naar elders de aanleiding. Het zoekgebied is daarbij 
beperkt tot Amsterdam, het Gooi en Utrecht, zodat 
door een aantrekkelijker woon- en werkmilieu en 
goede verbindingen te creëren, deze voor Almere 
belangrijke groep inwoners behouden kan worden. 
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Doorstromingsbeweging 
In Almere blijkt doorstroming naar de duurdere koop
sector in de bestaande voorraad voor.al duurdere huur
woningen en delen van de bestaande koopvoorraad vrij 
te maken. Hogere inkomens komen in de sociale sector 
in Almere nauwelijks voor, in tegenstelling tot het lan
delijk beeld waar 20% van de sociale sector bewoond 
wordt door bewoners met hogere inkomens. 
Dit betekent, dat de bouw van duurdere koopwonin
gen nauwelijks merkbaar zal zijn in de goedkopere 
huurvoorraad. Niet in gunstige zin in de vorm van 
vrijkomende goedkope woningen als aanvulling op de 
nieuw te bouwen woningen, maar ook niet in ongun
stige zin in de vorm van snelle bevolkingsmutaties in 
bestaande wijken. 

Almeerse woningvoorraad 

woningwetwon. koopwon. duurdere huur koopwon. 
( f 700 ( f 150.000 ) f 700 ) f 150.000 

~ ~ 
'sociale sector' 'mar ktsector' 

Beheer en onderhoud van de bestaande 
woningvoorraad 
Gezien de kwalitatief goede woningvoorraad in Almere 
biedt nieuwbouw voor de huidige bewoners van de 
sociale sector nauwelijks een alternatief gezien de 
beperkte kwaliteitstoevoeging en/of het grote verschil 
in woonlasten. Door de bouw van goedkope eengezins
woningen komen allereerst de goedkope huurflats vrij. 
Gezien de beperkte mogelijkheid voor het nieuw bou
wen van goedkope woningen, blijven de lagere en mid
den -inkomensgroepen aangewezen op de bestaande, 
kwalitatief zeer goede woningvoorraad en woonomge
ving. 
Voor de totale ontwikkeling van de stad Almere is het 
van cruciaal belang dat de bestaande woningvoorraad 
en woonomgeving kwalitatief vergelijkbaar blijven 
met de nieuw te bouwen voorraad. 
Over tien jaar - in 2005 - zijn de eerste projecten 25 jaar 
oud en toe aan groot onderhoud. In Almere heeft dit 
een bijzondere betekenis, omdat door de hoge groei
snelheid straks ook grote aantallen woningen en woon
omgeving aan bijzonder onderhoud toe zijn; dus 
gemiddeld 2400 woningen per jaar, allereerst in 
Almere-Haven. 
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Herkomst nieuwe inwoners 
Bezien we de recent naar Almere gekomen nieuwe 
inwoners, dan zien we aanzienlijk hogere inkomens 
dan in het verleden. Een verschuiving van herkomst
gebied heeft zich voorgedaan van minder nieuwe 
inwoners uit Amsterdan en meer van elders. 

Gevestigde personen naar herkomstgebied 

aandeel in vestiging (personen) 
herkomst 1981 1985 1989 

Amsterdam 
het Gooi 
Noord-Holland overig 
Utrecht 
overig Nederland 
buitenland 

70 

12 

4 

3 

10 

1 

100% 

57 46 

12 14 

7 10 

4 5 

16 21 

4 4 

100% 100% 

Met deze verhuizing van herkomstgebied blijkt ook het 
inkomen van de nieuwe inwoners toe te nemen: 

Nieuwe inwoners naar herkomst en inkomen 1991 

netto inkomens per huishouden per maand 
herkomst <f 2000 f 2000-f 4000 >f 4000 

Amsterdam 28% 51% 21% 

het Gooi 11% 47% 42% 

Noord-Holland 21% 51% 28% 

Utrecht 15% 43% 42% 

Zuid-Holland 30% 18% 52% 

Woningvraag 
De gewenste woningtypes naar huurprijs en koopprijs 
geven het navolgende beeld: 

woningen 

recente starters 
recente vestigers 
recente doorstromers 

maandhuur 
< f700 > f700 

91% 6% 

45% 11% 

31% 4 % 

potentiële doorstromers 32% 4 % 

potentiële vertrekkers 33% 7 % 

totale voorraad 51% 8% 

koopprijs x f 1000 

< f150 f150-f200 > f200 

15 

17 

11 

7 

20% 

16 

27 

22 

18 

14% 

13 

21 

24 

26 

7% 

Uit deze tabel blijkt enerzijds dat een aanzienlijke 
groep bewoners aangewezen blijft op de sociale 
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woningbouw (woningwet en sociale koop); anderzijds 
blijkt een toenemend behoefte aan duurdere koopwo
ningen bij zowel huidige inwoners van Almere als 
nieuwe vestigers. 
Afgezet tegen de voorraad blijkt de vraag naar duurdere 
koopwoningen aanzienlijk groter dan het procentuele . 
aanbod in de bestaande voorraad. 

3.3. De marktpositie van Almere 

De 3000 woningen die het rijk tot 2005 aan Almere 
heeft toebedacht, bestaan voor 70% uit licht-, en onge
subsidieerde woningen en voor 30% uit (zwaar) gesub
sidieerde woningen. Deze aanzienlijke afname van de 
rijksmiddelen in vergelijking met de inzet van rijks
middelen tot nu toe, heeft tot gevolg dat de mogelijkhe
den om de woningbouwtaakstelling te realiseren voor
namelijk bepaald worden door marktomstandigheden. 
Almere moet daarbij haar huidige gunstige marktposi
tie handhaven en versterken. De inzet is het bieden van 
dermate gunstige vestigingsfactoren dat 'in Almere 
willen wonen' domineert ten opzicht van 'elders weg 
willen'. 
Alleen dan kan op verantwoorde wijze een duurzame 
hoge woningproductie worden bereikt. 

Als afgeleide van de betrokkenheid en inzet van rijks
middelen tekent zich in de toekomst van Almere een 
tweetal deelmarkten af: 

1 De sociale sector 
Mede door afnemende subsidies, met als gevolg 
hogere aanvangshuren en verplichte huurverhogin
gen in de voorraad, schuift de bereikbaarheid van 
de sociale sector op naar de middengroepen. 
Gevoegd bij het streven naar een meer op de 
woningkwaliteit afgestemde huurdifferentiatie, 
leidt dit tot een sterkere werking van het marktme
chanisme in deze sector. Ondanks de regionale 
schaarste in de sociale sector betekent dit, dat de 
afzetbaarheid van de nieuwe en bestaande sociale 
huurwoningen niet vanzelfsprekend is. V. oor de 
nieuwbouw betekent dit, dat de programmering 
even marktgericht moet zijn als in de duurdere 
koop- en huursector, wat uiteraard niet betekent 
dat het ook om dezelfde doelgroepen gaat. 
De bestaande voorraad van voornamelijk sociale 
woningbouw moet, ondanks de veroudering, de 
concurrentie aan kunnen met de nieuwbouw. 
Aangezien de huurniveaus in de relatief jonge 
voorraad in Almere reeds aan de hoge kant zijn, is 
de concurrentiepositie niet te baseren op een laag 
woonlastenniveau. Dat betekent dat een kwaliteits
achterstand ten opzichte van de nieuwbouw 
uiteindelijk tot afzetproblemen kan leiden. 

2~ 
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3.4. De woonmilieus 

Handhaving en zoveel mogelijk verbetering van de 
kwaliteit van het Almeerse woonmilieu zijn de basis 
van het te voeren beleid voor zowel het beheer van de 
huidige voorraad als de nog te bouwen nieuwbouwwo
ningen. 
Door het beschrijven van woonmilieus is het mogelijk, 
kwaliteit als begrip te hanteren bij de planontwikke
ling. De woonmilieubeschrijving heeft betrekking op 
alle relevante omgevingsfactoren. Het hoeft daarbij niet 
altijd te gaan om harde criteria en nauwkeurig 
begrensde locaties. Wel is het van het grootste belang 
dat alle betrokkenen een gemeenschappelijk gedragen 
beeld hebben van het beoogde kwaliteitsniveau. 
Daarnaast is het noodzakelijk dat een éénmaal inge
zette kwaliteit ook gehandhaafd blijft om te voorko
men, dat bewust aangebrachte kwalitatieve verschil
len vervagen en om bij bewoners gewekte verwachtin
gen niet te frustreren. 

situering 

eengezins meergezins 

0 stadsrand stadsrand 

park park 
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De volgende milieus worden op het niveau van een ste
delijke visie onderscheiden: 
1. het referentiemilieu 
2. het centrale milieu 
3. het sub-centrale milieu 
4. het stadsparkmilieu 
5. het randmilieu 

Op een lager schaalniveau blijft het instrument van de 
productsegmenten gehandhaafd. 
Via de productsegmenten wordt aangegeven, welk 
kwaliteitsniveau van de woning en de directe omge
ving gewenst is. 
De segmentbeschrijvingen sluiten zo dicht mogelijk 
aan op in de markt herkenbare producten. 
De uitvoerbaarheid vraagt om het benoemen van reali
seerbare kwaliteiten met behoud van een hoog ambi
tieniveau. 

In Almere gaat het om een zevental productsegmenten : 

kavel bouwvorm koopsom 
xflOOO 

eengezins meergezins 

geheel villa-appart. . > 400 

) 800 m 2 vrijstaand residence 
serie < 25 serie < 25 

1 stadsrand n.v.t. ) 400 m2 vrijstaand n.v .t. 2400 

individueel 

2 stadsrand stadsrand 300 vrijstaand urban villa > 300 

park à / halfvrijst terrasappart. 
rand rand van een 500 m 2 serie < 25 serie < 40 

woongeb. woongebied 

3 stadsrand centrum 240 à vrijstaand urban villa 225 à 300 

park rand 400 m 2 /halfvrijst terrasappart. 
rand woongebied geschakeld serie < 40 

serie < 40 

4. rand centrum 150 à halfvrijst. portiek- 180 à 225 

woongeb. rand 240 m 2 patio appartem. 
woongeb. geschakeld 

serie < 50 serie < 100 

5. in het centrum 140 à geschak./ portiek + 150 à 180 

woongeb. rand 175 m 2 korte blokk. galerijflats 
serie < 100 serie < 100 

6. in het centrum 140 à korte galerijflats < 150 

woongeb. 160 m 2 blokken duplex 

2· 
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De woonmilieus nader bekeken 
Teneinde enerzijds de kwaliteit van het wonen richting 
te geven en anderzijds ruimte te laten aan marktont
wikkelingen en veranderende woonwensen, worden de 
woonmilieus getypeerd. Vanuit de gemeente Almere 
worden voor de woonmilieus randvoorwaarden gesteld 
ten aanzien van functies en voorzieningen, woondicht -
heid , ruimtegebruik en productsegmenten. 

In afweging met het ruimtegebruik en kwaliteit van 
andere functies wordt tenslotte aangegeven welke loca
ties met welk milieutype ontwikkeld en beheerd die
nen te worden. 
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Het referentiemilieu 
Dit milieu vormt de basiskwaliteit van het wonen in 
Almere. Het overgrote deel van de huidige voorraad 
behoort hiertoe. 

In vergelijking met andere steden in Nederland is 
zowel de woning als woonomgeving van dit basismi
lieu van hoge kwaliteit. 

• Functies en voorzieningen 
wonen dominerende functie; 
buurtwinkel per 2000 woningen; 
minimaal 90% van de woningen ligt binnen een straal 
van 400 meter van een bushalte 

• Woningdichtheid en ruimtegebruik 
bruto woongebied + stedelijk groen: 21 woningen 
per ha.(± 5%) 

ruimtegebruik: verhardingsopperv lak, kavelgroottes 
en groennorm volgens tabel "ruimtegebruik" 

• Productsegmenten 
eengezinswoningen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

meergezinswoningen 3,4,5 en 6 

• Huishoudens 
alle met nadruk op traditionele gezinnen 

Tabel ruimtegebruik 

eengezins segment kavel verh. 
woning m2 m 2 

B.W.S. 140 70 
premiekoop 6 140 70 
premiehuur 5 140 70 
premie C 4 150 75 
premie C 5 140 70 
premie C 6 140 70 
V.s. koop 1 500 110 
vrije sector 2 350 100 
vrije sector 3 225 90 
V.s. koop 4 150 75 
V.s. koop 5 140 70 
V.s. koop 6 140 70 

Meergezinswoning 

2 lagen - alle segmenten 70 50 
3 lagen - alle segmenten 45 50 
4 lagen - alle segmenten 45 50 
5 lagen - alle segmenten 30 50 
6 lagen - alle segmenten 30 50 
7 lagen - alle segmenten 30 50 
8 lagen - alle segmenten 30 50 

groen bruto 
m 2 kavelm2 

50 260 

50 260 

50 260 

45 270 

50 260 

50 260 

40 650 

40 490 

40 355 

45 270 

50 260 

50 260 

45 165 

45 140 

45 140 

45 125 

45 125 

45 125 

45 125 
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Het centrale milieu 
Dit milieutype komt in Almere uitsluitend in het hoofdcen
trum van Almere-Stad voor: 

• functies en voorzieningen 
winkel-, uitgaans-, culturele en economische functies, 
aangevuld met wonen 

• woningdichtheid en ruimtegebruik: 
afhankelijk van andere functies dan wonen, parkeren 
steeds meer in gebouwde voorzieningen 

• productsegmenten 
eengezinswoningen : geen 
meergezinswoningen : overwegend 3, 4 en 5, op bijzon
dere locaties 1 en 2 

• huishoudens: 
tweepersoonshuishoudens met stedelijke leefstijl, 
alleenwonende werkers, midden- en hogere inko
mens, een relatief geringe maar in omvang toenemende 
groep in Almere 

2 
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Het stadsparkmilieu 
In dit kwalitatief hoogwaardige woonmilieu wordt 
geprofiteerd van een groene en rustig~ omgeving in 
combinatie met stedelijke voorzieningen in de nabij
heid. 
• functies en voorzieningen 

overwegend wonen in combinatie met kleinschalige 
bedrijvig heid en (sport)voorzieningen in een gebied 
van 250 meter achter parkrand of stedelijk water; 

• woningdichtheid en ruimtegebruik 
bruto woongebied + stedelijk groen: 15 woningen per 
ha., incidenteel hogere dichtheid; 

• productsegmenten 
eengezinswoningen : overwegend 1 , 2 , 3 en 4, relatief 
minder 5 en 6; 

meergezinswoningen : 1 , 2 , 3 en 4 ; 

• huishoudens 
alle met nadruk op gezinnen met kinderen en ouderen. 

3 
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de woningen letter
en/of water. 

::>ortvoorzieningen, 
: groen', geen of uit
labijheid; 
uik 
: 10 woningen per 

s (tweeverdieners + 
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3.5. De locaties 

De hoofdlijnen van beleid - zodat Almere ook in de 
volgende eeuw een aantrekkelijke woonstad blijft -
zijn, naast nieuwbouw en verbetering van woningen, 
vooral handhaving, differentiatie en verhoging van de 
kwaliteit van de woning en woonomgeving. 
Daarbij hoort uitbouw van het voorzieningenpakket en 
behoud van het groene karakter. 

K E WOON STA 0 

Welke locaties komen daarbij tot 2005 in ontwikke
ling? 

Hoe zijn de woonmilieus verdeeld over de stad? 

Welke bouwcapaciteit is gewenst? 

Eén van de kenmerken van het wonen in Almere is, dat 
elk stadsdeel een eigen karakter draagt. 

Schematisch kunnen de stadsdelen als volgt worden getypeerd: 

Noorderplassen 
natuur 

recreatie 
water 

wonen (= waterstad) 

Pampus 
recreatie 
water 
wonen 

Stad + Haven 
waterkant 

wonen 

Buiten-Oost 
natuur/bos 

wonen+ (dorps) 

Buiten- West-midden 
wonen 

landbouw 

Hout 
bos 

landschap/park 
recreatie 

wonen + (parkachtig) 
kantoren in het groen 

Meer specifiek toegesneden naar de beschreven woonmilieus ontstaat het 
volgende beeld: 

Woonmilieus Stad Haven Buiten Poort Hout Pampus Noorderplassen 

referentiemilieu + + ++ + + 

centraal milieu ++ 

subcentraal milieu + ++ ++ ++ + ++ 

stadsparkmilieu ++ + + ++ ++ + ++ 

randmilieu + ++ ++ 

onwenselijk 
incidenteel mogelijk, kleinschalig 

+ goede combinatie 
++ sterk na te streven combinatie 
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Almere-Stad is de enige plaats waar een centraal 
milieu wordt gerealiseerd. In Almere-Stad ligt het 
accent op het referentie- en stadsparkmilieu door de 
grote omvang van de stedelijke lobben en doordat tot 
dicht op de ringwegen wordt gebouwd. 

De totale plancapaciteit daarbij is 38.500 woningen. 

Almere-Haven is de enige reeds volledig gerealiseerde 
kern. Op een aantal plaatsen is op beperkte schaal nog 
kwalitatieve woonbebouwing mogelijk 
(Meerveld/Havenhoofd). Het relatief grote stadsdeel
centrum gaat hier gepaard met overwegend 
(huur)woningen uit het referentiemilieu. Handhaving 
van de gerealiseerde kwaliteit en beheer van de woning 
en woonomgeving staan centraal. 

De totale -vrijwel reeds aanwezige plancapaciteit
bedraagt 10.000 woningen. 

K E WOON STA D 

Almere-Buiten is , op Almere-Stad na, na voltooiing het 
grootste stadsdeel met een stadsdeelcentrum van vrij 
grote omvang en met enkele specifieke voorzieningen 
(DoeMere). Aan het referentiemilieu en het subcentrale 
milieu worden het parkmilieu en het randmilieu toege
voegd teneinde een meer gedifferentieerd woonmilieu 
en betere uitnutting van de mogelijkheden te bewerk
stelligen. 
Dit resulteert er ondermeer in, in het gebied dat grenst 
aan de Oostvaarderplassen een randmilieu te realise
ren. 

Een totale plancapaciteit van 19.000 woningen is te 
realiseren. 

Bij Almere-Poort is de werkgelegenheid de trekker van 
de ontwikkeling. De woningbouw rondom het stations
gebied heeft relatief een omvangrijk subcentraal woon
milieu in verhoogde dichtheid. Aan de randen is 
ruimte voor het referentie- en stadsparkmilieu. 

De totale plancapaciteit ligt tussen de 8.000 en 10.000 
woningen. 

Almere-Hout is het meest landelijk gelegen stadsdeel, 
ingesloten door bos en landerijen. In dit stadsdeel 
bestaat de uitgelezen mogelijkheid om 'het wonen in 
het groen' verder te laten groeien. Het stadsparkmilieu 
en randmilieu zijn hier overheersend, naast een sub
centraal milieu op bescheiden schaal. 

De woningbouwcapaciteit bedraagt totaal 12.500 
woningen. 

Almere-Pampus kent overwegend het referentiemileu, 
omzoomd door het stadsparkmilieu. Op bijzondere 
plaatsen aan het water is een subcentraal milieu 
gepland, gekoppeld aan (recreatieve) voorzieningen. 
In het Y-meer ligt een studiegebied met circa 2500 
woningen. 

De totale plancapaciteit (exclusief studiegebied) 
bedraagt 10.000 woningen. 

Een nieuwe ontwikkeling is voorzien aan de westzijde 
van de Noorderplassen. Een waterrijk stadspark- en 
randmilieu kan hier worden gerealiseerd met een plan
capaciteit van 2.000 woningen. 
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ikkelingsdynamiek 

de periode van 1995 tot 2005 in Almere 
jngen zullen worden gebouwd, is afhan
ktontwikkelingen, afspraken met omlig
ten en de beschikbaar gestelde subsidies 
lUW en weg- en railinfrastructuur. 

de gewenste kwalitatieve ontwikkeling 
mere en rekening houdend met het rijks
ewenst om huisvesting te kunnen blijven 
de lagere en middeninkomens, aange-
lnbieden van vervolgmilieus voor 
nscategorieën. 

randvoorwaarde, dat in Almere bij elke 
'olgorde jaarlijks 1000 woningen in de 
unnen worden gebouwd. 
men deze woningen in het referentie
it woonmilieu continu aangeboden 
1. 

differentiatie per stadsdeel vasthou-
lit concreet, dat tot 2005 voortdurend 
,Almere-Buiten en Almere-Poort wordt 

\. ~ 
'. 

\ -

Stichtse Brug 

L.-L~ km 

250.000 INWONERS 
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De commerciële sector omvat jaarlijks 2000 woningen 
in alle woonmilieus. Een voldoende gedifferentieerd 
aanbod dient er voor zorg te dragen, dat er dagelijks 5 
woningen worden verkocht. In 1991 was dit aantal 
dagelijks 4,4 woningen. 
Dit gekwalificeerde aanbod dient zowel te worden 

Woningbouw tot 1995 

Almere-Haven 9.500 

Almere-Stad 23.000 

Noorderplassen 

Almere-Buiten 9.000 

Almere-Poort 

Almere-Pampus 

Almere-Hout 250 

Totaal 41.750 

woningen 

Uit deze tabel blijkt, dat met deze fasering over de 
stadsdelen zowel voldaan kan worden aan: 
een evenwichtige verdeling tussen de woonmilieus en 
daarbinnen de sociale en commerciële sector; 
een optimale uitnutting van de reeds aangelegde 
infrastructuur; 
de taakstelling van 30.000 woningen vanuit het rijksbe
leid in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. 

Ontwikkeling gemiddelde woningbezetting 
Landelijk bestaat er een trend van een daling van de 
gemiddelde woningbezetting door vergrijzing en daling 

inwoners in 1995 

Almere-Haven 24.000 

Almere-Stad 58.000 

Noorderplassen 

Almere-Buiten 22.500 

Almere-Poort 

Almere-Pampus 

Almere-Hout 500 

Totaal 105.000 

K WOON STA D 

aangeboden in de bouwfronten, aangevuld met speci
fieke hoogwaardige woonmilieus als in de 
Noorderplassen en Almere-Hout. 
Toepassing van deze criteria en met ee'n gemiddeld 
woningbouwtempo van 3000 woningen per jaar, ont
staat de navolgende fasering: 

1995-2005 in 2005 later totaal 

500 10.000 10.000 

14.500 37.500 1.000 38.500 

2.000 2.000 2.000 

8.500 17.500 1.500 19.000 

5.000 5.000 3.000 8.000 

10.000 10.000 

500 750 11.750 12.500 

31.000 72.750 27.250 100.000 

van het aantal kinderen per gezin. In Almere zal, mede 
door het gevoerde woonbeleid, deze trend zich in ver
traagde en afgezwakte vorm voordoen. 

Aangenomen wordt dat de gemiddelde woningbezet
ting in Almere zich als volgt zal ontwikkelen: 

1990 1995 2000 2005 2015 

2,56 2,52 2,50 2,47 2,40 

Dit leidt tot het navolgende aantal inwoners in Almere: 

1995 - 2005 in 2005 later 2015 

1.250 25.250 24.000 

35.000 93.000 2.500 92.500 

5.000 5.000 5.000 

20.500 43.000 4.000 45.500 

12.000 12.000 7.000 19.000 

24.000 24.000 

1.250 1.750 28.000 30.000 

75.000 180.000 65.500 240.000 

In 2005 telt Almere - met een jaarlijkse groei van 7000 inwoners -
180.000 inwoners. Een voor Nederlandse begrippen grote stad. 
In haar eindomvang - in 2015 - kan Almere 250.000 inwoners tellen. 
Door de invloed van de daling van de gemiddelde woningbezetting ver
mindert het aantal inwonersvan 1995 tot 2015 per 100.000 woningen 
met 12.000. 

3~ 
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Anderzijds wordt een specifiek woonmilieu vereist, 
waarbij het toevoegen van een woonmilieu met een 
lage dichtheid in een nog groenere of waterrijke omge
ving gewenst is. Het laagbouwmilieu blijft daarbij 
dominant, mede gezien de bij andere eigenaar-bewo
ners bestaande voorkeuren. Ook aan luxe appartemen
ten, maar dan wel op uitgelezen locaties, bestaat 
behoefte, mede gezien het relatief grote aandeel kleine 
huishoudens . 

Een voorwaarde voor een duurzaam succes van het 
Almeerse woonproduct blijft behoud van minimaal 
het huidige kwaliteitsniveau, zowel in de bestaande 
als voor de nieuwe woongebieden. 
Er zal zelfs sprake moeten zijn van een verbetering: 
meer groen en water, ruimere parkeergelegenheid, 
betere architectuur. 
Naast voortzetting van het beleid in de sociale huur- en 
koop sector, is een versterking en uitbouw aan de 
bovenzijde van de markt geboden, opdat ook de meest 
hoogwaardige marktsegmenten worden bestreken. Dat 
betekent luxe appartementen op te selecteren toploca
ties en villawijken met een ruimere en luxere verkave
ling dan thans gangbaar in Almere. 
Een juiste timing van de inzet van goed gedifferen -
tieerde hoogwaardige locaties is hiervoor nodig. 
Aanvulling van het voorzieningenniveau, een blijvende 
bereikbaarheid en toegankelijkheid en niet in de laatste 
plaats versterking van de Almeerse werkgelegenheid, 
geven Almere een sterke marktpositie om de concur
rentie aan te kunnen. 



ALMERE EEN 
ATTRACTIEVE STAD 
Almere zal meer te bieden hebben. Dat is geen doel op zich en komt niet 
voort uit ontevredenheid over wat tot nu toe bereikt is. Het is eenvoudig 
wel een harde noodzaak om de stap te kunnen zetten naar een werkelijk 
attractieve middelgrote stad. . 
De aantrekkelijkheid van de stad wordt immers steeds belangrijker bij de 
woonplaatskeuze van bewoners en vestigingsplaatskeuze van bedrijven. 
Daaraan te werken is van eminent belang voor de stad. Daarnaast is er een 
direct economisch belang. In sectoren als detailhandel, horeca e.d. vindt 
menigeen zijn werk. In het Almere van de toekomst wordt in deze bevol
kingsvolgende werkgelegenheid jaarlijks een groei verwacht van 1100 
arbeidsplaatsen. Dit gaat echter niet vanzelf. Door beleidskeuzen zal de 
stad een positievere uitstraling moeten krijgen. 

Almere kent zoals iedere stad sterke en zwakke punten. 
De meest attractieve kanten van het Almere van nu 
zijn het kwalitatief uitstekende woonmilieu en de 
landschappelijke groene buitenruimten/stadsranden 
met tal van recreatieve mogelijkheden. 
Voortzetting van deze sterke troeven dient ook na 1995 
plaats te vinden. 
Een alom gevoeld zwak punt van het Almere van nu is 
het ontbreken van een stadshart met uitgaansvoorzie
ningen, voortgezet hoger beroepsonderwijs en attractie
punten op het gebied van toerisme en recreatie. 
Het imago van Almere als winderige polderstad waar 
weinig te beleven valt, is het beeld van veel niet
Almeerders. 
Zoals in elke stad behoort in Almere in 2005 een scala 
aan voorzieningen aanwezig te zijn. Tegen die tijd 
heeft Almere - bij voortdurende groei - immers een 
inwonertal van tussen de 150 à 180.000 inwoners. 

4.1. Trends in ontwikkelingen 

Er is een landelijke trend gaande van verdere individu
alisering en ruimtelijke schaalvergroting. Dit leidt tot 
veranderingen, die op termijn grote gevolgen kunnen 
hebben voor het functioneren van gemeenten en 
regio's. De verwachting bestaat, dat steden in de vol
gende eeuw zullen evolueren tot stedelijke regio's met 
talrijke kernen, die ieder een eigen functie in het voor
zieningenniveau voor de inwoners van de regio verzor
gen. 
Veel zal daarbij afhangen van de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van de steden. Gevreesd wordt, dat de 
verkeerscongestie in stedelijke gebieden nog verder zal 
toenemen en op korte termijn tot een verdere teruggang 
van deze gebieden zal leiden. 
De traditionele steden zullen in dit geheel een functie 
blijven behouden voor bewoners en bedrijven die een 
voorkeur hebben voor het wonen in hoge dichtheden. 
In veel gevallen zal deze 'voorkeur' voor de lagere inko
mensgroepen noodgedwongen zijn. De verwachting is, 

dat stedelijke regio's vooral zullen floreren in gebieden 
met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en een aantrek
kelijke woonomgeving. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat bovenstaande 
verwachting voor Almere eerder een kans dan een 
bedreiging vormt. Door de groei van Almere de 
komende jaren, bestaat er een uitgelezen mogelijkheid 
op gewijzigde omstandigheden in te spelen. 
Gemeenten die deze groei niet kunnen genereren en 
hun bereikbaarheid en toegankelijkheid eerder slech- 3S 
ter dan beter zien worden, hebben veel minder moge
lijkheden dan Almere om zich in de praktijk positief 
te ontwikkelen. 
Deze groei vormt echter tegelijkertijd de grootste 
bedreiging, indien er geen sprake is van een evenwich
tige groei. Evenwichtig in de samenhang tussen de sec
toren (bijv. werken, wonen, verkeer) en nog meer in de 
samenhang tussen de gerealiseerde kwantiteit en kwa
liteit. Kwalitatief moet Almere optornen tegen vol
groeide steden in haar regio. 

Concurrentie met omliggende 
gemeenten 
Bekend is waar en waarom huidige inwoners van 
Almere elders uitgaan. Wanneer deze redenen inge
deeld worden naar 'push' (= door Almere afgestoten) en 
'pull' (= door andere gemeenten aangetrokken), dan 
blijkt dat de aantrekkingskracht van de omliggende 
gemeenten - vooral Amsterdam - de belangrijkste reden 
is om elders uit te gaan. Alleen voor de ouderen (65+) 
geldt dat men elders uitgaat omdat men het in Almere 
niet zo ziet zitten. 
De hogere inkomens gaan buiten Almere vooral 'uit 
eten', naar het theater/de schouwburg en om te gaan 
winkelen. De lagere inkomens gaan vooral buiten 
Almere om te winkelen, naar de bioscoop, een café, 
een bar of een terras te gaan. 
Het blijkt, dat in de leeftijdscategorie van 15 tot 65 jaar 
meer dan de helft van het aantal Almeerders elders uit-
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re blijkt dit. Een concreet recept voor Almere 
TOorbeelden elders is niet rechtstreeks aan het 
iaal te ontlenen. Almere zal haar eigen visie ont
!lingen in plaats van nadoen wat elders al gelukt 
!t name uit een analyse van de voorzieningen in 
ote en middelgrote steden in Nederland blijken 
kwantitatief als kwalitatief veelal niet te verkla
rschillen voor wat betreft de omvang en de aard 
t voorzieningenpakket. 

~ingen in andere steden 

toe is de ontwikkeling van Almere vergeleken 
:iere steden in Nederland. Vaak waren het ste-
ld de 100.000 inwoners, zoals Amersfoort, 
Jordrecht, Enschede , Hilversum, Zaanstad e.a . 
. zelf is het logisch om de ontwikkeling van 
zo nu en dan te projecteren op ervaringen 
leelal werd een vergelijking gemaakt bij hoe
Toners er draagvlak ontstaat voor een bepaalde 
ting. Recent (1991) is een analyse verricht naar 
zieningenniveau op het gebied van cultuur, 
js en gezondheidszorg van de stedelijke knoop
n Nederland, te weten: 

./ am 
g 
m 

~ijmegen 

n 
n 
ttlHeerlen 
'Hengelo 

en 

19 voor ruimtelijk onderzoek en marketing 

Utrecht. 

ie ervan is, dat er weliswaar sprake is van 
jke hiërarchie in de verzorgingsfunctie, 
, ook grote verschillen zijn in de aanwezig
!paalde voorzieningen dwars door de hiër-
en min of meer onafhankelijk van het 

en verzorgingsgebied. 

Jr Almere is het gegeven, dat Amsterdam 
in en met kop en schouders uitsteekt boven 
lidelijk haar positie als cultuur- en uit
wijst. Verder is het van belang dat bij de 
ooppunten met een regionale functie een 
'cialisatie opvalt, waardoor er een zekere 
ontstaat. De een op het gebied van onder
r op het gebied van gezondheidszorg etc. 



EEN A T TRA C T E V E STA D 

Blijkbaar is het belangrijker, je te onderscheiden van 
anderen dan uitsluitend een theoretische compleet
heid van voorzieningen na te streven. 

Wanneer een stad enkele voorzieningen ontbeert, ont
staat er bij realisering ervan niet daardoor een betere 
stad. Wel moet er sprake zijn van een zeker basisvoor
zieningenniveau om steden als verzorgingskern te kun
nen identificeren voor individuele consumenten/ 
gebruikers en het bedrijfsleven. 

Positie van Almere 
Almere zal het qua verzorgingsgebied medio 2005 
vooral moeten hebben van haar eigen bevolkingsom
vang van 150 à 180.000 inwoners, waarbij er een zoda
nig voorzieningenpakket aanwezig dient te zijn, dat er 
sprake is van aanvulling op èn onderscheid van de 
regio Amsterdam. 
In omvang zal het voorzieningenpakket relatief gering 
zijn in vergelijking met de meeste andere (middel) 
grote steden, doordat die in veel gevallen een aanzien
lijk groter verzorgingsgebied bestrijken dan het inwo
nertal. 
Tot 2005 zal er in Almere van sommige voorzieningen 
voor het verkrijgen van een goede economische exploi
tatie slechts draagvlak bestaan voor één voorziening. 
Almere zal met een beperkt aantal specifieke (uit
gaans)voorzieningen toch het karakter van een stede
lijk voorzieningenniveau moeten realiseren. Een één
duidige en elkaar versterkende ruimtelijke situering is 
daartoe een absolute voorwaarde in plaats van een 
verspreiding van dit relatief geringe aantal over 
diverse locaties. 
Ruimtelijk dienen deze voorzieningen zowel in 
elkaars nabijheid als op strategische plaatsen in het 
hoofdcentrum van Almere een plaats te krijgen. 

Het merendeel van het voorzieningenpakket op het 
gebied van cultuur, onderwijs en gezondheidszorg in 
de onderzochte steden is afhankelijk van overheidsbe
slissingen en overheidsinvesteringen. 

Almere ontwikkelt zich qua inwonertal tot de grotere 
steden in Nederland. Medio 2005 - bij een inwonertal 
van 150 à 180.000 inwoners - is Almere qua inwonertal 
een grote stad. Een specifiek verschil is echter, dat bij 
andere steden het verzorgingsbereik waarop het draag
vlak van voorzieningen is gebaseerd, veelal groter is -
soms zelfs aanzienlijk - dan het eigen inwonertal. 
De situatie in Almere is wezenlijk anders. Gebleken is 
dat, door het ontbreken van voorzieningen, er zelfs 
sprake is van een aanzienlijke bijdrage van inwoners 
van Almere aan verzorgingsgebieden in de directe 
omgeving (met name Amsterdam en in mindere mate 
het Gooi). 

Daartegenover staat een aantal troeven, waarbij 
Almere zich kan onderscheiden van andere steden: 
1. De mogelijkheid, in tegenstelling tot veel hoofd

centra in andere steden, van een optimaal ruim
tegebruik; 

2. Geen parkeer- danwel bereikbaarheidsproblemen 
van het centrum en een concurrerend openbaar 
vervoersnet; 

3. Een sterk groeiende bevolkingsontwikkeling die 
qua samenstelling beïnvloedbaar is. 

Zo snel mogelijk dient te worden bereikt dat voor de 
huidige en toekomstige inwoners van Almere geen 
gedwongen gebruik van voorzieningen elders noodza
kelijk is omdat er in Almere zelf geen of onvoldoende 
aanbod is. Tegelijkertijd dient een kwaliteitssprong in 
verschijningsvorm, winkelpatroon en verblijfsklimaat 
te worden gereàliseerd. 
In vergelijking met andere steden ontbreekt in Almere 
duidelijk een aantal voorzieningen, die in het verzor
gingspakket van een middelgrote stad - dus ook in 
Almere - aanwezig behoort te zijn. 

Zo zijn in alle middelgrote steden aanwezig: 
1. Eén of meer (representatieve) accommodaties voor 

concert, (grote) toneel producties, opera/operette, 41 
ballet en dans; kortom: theater(s), schouwburg(en), 
bioscopen en discotheken; 

2. Vormen van hoger beroepsonderwijs; 

3. Eén of meer musea (van 6 tot 50 stuks per stedelijk 
knooppunt) ; 

4. Eén of meer hotels en/of congresfaciliteiten; 

5. Eén of meer ziekenhuizen met diverse specialis
men; 

6. Een kwalitatief winkelniveau en - circuit. 

Het is noodzakelijk dat in het Almere van 2005 al deze 
zes genoemde basisvoorzieningen aanwezig zijn. 
Voor een kwalitatiefhoofdcentrum zijn de onder 1,3, 
4 en 6 genoemde voorzieningen onontbeerlijk. 

Behoefte vanuit eigen bevolking 
Uit een recent uitgevoerde steekproef onder 1000 inwo
ners van Almere is vastgesteld, dat 60% van de 85.000 
inwoners van Almere een tekort aan uitgaansmogelijk
heden ervaart. Uitgesplitst naar een aantal uitgaans
voorzieningen ontstaat het navolgende beeld: 

bioscopenlfilmzalen 
theaters e.d. 
musea 
cafés en disco's 
bowling/kegelbaan 
binnen-/buitenbad 

56% 

34% 

29% 

28% 

6% 

6% 
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Geconcludeerd moet dan ook worden, dat er voor het 
creëren van een uitgaansklimaat in Almere reeds nu -
laat staan bij een verdere groei van Almere tot middel
grote stad - een duidelijk aantoonbare en omvangrijke 
behoefte is. 

Zoals bekend, gaan grote groepen Almeerders aan het 
bezoeken van deze voorzieningen naar elders. 
Het tekort aan uitgaansvoorzieningen wordt - met een 
zekere specificatie - in alle leeftijdscategorieën gevoeld. 
Van de leeftijdscategorie van 15- tot 65-jarigen geeft 
meer dan de helft aan, dat zij elders uitgaat omdat in 
Almere (te) weinig aanbod is. 

Voor wat betreft het draagvlak van uitgaansvoorzienin
gen is duidelijk, dat in de periode vanaf 1990 in alle 
leeftijdscategorieën een aanzienlijke bevolkingsgroei in 
aantallen is te verwachten. De groei tot 150.000 à 
180.000 inwoners in 2005 is, zowel vanuit rijksbeleid 
als vanuit de marktpositie van Almere in de regio, min 
of meer zeker. 

De Almeerse bevolkingsontwikkeling volgt een geheel 
eigen patroon, waardoor de landelijke tendenzen niet 
als standaard gelden voor het beoordelen van het 
draagvlak van voorzieningen in Almere. 
Het grootste verschil tussen de landelijke demografi
sche ontwikkeling en die van Almere betreft de kwanti
tatieve groei en daardoor een relatief jonge bevolking. 
Landelijk is voor de periode 1995 -2010 de bevolkings
groei bijna 8% en voor Almere het tienvoudige, name
lijk 80%. 

Voor het bepalen van het moment, waarop voldoende 
draagvlak voor specifieke voorzieningen aanwezig is, is 
- naast bovenstaande groei - ook van belang het besef, 
dat het verzorgingsgebied ervan (vooralsnog) beperkt 
blijft tot de eigen Almeerse bevolking. 

Verder staat de onaantastbare positie van Amsterdam 
als cultuurhoofdstad natuurlijk niet ter discussie. 
Met 85.000 inwoners in het begin van 1992 en de 
zekerheid van een groei-perspectief naar 150 à 180.000 
inwoners in 2005 is de vraag niet zozeer, of er vol
doende draagvlak voor specifieke voorzieningen als 
bioscoop, theater, museum e.d. is, maar veel meer welk 
beleid gevoerd moet worden en het moment, waarop 
een combinatie van afzonderlijke voorzieningen leidt 
tot een uitgaansklimaat. 
Het draagv lak van de ene voorziening kan de komst 
van een andere bespoedigen. 
Gezien de beperkte omvang van het verzorgingsgebied 
en de concurrentie in de regio dient wel beseft te wor
den, dat het realiseren van één specifieke voorziening 
de spoedige komst van een tweede zelfde voorziening 
zeer onwaarschijnlijk maakt. 

Bijvoorbeeld is er op een gegeven moment qua draag
vlak zeker plaats voor één kwalitatief uitgeruste bio
scoop in Almere. Het realiseren van een minder 
omvangrijke/kwalitatieve bioscoop op een minder 
geschikte locatie maakt de kans, dat een kwalitatief uit
geruste bioscoop er alsnog op korte termijn komt, zeer 
onwaarschijnlijk. 
Bovendien wordt de kans gemist om een uitgaanskli
maat te creëren middels het situeren van voorzieningen 
in elkaars nabijheid. 

Deze redenering geldt voor alle specifieke voorzienin
gen waarvoor een aanzienlijk draagvlak kritisch is. 
Concreet geldt dit voor alle voorzieningen die tesamen 
het uitgaansklimaat vormen, zoals een hotel, schouw
burg, bioscoop, horeca/cafés en kwaliteitswinkels en 
speciaalzaken. 

Strategie 
Voorgesteld wordt het realiseren van een attractief uit
gaanscentrum in Almere als volgt ter hand te nemen: 

1. Uitsluitend uitgaansvoorzieningen te realiseren 
op een betrekkelijk klein oppervlak in een onder
linge samenhang, als bouwsteen van een kwalita
tief stadshart, zodat er sprake is van een voortdu
rende drukte en gezelligheid; 

2. Ruimtelijk en qua belevingswaarde een combina
tie van uitgaansvoorzieningen te realiseren in 
elkaars nabijheid in het hoofdcentrum van 
Almere en daartoe alle relatief schaarse bouwste
nen te gebruiken. 

3. Geen concessies te doen aan het verlagen van het 
kwaliteitsbeeld om daarmee op korte termijn een 
eerdere realisering te bereiken van een bepaalde 
voorziening; 

4. De groei van de Almeerse verzorgingspopulatie -
10 keer zo groot als gemiddeld in Nederland - in 
te zetten door het bieden van exclusiviteit aan die 
partijen die vooruitlopend op het feitelijke draag
vlak wel bereid zijn tot het realiseren van kwali
tatief hoogwaardige voorzieningen. 

5. In ieder geval dienen voor wat betreft 
(uitgaans)voorzieningen in het hoofdcentrum van 
de stad Almere in 2005 gesitueerd te zijn: 
winkels (fun-shopping) 
bioscoop met meerdere zalen (4 à 5) 
horecapleinen (met terrassen) 
(kleinschalig) vergadereen trum 
kwalitatieve schouwburg/theater 
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meerdaagse - al dan niet overdekte - markt 
een concertzaal 
een hotel 
een discotheek 
een bijzondere ( overdekte) sportvoorziening 
het (eerste) museum en expositieruimten 

Een uitgaanscentrum met een overmaat aan winkels is 
onvoldoende qua belevings- en attractiewaarde. 

4.3. Kwaliteitsprong van het 
hoofdcentrum van Almere 

Het huidige hoofdcentrum wordt ruimtelijk begrensd 
door het station en de spoorlijn, het Weerwater en de 
grachten. 

In dit gebied kan je winkels, cafés, kantoren, een bibli
otheek, multi-functioneel theater, woningen e.a. vin
den. 
Voor een stad van 85.000 inwoners, vijftien jaar nadat 
met de bouw van de eerste woning is begonnen, een 
succesvol resultaat. 

Qua oppervlakte is het centrumgebied medio 1991 
ongeveer voor de helft ingevuld. 
Almere telt in 1991 85.000 inwoners en is dan op 1/ 3 
deel van haar eindomvang. 

Kwantitatief zijn in het begin van de jaren negentig ten 
aanzien van het in het Structuurplan geformuleerde 
eindbeeld voor een hoofdcentrum van een stad van 
circa 250.000 inwoners: 
Winkels voor 30% gerealiseerd; 
Horeca/het uitgaan nog niet voor 30% gerealiseerd; 
Kantoren nog niet voor 10% gerealiseerd; 
Woningen voor 50% gerealiseerd; 
Culturele 
voorzieningen voor 10% gerealiseerd; 

Kwalitatief ontstaat het volgende beeld: 
Winkels ruimtelijk nog geen gesloten 

circuit; teveel B-branches zijn 
gesitueerd in het voor A-branches 
bestemde gebied; 

Horeca onvoldoende en incompleet 
(geen concentratie met 
terrassen) ; 

Kantoren onvoldoende kwaliteit om als 

Cultuur 

kantoormilieu te kunnen 
functioneren; 
gebouwen zijn onvoldoende 
geschikt voor gekwalificeerde 
programma's; 

Ruimtelijk gezien zijn er (nog) teveel lege concentratie
punten (Weerwater, Stadhuisplein, Mandelapark) en 
zijn er vele oninteressante doorkijkjes. Het winkelcir
cuit loopt aan de zuidzijde dood en er IS een te domi
nante rol van (gestalde) auto's in het stadshart (bijvoor
beeld de Grote Markt). De bereikbaarheid per spoor en 
auto is goed; de toegankelijkheid van het hoofdcentrum 
per auto vanaf de autosnelweg kan rechtstreekser. 

Welke verbeteringen zijn hierin aan te brengen? 

Winkels 
Winkels kunnen aan een stad een attractief, wervend 
milieu geven. Dit betreft vooral de non-food-sector. In 
dit geval geldt, dat de mate van attractie dikwijls 
samenhangt met de mate van differentiatie van het 
winkelaanbod, de branche en assortimentskeuze. 
Winkelvoorzieningen kunnen voor een stad de functie 
van 'visitekaartje' vervullen. In het winkelapparaat van 
het centrum van Almere, met een omvang van 25.000 
m 2 verkoopvloeroppervlak in 1990, zijn alle hoofdbran
chegroepen in enigerlei mate vertegenwoordigd. Zowel 
voor wat betreft branchesamenstelling als ruimtelijk 
gezien, is het hoofdwinkelcentrum nog niet in even
wicht. 
In de branchesamenstelling zijn met name kwaliteits-
mode- en speciaal zaken ondervertegenwoordigd en 
de food-sector oververtegenwoordigd. 
Medio 1995 is deze verhouding voor wat betreft de 
branches na opening van het winkelwarenhuis enigs
zins bijgesteld. 
De bewinkeling neemt in het winkelcentrum van 
noord naar zuid (Stationsplein naar Brouwerstraat) in 
aantrekkelijkheid af, waarbij het meest zuidelijk deel 
langzamerhand een kritische grens bereikt. 
De bewinkeling beperkt zich momenteel nog tot één 
straat (lint) waarbij op sommige plaatsen sprake is van 
eenzijdige bewinkeling zonder compensatie van andere 
functies. 

Kleurverschieten versus uitbreiding 
Teneinde een kwaliteitssprong te bereiken - zowel qua 
branchesamenstelling als qua ruimtelijke opzet - wordt 
bij de groei van het winkelapparaat in de periode tot 
2005 prioriteit gegeven aan het proces van kwaliteits
verhoging en ruimtelijke versterking van het bestaande 
winkellint in samenhang met het te ontwikkelen uit
gaanscentrum, boven een absolute kwantitatieve groei. 
Uiteraard zal in de praktijk een en ander genuanceerd 
worden, maar vastgehouden moet worden dat de te 
realiseren groei van het winkelapparaat tot 2005 pri
mair gebruikt dient te worden om de bestaande 
zwakke en storende plekken in het huidige beeld te 
versterken. 

43 
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Na 2005 kan er immers een periode ontstaan waarin 
de groei veel minder omvangrijk is dan nu voor de 
periode tot 2005 en dient het karakter van het hoofd
centrum te zijn gerealiseerd. 
Concreet leidt dit tot een ruimtelijk gesloten winkel
circuit en een duidelijkere situering van verschillende 
soorten winkels bij elkaar of juist verspreid in het 
winkelcircuit. 
Deze typering dient met behulp van publiekrechte
lijke(bijvoorbeeld bestemmingsplannen) en private in
strumenten (bijvoorbeeld door gemeentelijke aanko
pen) te worden veilig gesteld, zodat er sprake is van 
optimale duidelijkheid voor marktpartijen, waarbij 
zonodig juridische middelen kunnen worden ingezet. 
Door de gemeente dient, in directe samenwerking met 
het bedrijfsleven, een actieve rol te worden gespeeld bij 
verplaatsing van bedrijven, kantoren en winkels. 
Ook dient ten behoeve van onderhandelingen met 
bestaande en nieuwe bedrijven vanuit een éénduidig 
vestigingsprofiel te worden geopereerd, zodat de 
gemeente Almere zich gedurende een langere periode 
met één visie naar marktpartijen presenteert. 
Anderzijds dient er wel voldoende bewegingsruimte te 
blijven bestaan voor particuliere investeerders voor het 
realiseren van projecten. 
Indien dit beleid consequent wordt toegepast, ontstaat 
na een bepaalde periode een zich versterkend proces 
van kwaliteitsverbetering. 
Het gevolg ervan is ook, dat zich ongetwijfeld een aan
tal ontwikkelingen zal aandienen dat niet binnen de 
uitgestippelde beleidslijn valt. 
Voor een kwalitatief hoofdcentrum en een éénduidig, 
zich versterkend beleid, is het absoluut noodzakelijk 
dat er geen essentiële afwijkingen van dit beleid wor
den geaccepteerd. 

De omvang van het winkelapparaat 
viet behulp van distributieplanologisch onderzoek is 
1e groei van het winkelapparaat berekend voor de 
leriode 1991-1995. 
Toor latere jaren is indicatief de toename van het aan
tI m

2 
verkoop vloeroppervlak beredeneerd. 

Almere 

Toelichting: 
1. De groei tot en met 1995 vindt in het hoofdcen

trum volledig plaats in de sector niet-dagelijkse 
artikelen en wordt vrijwel volledig gerealiseerd 
aan de Stationsstraat (TerMeulen en Almericain
blok) en aan de Schoutstraat/Markt meester 
straat/Metropolestraat). 

2. De groei na 1995 en tot 2005 dient vooral plaats te 
vinden in de sfeer van niet-dagelijkse artikelen in 
combinatie met het kleurverschieten, circuit
vorming en kwaliteitsverhoging. 
Met dit proces- vooral aan de Grote Markt, 
Brouwerstraat, Marktmeesterstraat- is een bruto 
vloeroppervlak van bijna 15.000 m 2 gemoeid. 
Tot 2005 wordt er vanuit gegaan dat 10. 000 m 2 

met het proces van 'kleur verschieten' is gereali
seerd; het restant later. 

Van 1995 tot 2005 wordt in het hoofdcentrum een toe
name met 30.000 m

2 

verkoopvloeroppervlak aan win
kels( incl. 10 à 15% horeca voorzieningen) gereali
seerd. Een derde deel daarvan wordt tot 2005 gebruikt 
voor het proces van kleurverschieten, zodat er 20.000 
m 2 resteert voor nieuwe winkels. 

Als bruto vloeroppervlak is dit 25. 000 m 2 waarmee 
als straatbeeld circa 600 à 700 meter aan twee zijden 
bebouwde winkelstraat op de begane grond kan wor
den gerealiseerd. 

Winkelcircuit 
Voorgesteld wordt het huidige winkellint om te bou
wen tot een gesloten winkel circuit. 
Tot 2005 zal dit circuit qua branches uit een A en B 
gedeelte bestaan. 

Na 2005 zal het B-gedeelte zich verder kunnen ontwik
kelen tot A- branches waarbij er elders in het hoofdcen
trum een B gedeelte zal ontstaan. 
Op een aantal plaatsen worden in dit circuit 'trekkers' 
(warenhuizen, pleinen o.i.d.) gesitueerd zodat er "van
zelf' een zekere loop ontstaat. 

Almere-stad 

m2vwo dagelijks niet -dageli jks inwoners hoofdcentrum inwoners 

tot 1991-1995 5500 20.000 105.000 58.000 m 
2 

60.000 

2 
1996-2000 7000 23.000 140.000 18.000 m 80.000 

2 
2000-2005 25 .000 170.000 12.000 m 95.000 

na 2005 nader in te vullen 250.000 



-Winkels 
D A - Winkels 

D B - Winkels 

Wonen 
D Byzondere woon lokatie 

Cultuur 
D Cultuurstraat 

D lnvloedsfeer cultuurstraat 

Kantoren 
D Central business district (CBD) 

D Gemeentelijke instellingen 

Openbare ruimten 
mm Pleinen 
D Wandellaan / markt 

D Boulevard 
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tt wordt prioriteit gegeven aan de vesti
teits- en speciaalzaken in de non-food 

lige) aanwezigheid van de food-sector 
upermarkten) danwel discount-achtige 
oudelijke artikelen dient uit het A-cir
llen naar of het B-circuit danwel thema-
winkelconcentraties elders. 
n winkels dient plaats te vinden ter 
van het proces van kwaliteitsverbetering 
or van het proces van kleurverschieten. 
leel van het huidige winkellint (omge
straat) dient de woonfunctie te worden 
'n winkelfunctie. 

van dit zuidelijk deel van het winkel-
1 trekker te worden gesitueerd (bijvoor
lhuis). 
it dient aan te sluiten op de Grote 
.Is een centraal verblijfsplein dient te 

nere vervult in dit proces een voortrek-
3 samenwerking met het bedrijfsleven. 

Noorderplassen 

Samenhang hoofdcentrum - stadsdelen 
Voorgesteld wordt - meer dan tot nu toe - een concen
tratie na te streven van het stedelijke voorzieningen
pakket in Almere-Stad. 

Onder stedelijke voorzieningen worden in dit verband 
verstaan de uitgaansvoorzieningen, hotelvoorzienin
gen, non-food-winkelvoorzieningen, maar ook kantoor
vestigingen en woningbouw met een stedelijke allure. 
Het doel dat ermee beoogd wordt, is het creëren van 
een stedelijk hart in Almere, waardoor de stad een ster
ker eigen gezicht naar buiten toe verkrijgt en er sprake 
is van een wervend en kwalitatief hoogstaand stedelijk 
voorzieningenapparaat. 

In aanvulling op het centrale stadshart verkrijgen de 
stadsdelen aantrekkelijke deelcentra met een bijpas
send compleet voorzieningenpakket. 

Van de in totaal te realiseren winkelvoorzieningen in 
Almere is de verhouding tussen het hoofdcentrum en 
de stadsdelen als volgt: 

2km 

BEREIKBAARHEID CENTRUM 
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m2 verkoopopp. stadsdelen 

dagelijks niet-dag. 

tot 1990 8.000 

1991-1995 5.500 

1996-2000 7.000 

2000-2005 7000 

In 1995 is in geheel Almere 83.000 m 2 verkoopvloerop
pervlak aanwezig. In het hoofdcentrum is daarvan 50% 
gesitueerd, de andere helft vooral in de stadsdelen 
Almere-Haven en Almere-Buiten. 
Van de toename in de periode 1995-2005 van 55.000 
m 2 wordt de helft gerealiseerd in het hoofdcentrum en 
de andere 50% in de decentrale stadsdelen. 
Kwantitatief bezien zijn de winkelvoorzieningen in 
Almere in 2005 dus voor de helft in Almere-Stad -voor
namelijk in de niet dagelijkse sector- en voor de andere 
helft -met een accent op de dagelijkse sector- in de 
decentrale stadsdelen gesitueerd. 
Het aantal inwoners in Almere is in 2005 180.000, 
waarvan 93.000 in Almere-Stad en 87.000 in de andere 
stadsdelen woont. Ook hier dus een fifty-fifty-verde
ling. 

Bezien vanuit een gewenste spreiding van winkelvoor
zieningen over de verschillende stadsdelen is er dus 
sprake van evenwicht qua voorzieningen en verzor
gingsgebied. 

Uitgaansvoorzieningen 
De kwaliteit van en de differentiatie aan uitgaansvoor
zieningen is in belangrijke mate bepalend voor de 
wijze waarin een stad aantrekkingskracht op mensen 
uitoefent. 
Uitgaansvoorzieningen zijn voor veel niet-inwoners 
vaak het 'visitekaartje' van een stad. Goede uitgaans
voorzieningen (horeca, theaters, exposities, restaurants 
etc.) zijn onontbeerlijk om een stad allure te verschaf
fen. 
In het hoofdcentrum van Almere zullen alle stedelijke 
voorziengen die éénmalig zijn, worden gesitueerd in 
elkaars nabijheid. Vanwege het relatief beperkte verzor
gingsgebied moet het aantal voorzieningen niet over
schat worden. Juist om die redenen dient concentratie 
ervan in het hoofdcentrum plaats te vinden. . 
Het laten uitwaaien van centrumvoorzieningen over de 
stad Almere leidt ertoe, dat er geen aantrekkelijk ver
blijfsgebied zal ontstaan! Ditzelfde is het geval als de 
(uitgaans)voorzieningen om pragmatische redenen van 
(korte-termijn-)haalbaarheid op tweederangs-locaties in 

17.500 

10.000 

5.000 

6.000 

C T E V E S T A 0 

hoofdcentrum 

totaal dagelijks niet-dag. totaal 

25.500 10.000 22.000 32.000 

15.500 10.000 10.000 

12.000 18.000 18.000 

13.000 12.000 12.000 
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het hoofdcentrum worden gerealiseerd. 
Voor deze concentratie worden ruimtelijk - in aanvul
ling op het winkelcircuit - de Grote Markt en de strook 
van het Stadhuisplein naar het Weerwater gebruikt. 
Daarbinnen is een drietal bijzondere plekken te onder
scheiden, te weten de Grote Markt, het Stadhuisplein, 
en het Weerwater. Op deze plaatsen dient een trekker 
voor verschillende doelgroepen als uitgaansvoorzie
ning te worden gesitueerd. 
Als sfeerbeelden ontstaan de volgende typeringen: 
Grote Markt een druk, vol plein met cafés en 

terrassen, waar het informele 
(avond)-leven van Almere zich 
afspeelt. 
Een prima plek voor een discotheek 
of dancing. 

Stadhuisplein een mooi, officieel, wat deftig plein 
waar het bestuur van de stad zetelt. 
Een prima plek voor een schouw

Weerwater 

Horeca 

burg. 
een boulevard om te wandelen, eten, 
van het water en de zon te genieten, 
naar boten te kijken, uit te rusten. 
Horeca, terrassen, bijzondere wonin
gen en winkeltjes,een hotel, een 
muziektempel en een museum kun
nen daar een prima plaats vinden. 

N aast winkels en culturele voorzieningen is horeca een 
belangrijke uitgaansmogelijkheid in het centrum van 
de stad. Kwantitatief wordt uitgegaan van 10 à 15% 
van het winkelvloeroppervlak aan onder andere 
horeca. 
Kwalitatief is het van belang, naast een zekere sprei
ding, vooral een aantal specifieke concentratiepunten 
te realiseren op markante (ontmoetings-)plekken. 
Voorgesteld wordt, in het centrum daartoe een tweetal 
locaties specifiek aan te wijzen en te ontwikkelen, te 
weten de Grote Markt (gedeeltelijk) en aan het 
Weerwater. 
Ook aan de zonzijde van het Stadhuisplein, aan het 
Deventerpad en aan het Stationsplein is horeca met 
terrassen mogelijk. 
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De Grote Markt 
Dit langgerekte plein dient van kleur te verschieten. In 
de toekomst zal het als het centrale plein in het winkel
circuit gaan functioneren. Om die functie waar te kun
nen maken, dienen de gestalde auto's te verdwijnen in 
parkeergarages en de omvang van de zakelijke dienst
verlening aan het plein drastisch af te nemen. 
In het parkeerbeleid van de gemeente Almere is reeds 
rekening gehouden (ten aanzien van de capaciteit van 
parkeergarage's), met een autovrije Grote Markt. 
Aansluitend aan het winkelcircuit zal het zuidelijke 
deel (tussen Korte Promenade en Koopmanstraat), 
zodra de horeca behoefte heeft aan permanente terras
sen op het plein, volledig autovrij worden gemaakt. 

Het noordelijk deel kan - als deel van het winkelcir
cuit- bereikbaar blijven voor de auto waarbij, naast 
winkels , de zakelijke dienstverlening wordt geconcen
treerd. 
Zolang de markt zich beperkt tot 1à 2 dagen per week, 
blijft het marktplein daartoe de plaats bij uitstek. Op 
den duur dient de weekmarkt zich te ontwikkelen tot 
een dagmarkt en kan een uitstekende definitieve plaats 
krijgen in de zone van het Stadhuisplein naar het 
Weerwater. 
De publieksfuncties van het Stadhuis kunnen als "win
keltjes" dit levendige beeld versterken zodat ook de 
stadhuiswand meefunctioneert in deze levendige zone. 

Het Weerwater 
In de directe nabijheid van een culturele accommoda
tie wordt een plein gemaakt met horeca en terrassen, 
uitkijkend over het Weerwater. Met behulp van boe
tieks en kleine speciaalzaken kan een stedelijke fla
neerboulevard als aansluiting op het winkelcircuit 
worden gerealiseerd. 
Langs het Weerwater ontstaat een kwalitatief water
front, zodat ook vanaf de autosnelweg zichtbaarder 
wordt dat hier het stadshart van Almere is gelegen. 

Culturele voorzieningen en hun plek 
Al vanaf het eerste moment dat Almere in ontwikke
ling werd genomen, is een actief podiu~kunstenbeleid 
gevoerd. Het accent lag voornamelijk op het organise
ren van 'professionele' voorstellingen voor een zo breed 
mogelijk publiek. 
Hierachter ligt de visie, dat de Almeerse bevolking en 
elke nieuwe inkomer vanaf het prille begin vertrouwd 
raken met het fenomeen 'theater'. 
In 1987 werd 'de Metropole' in Almere Stad opgele
verd. Een accommodatie met circa 600 zitplaatsen. 
Deze accommodatie voldoet evenwel niet aan alle tech
nische 'theater-eisen'. De huidige theaterprogramme
ring is zodanig van opzet, dat in 'de Roestbak' in 
Almere Haven de meer kleinschalige programma's wor-
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den georganiseerd: kleinkunst, cabaret, kindervoorstel
lingen, koffieconcerten e.d. 
In 'de Metropole' worden de grotere voorstellingen 
geprogrammeerd: musicals, toneelvoorstellingen, con
certen. 
Daarnaast worden per jaar in de raadzaal van het 
Stadhuis, vanwege de uitstekende acoestiek, kamercon
certen georganiseerd. 
In totaal worden momenteel zo'n 120 voorstellingen 
per jaar, verdeeld over de drie genoemde accommoda
ties, geprogrammeerd. 

Gelet op de sterke toename van het aantal inwoners, 
zal niet alleen de vraag naar voorstellingen toenemen, 
maar zal ook de druk op met name 'de Metropole' gro
ter worden. Dit theater is nu reeds voor de zgn. 
'publiekstrekkers' te klein. Bovendien is 'de Metropole' 
zoals gezegd géén specifieke schouwburg en kent het 
zijn technische beperkingen. De vraag is vele malen 
groter. 
Door het ontbreken van een zgn. 'toneeltoren' en een 
orkestbak, ontbreken de meer grootschalige theaterpro
ducties in de programmering. Hierbij valt te denken 
aan muziektheaterproducties (grote musicals, opera) en 
de dans (klassiek ballet) en het gesubsidieerde reper
toire-aanbod! Voorts zijn de publiekruimten in 'de 
Metropole' te beperkt om een optimale dienstverlening 
te kunnen garanderen. 
Realisering van een goed geoutilleerde schouwburg 
met circa 900 zitplaatsen, annex kleine zaal met circa 
400 zitplaatsen, is gewenst. 
In aanvulling daarop een specifieke concertzaal met 
circa 500 zitplaatsen. 

Kunstpaviljoen 
Binnen het bestaande netwerk aan culturele voorzie
ningen zoals Bibliotheek, Centrum Kunstzinnige 
Vorming en Theaters, ontbreekt een professioneel 
opgezet, laagdrempelig, multi-functioneel instituut 
waar beeldende kunst, beeldend kunstenaar, publiek, 
bedrijfsleven en bestuurlijk kader elkaar ontmoeten. 
Een instituut waarin alle beleidsonderdelen van de 
beeldende kunst zoals Kunstuitleen, expositieruimte 
Aleph, Opdrachtenbeleid, Plaatselijk Kunstbeleid, 
Collectiebeheer en -onderhoud worden gebundeld. 
De meerwaarde van een dergelijk Kunstpaviljoen mani
festeert zich in een gevarieerd en zorgvuldig op elkaar 
afgestemd aanbod aan activiteiten, gericht op alle lagen 
van de Almeerse bevolking. 
Door een doelgericht educatief programma kan het lei
den tot een grotere cultuurdeelname. Een initiërend 
beleid in combinatie met de bundeling van activiteiten 
en gebaseerd op kwaliteit, kan een belangrijke impuls 
betekenen voor een sterk cultureel leven. 
Juist in deze fase van de stedelijke ontwikkeling is het 
belangrijk, een basisvoorziening voor de beeldende 
kunst te realiseren. Door op korte termijn de eerste fase 
van een Kunstpaviljoen uit te voeren, wordt de noodza
kelijke groei van de Kunstuitleen mogelijk gemaakt en 
wordt tegelijkertijd een groot aantal practisch-organisa
torische problemen opgelost. 
Op den duur zou het Kunstpaviljoen zowel in omvang 
als functies uitgebreid kunnen worden. 

Binnen het hoofdcentrum wordt de as vanaf Grote 
Markt en het Stadhuisplein tot en met het Weerwater 
ingevuld met een aantal culturele trekkers. 
Deze voorzieningen dienen met een voldoende kwanti
tatieve omvang en zowel qua verschijningsvorm als 
gebruiksmogelijkheden van een kwaliteitsniveau te 
zijn, dat past bij een grote stad van 180.000 inwoners. 
In de periode 1995-2005 vindt kwantitatief en kwalita
tief een uitbreiding plaats van de bibliotheek en het 
Centrum voor Kunstzinnige en Vorming. 

Museum 
Elke middelgrote stad in Neder land heeft één of meer
dere musea in haar centrum. 
Voorgesteld wordt in Almere een "actief museum" te 
openen, waarin de stad van de toekomst centraal 
staat. 
Er valt daarbij een unieke combinatie te ontwikkelen 
als museum (geschiedenis, maquettes, films e.) van 
Almere zelf en andere binnen- en buitenlandse ontwik
kelingen van steden in directe combinatie met buiten
excursies en rondwandelingen (al dan niet met begelei
ding). 
Het unieke van dit concept is, dat de stad Almere zelf 
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een permanente buiten-expositie is op het gebied van 
stedebouw, landschap en architectuur in schaal 
1: 1. Het vormt een stimulans om een echt imago als 
nieuwe stad te realiseren die tegelijkertijd letterlijk te 
zien valt voor bezoekers en de eigen inwoners van 
Almere. 
Een voorwaarde voor succes is wel dat Almere - nog 
meer dan tot nu toe - in haar feitelijke ontwikkeling 
vooroploopt bij het realiseren van een imago als stad 
van de toekomst. 
Voortzetting van succesvolle initiatieven als de 
Fantasie , de Realiteit , Muziek- en Filmwijk dragen daar 
in grote mate aan bij. 
Uitwerking van dit concept kan ertoe leiden, dat 
Almere als stad een toeristisch-recreatieve attractie op 
zich wordt. 

Kantoren 
Naast winkels, culturele en uitgaansvoorzieningen is 
het hoofdcentrum van Almere een geschikte locatie 
voor kantoorfuncties die direct bereikbaar zijn met 
vooral lokaal, regionaal en nationaal openbaar vervoer. 

Vanaf 1993 op 30 minuten reisafstand gelegen van 
Schiphol en drie keer per uur een verbinding ermee. 
Tot 2005 wordt in kwantitatieve zin een voorzichtige 
groei van het benodigde commerciële vloeroppervlak 
verwacht van 5000 à 7500 m 2 per jaar. Feitelijke reali
sering is sterk afhankelijk van de economische ontwik
keling. 
In aanvulling op de in 1992 aanwezige kantoorruimte 
van 90.000 m 2 wordt tot 2015 een toevoeging van circa 
100.000 à 175.000 m2 vloeroppervlak aan kantoren 
ingeschat. 
Alhoewel beseft moet worden dat het bij deze cijfers 
een indicatieve raming betreft, geeft het wel aan dat het 
in Almere vooralsnog om een relatief beperkte omvang 
aan kantoren gaat. 
Concentratie ervan is noodzakelijk om qua uitstraling 
nog enigszins een stedelijk kantoormilieu te bewerk
stelligen. Vanuit deze stedelijkheid zijn een hoge dicht
heid en bouwvolume gewenst, naast specifieke aan
dacht aan de verschijningsvorm. 
De beste voorwaarde die door Almere kan worden 
geschapen, is het voeren van een éénduidig beleid en 
het zorgdragen van optimale bereikbaarheid per open
baar vervoer en/of auto en een attractieve omgeving. 

Vanwege de beperkte omvang en vanwege mobiliteits
overwegingen wordt de kantoorlocatie geconcentreerd 
in de directe nabijheid van het Centraal Station. 
Ruimtelijk dient de noordkant van het Centraal Station 
zich in gestapelde vorm te ontwikkelen tot een stede
lijk kantoormilieu. Extra zorg vraagt hierbij de sociale 
veiligheid langs de routes die de noordelijke stadswij-

ken voor de voetganger en fietser met het centrum ver
binden. Dit betekent dat in het kantorengebied langs 
deze routes een toevoeging van bestemmi,ngen plaats 
dient te vinden, die ook bij avond en in de weekends 
de aanwezigheid van mensen garandeert. 
Daarbij dient stedebouwkundig extra aandacht te wor
den besteed aan een continuïteit van vormgeving tus
sen het beschutte centrumgebied en de woonwijken. 
De bouwhoogte dient uit te drukken dat hier het stads
hart van Almere is gelegen. Als richting dient gedacht 
te worden aan een bouwhoogte van 15 tot 35 meter en 
plaatselijk 60 meter. In aanvulling op de noordkant van 
het Centraal Station wordt het oorspronkelijke reserve
gebied van 10 hectaren tevens bestemd als stedelijk 
kantorengebied. De bereikbaarheid van het hoofdcen
trum van Almere is in 1993 niet alleen per spoor maar 
ook over de weg veel directer door de aanleg van de 
Veluwedreef en Cinemadreef. 
Het stationsgebied, aangevuld met het gebied tussen de 
spoorlijn en de Cinemadreef, wordt als 'Central 
Business District' bestemd. 

Ten behoeve van het verkrijgen van een stedelijk kli
maat zal de verschijningsvorm van het huidige 
Mandelapark drastisch wijzigen. Voorgestaan wordt
gezien de directe nabijheid van het Stadspark in 
Almere-Stad en vanwege de te beperkte oppervlakte -
dit 'open park' geleidelijk te intensiveren tot een plein, 
waarbij met behulp van een fontein , beelden, een ont
moetingsruimte wordt gecreëerd voor de eromheen lig
gende kantoor-/woonbebouwing. 
Almere kan - als stad uit en aan het water - een eigen 
uniek imago verkrijgen door op een aantal plaatsen in 
de stad met fonteinen een eigen invulling te geven aan 
het beeld als 'waterstad'. 

Wonen in het hoofdcentrum 

Het wonen in binnensteden wordt de laatste jaren 
steeds positiever gewaardeerd. De nabijheid van voor
zieningen maakt voor zowel jongeren als ouderen het 
wonen in de binnenstad aantrekkelijk. 
In Almere zijn daartoe tenminste 3000 woningen 
gepland. De uiteindelijke realisering is afhankelijk van: 

de wens naar levendigheid, ook na winkel- en kan
toorsluitingstijd; 
de sociale veiligheid van het hoofdcentrum; 
de wens om een stedelijke bebouwing te situeren 
in gestapelde vorm; 
de (toenemende) belangstelling voor het wonen in 
binnensteden. 

Medio 1995 zijn er ca. 1500 woningen in het hoofdcen
trum gerealiseerd, zodat er tenminste nog 1500 wonin
gen gebouwd moeten worden. Voorgesteld wordt deze 
woningen uitsluitend in gestapelde vorm te situeren in 
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De hoofdstructuur van bos en natuur 
De beoogde ruimtelijk-functionele verschillen ontstaan 
door de omvang van de diverse deelgebieden te varië
ren en door verschillen in recreatief, natuur- en bos
bouwkundig opzicht aan te brengen. Uiteraard zijn alle 
deelgebieden in de Buitenruimte in principe direct 
bereikbaar vanuit de nabij gelegen woonwijken. Naast 
alle mogelijke dagelijkse activiteiten als wandelen, fiet
sen en sportvissen, bieden de deelgebieden ieder een 
verschillend pakket van minder algemene vrijetijds
activiteiten. Per deelgebied wordt dat pakket samenge
steld door gebruik te maken van een zogenaamd inrich
tingsthema. Hieronder volgt het rijke scala aan deelge
bieden in de Buitenruimte. 

De eerste groep deelgebieden is het resultaat van een 
zware investering om tenminste een paar gebieden zó 
groot te maken, dat de natuur een goede kans in de 
stad kan krijgen. 
Als inrichtingsthema geldt hier dus 'natuur' in alle 
mogelijke belevingsvormen. 'Natte' natuur vindt men 
in het gebied waar de Lepelaarsplassen (6) de kern van 
zijn, dus met de Noorderplassen, De Blocq van Kuffeler 
(7) en het Wilgenbos (8). 
'Droge ' natuur is het kenmerk van het Waterlandse Bos 
(12) / Almeerderhout/Cirkelbos (5) /Overvaart-gebied. 
Dat het natuur-in-de-stad betreft, valt te merken aan de 

goede toegankelijkheid van de voorzieningen. De 
Lepelaarsplassen hebben hun vogelobservatiehut 'de 
Lepelaar' en het Wilgenbos heeft zijn natuurkampeer
terrein. Hoewel het faunarijke bos het karakter bepaalt 
van Waterlandse Bos/ Almeerderhout, spelen bijvoor
beeld de goede bereikbare natuurlijke oevergebieden 
van de Hoge Vaart en het Cirkelbos, het golfterrein en 
ook kamperen en paardrijden een belangrijke rol. 

Een derde deelgebied van grote omvang wordt gevormd 
door het Muiderzand/Zilverstrand/Muiderbos (1) 
/Kromslootparkgebied (2). Zoals bekend, fungeert dit 
gebied als 'de groene douche' bij binnenkomst van de 
polder vanuit Amsterdam. De kunstmatige stranden 
hebben door hun grote omvang en hun ligging aan 
grote Randmeren een natuurlijke aanblik. Daardoor 
trekken zij heel veel bezoekers vanuit de wijde omge
ving. Afgelopen zomer waren er zo'n 5.000 bezoekers 
tegelijk aanwezig op een mooie zondag. Met name het 
Kromslootpark is bekend C?m zijn moerasfauna. 

Vanuit het thema 'natuur' is het logisch dat deze drie 
gebieden zo veel mogelijk in tact blijven. Bovendien is 
het wenselijk dat de -Rijksweg 27 vervangende
Waterlandseweg (N27) weer een minder drukke, lokale 
functie gaat krijgen. 
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De komende tien jaar worden deze gebieden zoveel 
mogelijk met rust gelaten. 
Onderhoud en beheer, maar vooral de natuurlijke 
groei van de gebieden, maken deze gebieden over tien 
jaar nog waardevoller dan ze nu al zijn. 

Voor één gebied -Lepelaarsplassen (6) en 
Noorderplassen - wordt in het Stadsplan uitdrukkelijk 
voorzien, dat bij de ontwikkeling van dit gebied een 
evenwicht wordt bereikt tussen de natuur, het water en 
de woonfunctie. 

Als tweede groep deelgebieden zijn er tussen de woon
kernen gelegen recreatieve parkbossen. 
Dit zijn: 

het Beginbos (3) /Weerwater tussen Almere-Haven 
en Almere-Stad. Het inrichtingsthema luidt hier 
'verbinding'; vandaar de vele noord-zuid gerichte 
wegen, paden en tochten en de bebouwingsmoge
lijkheden langs Fontanapad en Havendreef/ 
Beginweg. 
de Pampushout (10) tussen Almere-Stad en 
Almere-Pampus/ Almere-Poort. 
Het middendeel is nog niet ingericht. Het gebied 
heeft als inrichtingsthema 'open recreatie sport'. 
Eerste vestigingen zijn de nieuwe manege en wel
licht een indrukwekkend Land-art-object van 
Daniël Libeskind. 
het Buitenhout (11) /Fannie Blankers-Koenpark
gebied tussen Almere-Stad en Almere-Buiten. 
Inrichtingsthema is hier 'stadsrand'; vandaar bij
voorbeeld allerlei grote sportvoorzieningen, volks
tuinen en twee boerenbedrijven. 

In deze deelgebieden kunnen allerlei recreatieve deel
projecten worden ontwikkeld. Ter aanvulling van het 
basismilieu wordt het Buitenhout met nieuwe aanplant 
vergroot. 

De derde en laatste groep deelgebieden van de 
Buitenruimte wordt gevormd door de grote definitievl 
landbouwgebieden in Almere. 
'Landbouw' is uiteraard het inrichtingsthema dat kleur 
en variatie van de Buitenruimte beïnvloedt. Het betreft 
de twee landbouwgebieden langs de Gooimeerdijk ten 
oosten van Almere-Haven en het overgangsgebied van 
Almere-Hout naar het platteland van de polder. 
In het Stadsplan wordt handhaving van deze drie 
gebieden voor landbouw vastgelegd. 

Tot slot dient de groep stadsparken te worden 
genoemd. 
Zij liggen in de woonkernen maar grenzen wel aan de 
Buitenruimte. Zij zijn alle aanzienlijk kleiner dan de 
minimaal circa 100 ha. die nodig zijn voor de echte 
bos- of landbouwbeleving. Te denken valt aan: 
Vliegerpark/de Marken en het strandpark in Almere
Haven; 
Beatrixpark, Weteringpark, Hannie 
Schaftpark/Leegwaterplas in Almere-Stad; 
Polderpark en Bosrandpark in Almere-Buiten; 
het Groene Hart op de Vaart; 
'Groene kamers' in Almere-Hout en uitlopers in 
Pampushout richting IJmeerdijk. 
Uiteraard worden ook bij nieuwe woon- en werkgebie
den deze 'groene kamers' voorzien. Op een aantal plaat
sen wordt - vooruitlopend op de stedelijke ontwikke
ling - inplant gedaan zodat op het moment van de 
daadwerkelijke ontwikkeling reeds een 'groen uitgangs
milieu' is gegroeid. 
In Almere-Hout, in Almere-Buiten en tussen Almere
Poort en -Pampus is dit goed te zien. 

De aanleg van tijdelijke groenaanplant die op het 
moment van ontwikkeling (gedeeltelijk) weer wordt 
gekapt, vindt niet meer plaats. 
De ervaring leert, dat het kappen van bomen op 
onoverkomelijk verzet stuit bij bewoners, omdat het 
toch ervaren wordt als min of meer definitief groen: 
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Landschapsontwikkelingszönes 
De natuur- en rustgebieden, de landbouwgebieden, de 
bossen en parken, kennen naast ontoegankelijke delen 
ook zones, waaraan bewust verbindingen en recre
atieve activiteiten zijn toebedacht. De zones bestaan 
uit, op aantrekkelijke wijze landschappelijk 'aange
klede', langzaam -verkeerverbindingen. 
Op het kaartje zijn deze zones gestreept en goed te 
zien. 
Zij roepen daardoor de hoogste gebruiksintensiteit en 
ontwikkelingsaandacht op. 
Dit biedt afwisseling, toegankelijkheid en samenhang 
en spaart tegelijkertijd de prille bos- en natuurgebieden 
er omheen. 
Het is in deze zones , dat de eerste attractieve vestigin
gen en publiekstrekkende voorzieningen worden gesi
tueerd. 

Voorbeelden zijn: 
een manege in de Pampushout, een Kynologenclub in 
het Weteringpark, een strand aan de Noorderplassen, 
een squashcentrum langs het Pirellipad, een golfterrein 
aan Almeerderhout en horeca langs het Fontanapad. 

~ Landschap-ontwikkelingszone 

Duidelijk is ook, dat nog niet alle zones in gebruik zijn. 
Bomen groeien nu eenmaal langzamer dan het inwo
nertal van Almere. 
Juist door deze bewust aangebrachte fasering kan er 
nog heel lang heel veel en ontstaan er steeds meer 
interessante plekken in de Buitenruimte van Almere. 
Plekken die voor de huidige en toekomstige inwoners 
van Almere, maar ook voor het bedrijfsleven, op het 
gebied van werken, wonen en recreatie nog veel moge
lijkheden bieden. Een zorgvuldig beheer en tijdige 
aanleg van deze gebieden past daar uiteraard bij. 

/ 

LANDSCHAP-ONTWIKKELINGSZONES 
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4.5.Toeristisch- recreatieve kansen 

In het Almere van morgen is ook plaats voor recreatie
mogelijkheden. Dat spreekt voor zich, gezien de toege
nomen selectiviteit bij de woonplaatskeuze, de hogere 
eisen aan de kwaliteit van de woonomgeving, de rui
mer wordende vrije tijd en niet in de laatste plaats 
omdat er werkgelegenheid mee gegenereert wordt. 
Het imago van Almere als recreatieve stad is - 15 jaar 
na haar ontstaan - zeker niet teleurstellend. Haar hui
dige inwoners zijn voorzien van een groene woonom
geving met tal van recreatieve mogelijkheden in de 
directe woonomgeving. Een scala aan sportvoorzienin
gen en een stelsel van vrij liggende fietspaden nodigen 
uit tot actieve recreatie. 

Tenslotte nodigen de groene buitenruimten, de natuur, 
de bossen en stranden en het water zelf uit tot zowel 
actieve als passieve vormen van recreatie. 

De inspanningen die verricht zijn om in de kale pol
derklei te investeren in de inrichting van een uitgangs
milieu, zijn van het begin af aan een bewust gekozen 
strategie die systematisch is uitgewerkt in het concept 
van de stad Almere. 

Op recreatief gebied is er dus zeker sprake van een suc
cesvolle startpositie, die op een aantal aspecten nog 
verder versterkt kan worden. 

Op toeristisch gebied scoort Almere - begrijpelijkerwij~ 
- veel minder. Het ontbreekt aan voldoende trekkers er: 
evenementen om voldoende bezoekers naar de stad te 
trekken. 

De stad heeft kennelijk in de breedte nog te weinig uit
straling om bezoekers te binden, laat staan om grote 
toeristische attracties met gigantische investeringen 
vanuit de particuliere markt gerealiseerd te krijgen. 
Bekend is overigens, dat stadstoerisme in het algemeer: 
pas kans van slagen heeft als de stedelijke recreatie 
voor de eigen bewoners in orde is. 

Potenties 
Op de langere termijn, zo zijn de vooruitzichten, zal dE 
vrije tijd toenemen. Een zekere stijging van de gemid
delde inkomens ligt in de lijn van de verwachting. 
Tegenover een groeiende groep van tweeverdieners en 
ouderen, blijven in Almere de (jongere) gezinnen met 
kinderen de overhand houden. Het stedelijk toerisme 
wordt door velen als een groeimarkt gezien mits gehan· 
deld wordt vanuit een totaal-concept. 

Het accent vanuit de ruimtelijke benadering zal aange 
vuld moeten worden met een marktbenadering. 
Dit zal resulteren in een actieplan van haalbare (dat wi 
zeggen vanuit confrontatie marktpotenties met ruimte
lijke potenties en beleidsruimte), commerciële (dus 001 

financieel haalbare) projecten, waarvoor vervolgens 
investeerders geworven kunnen worden c.q. voor
investeringen gepleegd kunnen worden. De huidige 
benadering van commerciële voorzieningen (vooral 
reageren op initiatieven van derden) zal derhalve ver
vangen worden door een actieve marktbenadering, 
waarin getracht wordt om investeerders te interesseren 
in haalbare, bestuurlijk vooraf afgedekte plannen C.q. 
planconcepten. Kan de marktbenadering tot nu toe min 
of meer passief worden genoemd, in de voorwaarden
scheppende sfeer is er sprake geweest van een actief 
beleid dat er onder meer toe heeft geleid, dat de ruim
telijke basisinfrastructuur voor recreatie en toerisme 
reeds in belangrijke mate aanwezig is. 
Bovendien kan gesteld worden dat juist de natuurlijke 
gegevens van Almere (in het bijzonder het spannings
veld tussen groen en water) de grootste marktpotentie 
op toeristisch-recreatief gebied bieden. 

In deze zin vormen de ruimtelijke eigenschappen van 
Almere een onlosmakelijk aspect van een marktbena
dering. Het begrip ruimte in Almere vormt op deze 
manier niet alleen een fysiek gegeven om het toeris
tisch-recreatief product te localiseren/onder te brengen 
maar tevens een product op zich zelf dat op de markt 
gebracht kan worden. 
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Speerpunten 
De gemeente Almere kan haar toeristisch-recreatieve 
positie sterk verbeteren! Zelfs is daarbij ten aanzien 
van diverse aspecten een voordeelpositie (ten opzichte 
van andere gebieden) denkbaar. Tot deze conclusie kan 
worden gekomen op basis van met name de reeds bin
nen Almere aanwezige toeristisch-recreatieve potenties 
en in de toekomst te verwachten toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingen. Teneinde voornoemde positie te berei
ken, is een integrale - en geen ad-hoc - aanpak van toe
risme en recreatie van groot belang. Dit in die zin, dat 
de toeristisch-recreatieve ontwikkeling - mede rekening 
houdend met de functie voor de huidige en toekom
stige inwoners van Almere - via drie clusters/ deelthe
ma's verloopt, te weten: 

Almere als uitgaansstad 
Een centrum met een grote variëteit aan voorzieningen 
als 'fun-shopping', winkels, een hotel, een vergadercen
trum, kleinschalige sportvoorzieningen, cafés, restau
rants, terrassen, evenementen plein, sociaal-culturele 
voorzieningen, info-centrum, kinderattracties, disco
theek. Het specifieke karakter als 'new town' met als 
thema bijzondere architectuur en stedebouw, uitmon
dend in voortdurende initiatieven gericht op de toe
komst van de stad, kan als uniek thema worden uitge
werkt. 

Almere als waterstad 
Wil Almere zich als waterstad onderscheiden, dan zal 
dit thema -dat thans in elke stad aan het water 
opnieuw is ontdekt - origineel moeten worden uitge
werkt. Origineel in die zin, dat niet alleen volstaan 
wordt met een waterfront of jachthavens, maar dat het 
water als centraal thema staat in alle facetten van 
Almere. Op het gebied van het wonen van luxe water
villa's met aanlegsteigers tot een drijvend woondorp., 
een boulevard langs het IJmeer met strand, een sluis 
naar ruim bevaarbaar water, een hotelschip, draagvleu
gel naar Amsterdam, permanente en tweede woningen 
aan het water met een jachthaven. Een waterfront in 
Almere Stad, waardoor vanaf de A5 kijkend over het 
Weerwater, -'s avonds verlicht - het stadshart van 
Almere zich weerspiegelt manifesteert in het water. 
Het stelselmatig gebruiken van fonteinen bij de stede
lijke inrichting van de stad. Goed geoutilleerde jachtha
vens en stranden langs het Gooi- en IJmeer. 

Almere als natuur-, rust-, 
milieubestemming 
Het gaan benutten van de attractiewaarde van het grote 
aanbod aan op natuur, rust en milieu gerichte recreatie 
via thematische routes, allerhande informatie, opvang-

centrum vogels, een eco verblijfstoeristisch centrum, 
een themapark op het gebied van milieu, flora en 
fauna. Voor de eigen inwoners van Abnere is deze 
attractiewaarde van Almere reeds ontdekt en is voor 
velen één van de redenen geweest zich in Almere te 
vestigen. Verdere uitbouw ervan door middel van 
nieuwe bosgebieden en het benutten van reeds gedane 
landschappelijke voor-investeringen, omdat dit thema 
van het begin af aan in het concept van Almere cen
traal heeft gestaan, kan uitgroeien tot een volwaardig 
toeristisch-recreatief gebruik van delen van de buiten
ruimten. Grootste nog te ontwikkelen potentiële loca
ties in de toeristisch-recreatieve sfeer zijn: 

het Muiderbos, 
Pampushout, 
het Weteringpark, 
het Cirkelbos , 
het Wilgenbos, 
de Blocq van Kuffeler, 
Almere-Poort, 
Pampushaven. 

Daarnaast is een twintigtal kleinere locaties, verspreid 
over Almere, reeds geheel of gedeeltelijk geschikt voor 
een zeer gevarieerde reeks van toeristisch-recreatieve 
activiteiten, passend in het karakter van hun 
omgeving. 

Ontwikkelingsstrategie 
Ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve beleid 
dient ingepast te blijven in het totale concept van 
Almere. Niet alleen versterken de thema's onderling 
elkaar, maar bovenal kunnen daardoor negatieve, onge
wenste, gevolgen ervan voor het totale leefmilieu van 
Almere tijdig onderkent en voorkomen worden. 
Wordt dit criterium toegepast, dan ontstaan de navol
gende toeristisch-recreatieve milieus: 
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clustergebied 

Stadscentrum 

Weteringpark 
Buiten-Oost 
Haven centrum 

Pampus 

Poort 

Hout 
Noorderplassen/ 
Lepelaarplassen/ 
W ilgenbos/ de 
Blocq van Kuffeler 
Waterlandse 
Bos/ Almeerder-
hout/Cirkelbos 

60 Muiderzand/ 
Zil verstrand/ 
Muiderbos/Krom 
slootpark 

Pampushout 
Beginbos/ 
Weerwater Zuid 

Buitenhout 
F.Blankers-
Koenpark 

E E N A T T R A C 

functies 

waterfront 1 ,6 ,7,10,11 

pleinen 1 ,2 ,4,10,11 

verbindingen 2,3,4 ,9 ,10, 

sport in natuur 9,11 

wonen in bos 8,10 

waterfront 1 ,2 ,6 ,10,11 

waterfront 1,2,4 ,5,6,7 ,10,11 2005-2015 

nieuw waterland 5 ,6,8 ,10 

representatief 1 ,9,10 ,11 

sportcomplex 
waterfront 1 ,7 

sport in natuur 8 ,9,10 

watersport 1,5 ,6 ,7,8 ,9 ,10 

en 
wonen in natuur 

bos 7,8 

combinatie 1,5 ,6 ,7,8 , 

land -/watermilieu 

regionaal park 1,9 

regionaal park 1,4,5 ,6,7, 

regionaal park 9 

regionaal park 9 

Legenda functies: 
1 horeca/uitgaan 
2 shopping 
3 dagmarkt 
4 sociaal-culturele voorzieningen 
5 oeverrecreatie 

6 watersport 
7 verblijfsrecreatie (hotel , camping, etc.) 
8 natuur incl. stille dagrecreatie 
9 overig sport 

10 wonen 
11 kantoren 

T V S T A 0 

realisering bijzonderheden 

1995-2005 realiseren boulevard zonder 
strand 

1992-1997 Stadhuisplein afmaken/Grote 

Markt herinrichten 
1995-2015 bereikbaarheid verbeteren 
1992-2015 toegankelijkheid vergroten 
2000-2015 afronding Almere-Buiten 
1992-2000 versterken toeristische uitstraling 

Gooimeer 
nieuwe Marina in Pampushaven , 
winkelcentrum op stadsdeelniveal 

1995-2015 nieuwe zandwinplas 
1995-2015 golfbaan langs snelweg 

2000-2015 congrescen trum 
1992-2015 golfbaan (bestaand), drafcentrum 
1992-2015 kleine jachthavens, wonen aan 

water, natuurreservaat 

1992-2015 uitbreiden verblijfsrecreatie, 
toegankelijkheid verhogen 

1992-1995 uitbreiden toegankelijkheid, 
completering Marina 

1992-2015 Floriade, aanbrengen infrastructuu: 
1992-2015 kleine jachthaven, motel , 

versterking verbindingen Stad-
Haven 

1992-2015 sportvoorzieningen 
1992-2015 realisering regionale sport-

voorzieningen, versterken verbin-
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Samenwerking met investeerders 
Realisering van deze toeristisch-recreatieve milieus 
dient - vanuit één totaal-visie waarin afstemming heeft 
plaatsgehad met andere ontwikkelingen in Almere -
plaats te vinden door samenwerking van de overheid 
met particulieren. Individuele particuliere onderne
mers zowel als grote projectontwikkelaars en investeer
ders. 

Een tweetal toeristisch-recreatieve milieus kan in aan
merking komen voor een integraal actieplan op het 
gebied van toerisme en recreatie, te weten: 
Almere uitgaansstad 
en 
Almere Pampushaven. 

De andere milieus vragen om kleinschaliger ontwikke
lingen en investeringen en lenen zich meer voor par
tiële actieplannen en bilaterale samenwerkingsverban
den. 

R ACT E V E STA 0 

4.6. Aanvullende 
onderwijsvoorzieningen 

In de ontwikkeling van Almere is steeds het uitgangs
punt gehanteerd, dat met de toename van het aantal 
woningen en daarmee de groei van het inwonertal, 
voorzieningen in voldoende mate aanwezig moesten 
zijn. 
Voor wat betreft het onderwijs heeft dit ertoe geleid, 
dat Almere beschikt over een netwerk van scholen voor 
basisonderwij s; 
een drietal scholengemeenschappen waarbinnen een 
aanbod van lBO/LBO/MA VO/HA VO/VWO wordt ver
zorgd; 
een vijftal scholen voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs; 
twee instellingen voor volwasseneneducatie die plaat
selijk vormings- en ontwikkelingswerk, basiseducatie, 
beroepsgerichte educatie, MAVO/HA VO/VWO/MEAO 
verzorgen; 
een MBO-college dat de sectoren Economie en 
Techniek omvat. 

Met de toename van het inwonertal zal ook de behoefte 
aan hoger onderwijs in Almere groeien. De vraag daar- 6 
bij is of, en zo ja op welke wijze, dit in Almere ver-
zorgd kan worden. Gezien de landelijke ontwikkelin-
gen en het te verwachten aantal potentiële deelnemers, 
is het niet reëel te veronderstellen dat er in Almere 
ruimte is voor een eigen voorziening voor hoger 
(beroeps)onderwijs, die uitsluitend is gericht op de 
lokale vraag. 

Schaal vergroting 
Enige jaren geleden heeft er in het hoger beroepsonder
wijs een schaalvergrotingsoperatie plaatsgevonden. Als 
gevolg hiervan is er een beperkt aantal, vaak multi-sec
toraIe, instellingen ontstaan van grote omvang. 
Mede door de nieuwe wijze van bekostiging van het 
universitair en hoger beroepsonderwijs worden thans 
voorbereidingen getroffen voor een tweede schaalver
grotingsoperatie. In eerste instantie zal het daarbij gaan 
om een bestuurlijke fusie. Zo zal bijvoorbeeld het hoger 
beroepsonderwijs in Noord-Holland, onder één bestuur 
worden samengebracht. Ook in de provincie Utrecht, 
waar enkele jaren geleden, na de fusiegolf, nog twee 
hogescholen overbleven, zal binnenkort nog sprake zijn 
van één instelling voor hoger beroepsonderwijs. 

Hoger beroepsonderwijs in Almere 
De positie van Almere in aanmerking genomen ligt het 
evenwel voor de hand om, in het kader van het acquisi
tiebeleid van Almere, na te gaan welke mogelijkheden 
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er zijn om een instelling voor hoger beroepsonderwijs 
toch binnen de gemeentegrenzen gehuisvest te krijgen. 
Het zal dan een instituut betreffen, dat studenten en 
cursisten moet trekken uit de wijde omgeving. 
Twee factoren zijn daarbij van belang. In de eerste 
plaats bestaat de mogelijkheid, dat de op handen zijnde 
schaalvergrotingsoperatie zal leiden tot de vraag naar 
concentratie van opleidingslocaties. Een aanbod van 
Almere kan dan zowel ruimtelijk als financieel aan
trekkelijk zijn. In de tweede plaats zal de bereikbaar
heid een belangrijke rol spelen. In dit kader lijkt een 
locatie in de directe nabijheid van het dichtst bij de 
Hollandse Brug gelegen station zeker de moeite van het 
overwegen waard. 

E V E STA 0 



VERBINDINGEN 
EN BEREIKBAARHEID 
Het zal duidelijk zijn, dat het tijdig onderkennen van de vervoersstromen 
en het voeren van een gericht beleid tot vermindering danwel sturing 
ervan, van essentieel belang is voor het kunnen functioneren van AI~ere. 
Veel steden in binnen- en buitenland zijn hierin onvoldoende geslaagd, 
zodat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de stad letterlijk tot 
stilstand zijn gekomen. Nog afgezien van de economische- en milieu
schade die hierdoor ontstaat. 
Almere zal alles in het werk stellen de enorme groei aan persoonsver
plaatsingen door gericht beleid te verminderen, in combinatie met het tij
dig aanleggen van de benodigde infrastructuur. 
Vooral voor dit laatste is men - zeker op lokaal niveau - bijna volledig 
afhankelijk van rijksbeleid; iets wat de zekerheid van een tijdig realiseren 
niet bepaald groter maakt. 

5. 1. Ontwikkelingen tot 1990 
Activiteiten als wonen, werken, winkelen, uitgaan en 
recreëren brengen mensen in beweging. Niet alleen in 
Almere zelf maar ook van Almere naar haar omgeving 
en andersom. 
Om een indruk te geven van de jaarlijkse omvang van 
deze verplaatsingen van mensen en de groei daarvan, is 
de navolgende tabel veelzeggend: 

1990 1995 2005 2015 

in Almere 146.000 229.000 434.000 673.000 

van/naar Almere 90.000 123.000 160.000 210.000 

totaal 236.000 352.000 594.000 883.000 

In 2005 heeft er dus meer dan een verdubbeling plaats 
gehad van het aantal verplaatsingen in vergelijking met 
1990. 
Wanneer Almere een omvang heeft van ca. 250.000 
inwoners, is er zelfs sprake van bijna een verviervoudi
ging ten opzichte van het huidige niveau. 

Het autogebruik 

De jaren tachtig hebben in Nederland, en zeker in 
Almere, geleid tot een toenemend autobezit en ook een 
toenemend autogebruik. 
Medio 1990 is het autogebruik per inwoner van Almere 
ongeveer 1,5x zo hoog als het landelijk gemiddelde. 
Met name het aantal personenkilometers en autokilo
meters ligt fors hoger dan het langelijk gemiddelde. 
De belangrijkste reden hiervoor is, dat de afstanden 
tussen de kernen van Almere, maar ook tussen Almere 
en haar omgeving, relatief groot zijn en dat er - zeker 
tot de opening van de Flevolijn - nauwelijks reële alter-

natieven voor de auto waren. 
Uit het onderzoek is gebleken, dat in de toekomst het 
autogebruik per inwoner aanzienlijk zal verminderen. 

Het woon-/werkverkeer 
Bij de uitgaande pendel is er sinds de jaren tachtig een 
duidelijke tendens tot meer autogebruik en minder 
openbaar-vervoer-gebruik. Het openbaar-vervoer-aan
deel daalde van 40% in 1982 tot 27% in 1987. 
De verdere toename van het autobezit en de verbeterde 
infrastructuur (o.a. de Gaasperdammerweg in 1982 en 
de Stichtse Brug in 1983) hebben dit effect veroorzaakt. 
In 1990 is deze trend echter omgeslagen naar een dui
delijk hoger openbaar-vervoer-gebruik, te weten 35%. 
Deze gunstige ontwikkeling laat zich verklaren door 
het positieve effect van de Flevolijn, dat blijkbaar gro
ter is dan het effect van het nog steeds groeiende auto
bezit. Ook de inmiddels geregelde file-vorming op de 
Al (en ook op de A5) zal hierop van invloed zijn. 
De relatie met Amsterdam is en blijft dominant. Meer 
dan 50% van het boven-lokale vervoer van Almere 
heeft een relatie met Amsterdam. De relatie met 
Utrecht/Amersfoort is fors toegenomen. 

6~ 
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5.2. Mobiliteitsontwikkeling van 
Almere in kengetallen 

Om een beeld te geven van de mobiliteitsontwikkeling 
is onderstaande tabel illustratief. 
Deze tabel is gebaseerd op ongewijzigd rijksbeleid met 
een nog toenemend autogebruik en autobezit. Verder is 
in deze tabel uitgegaan van een jaarlijks woningbouw
programma van 3.000 en een toename van het aantal 
arbeidsplaatsen van 1.600 per jaar in Almere. Indien 
het voorgenomen regeringsbeleid effectief is, zal dit 
uiteraard ook een gunstig effect hebben op de mobili
teitsontwikkeling in Almere. 
Dit geldt in nog sterkere mate wanneer het woning
bouwtempo wat lager uitvalt en het aantal arbeids
plaatsen voor de Almeerse beroepsbevolking sneller 
groeit. Aangezien een goede bereikbaarheid per open
baar vervoer en via de weg juist belangrijke voorwaar
den vormen voor een versterkte economische ontwik
keling, is in het mobiliteitsprofiel uitgegaan van deze 
relatief ongunstige uitgangspunten. 

Almere 1990 

inwoners 71.000 

arbeidsplaatsen 16.000 

railinfrastructu ur Flevolijn 

zuidtak A'dam 

auto-infrastructuur A6/N27 

bovenlocale personen-

verplaatsingen 90.000 

aandeelo.v. 27% 

aandeel auto 73% 

lokale personen-

verplaatsingen 146.000 

aandeelo.v. 10% 

aandeel auto 29% 

aandeel fiets 61% 

per inwoner: 

personenkm. per dag 72 km 

autokm. per dag 35 km 

E N BEREIKBAARHEID 

De meest opvallende trend is, dat de automobiliteit 
van Almere aanzienlijk daalt en na 2005 lager is dan 
het landelijk gemiddelde terwijl het nu nog 1,5 maal 
zo hoog is als het landelijk gemiddelde. 
Het aantal personenkilometers en het aantal autokilo· 
meters per dag dalen in de periode 1990 tot 2005 ie de 
met ruim 20%. 

Landelijk wordt in die zelfde periode een groei ver
wacht van ruim 30%. 

Dit gunstige effect ontstaat bij een verdere groei van 
Almere van zowel inwoners als arbeidsplaatsen, waar
door het lokale vervoer belangrijker wordt ten opzichtE 
van het bovenlokale vervoer en dus de gemiddelde 
afstanden dalen. Een verstoring van de veronderstelde 
groei van het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van 
de groei van het aantal inwoners, zal deze gunstige ont 
wikkeling drastisch verstoren. 

Een snellere groei van arbeidsplaatsen ten opzichte var 
het aantal inwoners, zal deze gunstige ontwikkeling 
nog versterken. 

1995 2005 2015 

105.000 180.000 240.000 

24.000 40.000 56.000 

Flevolijn Flevolijn Flevolijn 

zuidtak A'dam zuidtak A'dam zuidtak A'dam 

Oostboog Oostboog 

A6/N27 A6/A27 A6/A27 

123.000 160.000 210.000 

32% 35% 32% (34%)* 

68% 65% 68% (66%)* 

229.000 434.000 673.000 

10% 11% 12% 

29% 34% 38% 

61% 55% 50% 

68 km 56 km 55 km 

32 km 28 km 30 km 

* indien Almere-Hout een railontsluiting heeft 
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Ontwikkeling autokilometers per inwoner 
Nederland en Almere 
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Ontwikkeling auto kilometers per inwoner 
gekorrigeerd voor verschil 1990 
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MOBILITEITSONTWIKKELINGEN ALMERE / NEDERLAND (alleen productie Almere) Hofstra Verkeersadviseurs B.V. 

Een tweéde reden voor de gunstige ontwikkeling is de 
veronderstelde verbetering en uitbreiding van het rail
vervoer. 
Het aandeel openbaar vervoer is bovenlokaal maar 
vooral lokaal structureel hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Wordt de mobiliteitsontwikkeling verge
leken met andere grotere steden in Nederland, dan 
blijkt het openbaar-vervoer-aandeel zowel lokaal als 
bovenlokaal ongeveer 3x zo hoog te zijn in Almere 
dan in vergelijkbare andere middelgrote steden in 
Nederland. 
Ook het auto-aandeel steekt in Almere gunstig af - dat 
wil zeggen is lager. 

Het woon-/werkverkeer 
Vanaf 1995 wordt een aanzienlijke verhoging van het 
openbaar-vervoer-gebruik bij het woon-werkverkeer 
verwacht door de aanleg van de zuidtak van de ring
spoorlijn bij Amsterdam en de aanleg van de Oostboog 
richting Utrecht. 
Met het in gebruik nemen van de zuidelijke 
Ringspoorbaan neemt het percentage openbaar-vervoer
gebruik in het woon-werkverkeer naar Amsterdam toe 
van 36% in 1990 naar 46%. 
Het door het gemeentebestuur taakstellend gestelde 
percentage van 50 komt hierbij in de buurt. 
De achterkant van deze medaille is wel, dat de toe
name van het openbaar-vervoer-gebruik niet alleen 
wordt veroorzaakt door een positieve keuze, maar 
deels ook door (blijvende) file-problemen in de rich
ting Amsterdam. Vooral de Al is hier debet aan. De nu 
in voorbereiding zijnde car-pool-wisselstrook zal nau
welijks verbetering geven. 

Bij openstelling in 1993 zal de afwikkeling van het 
autoverkeer, vanwege de sterke groei van het autover
keer, vergelijkbaar zijn met die van 1990. 
Ondanks de toename van het openbaar-vervoer-gebruik 65 
in het woon-werkverkeer richting Amsterdam naar 
bijna 50% medio 2005, blijft de andere 50% in dit 
woon-werkverkeer reizen per auto. 
Tijdige verbetering van de weg-infrastructuur is dan 
ook noodzakelijk teneinde een blijvend en toenemend 
dagelijks fileprobleem te voorkomen. 
In absolute zin zal - bij ongewijzigd beleid - het aantal 
aan Almere gebonden autokilometers nog sterk stijgen 
met een factor 3 in de periode 1990-2015 tegenover 3,3 
voor de groei van de werkgelegenheid. 

Bovenstaande trend leidt tot de conclusie, dat de 
meest effectieve manier om de uitgaande pendel te 
verkleinen, het aantrekken van nieuwe werkgelegen
heid, gevestigd in Almere voor de (toekomstige) 
Almeerse beroepsbevolking is. 



66 

VER B N 0 N GEN E N B ERE 

Aalsmeer 

Uithoorn 

Miijdrecht 

/ 
/ 

,/ 

Spoorlijnen 

E3 A-wegen 

1 Oostboog Flevolijn 
2 Spoorlijn Diemen-Weesp; 4-sporig 
3 Zuidelijke Ringspoorbaan 

4 doortrekking A27 / verdubbeling Stichtse Brug 
5 Carpool / Wissel strook A 1 (2x3+ 1) 
5 Verbreding A5 van 2x2 naar 2x3 rijstroken 

} OV I tre;n 

} Auto 

BEREIKBAARHEID EN VERBINDINGEN 

K B A A R H E o 

IJsselmeer 



VERBINDINGEN 

6.3. De bereikbaarheid van Almere 
in de toekomst 

Voor de verdere groei van Almere dient zowel per 
openbaar vervoer als over de weg de bereikbaarheid 
niet tot een negatieve ontwikkeling te leiden. 
De vraag is dan ook, of de nu aanwezige hoofdinfra
structuur en de op korte en middellange termijn gepro
jecteerde uitbreidingen, voldoende capaciteit hebben 
om bereikbaarheidsproblemen in de toekomst te voor
komen. 

De afgebeelde illustraties geven de gemiddelde belas
ting per dag aan en houden rekening met de groei van 
Almere. In de spitsperiode is het verkeersaanbod gro
ter. Er ontstaan op sommige plaatsen nu- medio 1992 -
reeds files, die nog aanzienlijk zullen groeien als er op 
korte termijn geen passende maatregelen worden uitge
voerd. Wanneer in een ilustratie de groene lijn boven 
het gele vlak uitgaat ontstaan er in dat jaar problemen. 

De Flevolijn 
De capaciteit van de huidige tweesporige Flevolijn is 
voorshands tot 2015 niet in het geding. 
Rekening houdend met een groei van Almere tot 
250.000 inwoners, is het huidige tracé qua capaciteit 
voldoende. 
Met externe factoren - zoals doortrekking ervan naar 
het noorden en/of sneller rijdende treinen tot 200 
km/uur - is geen rekening gehouden. Als gevolg daar
van kan op langere termijn de bestaande capaciteit van 
de Flevolijn tekort schieten. Reservering van een tracé 
door het IJmeer is dan ook wenselijk alhoewel de ver
dere ontwikkeling van Almere er niet van afhankelijk 
is. 
Medio 2015 zullen ca. 44.000 aan Almere gebonden 
reizigers per dag van het openbaar vervoer richting 
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Amsterdam gebruik maken. Met de opening van de 
Zuidelijke Ringspoorbaan Amsterdam in 1993 zal het 
aantal reizigers per openbaar vervoer met 4.000 per dag 
toenemen. Het openbaar vervoergebruik stijgt hierdoor 
van 30% naar 39%. 

De naar verwachting tussen 1995 en 2005 in gebruik te 
nemen Oostboog van de Flevolijn levert geen capaci
teitsproblemen op. 
Medio 2015 zullen ca. 20.000 aan Almere gebonden 
reizigers per dag met behulp van de Oostboog en buslij
nen vervoerd worden. 
Met de opening van de Oostboog zal het aantal open
baar-vervoer reizigers per dag met 3.000 toenemen. Het 
openbaar vervoergebruik stijgt hierdoor van 23 naar 
28%. 

Autosnelweg A5 

De A5, tussen Almere en de Al inclusief de Hollandse 
Brug, en ook het in Almere gelegen gedeelte, behoeven 
op afzienbare termijn verbreding. 
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VERBINDINGEN 

Duizenden auto's per dag 
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- Almere geb. verkeer - totaal autoverkeer 

A 1-westJMuiderberg 

Op korte termijn naar 2x drie rijstroken en op langere 
termijn naar 2x vier of vijf rijstroken. De verbinding 
tussen de A5 en de Al-oost bij Muiderberg dient uitge
voerd te worden met 2x twee rijstroken. 
De A5 richting Lelystad levert ook in 2015 geen proble
men op. 
De ontwikkeling als hoofdtransportas, en bij voorkeur 
als achterlandverbinding, kan voor de langere termijn 
kwalitatief wel een verbreding tot 2x drie rijstroken 
gewenst maken voor het gedeelte Almere-Lelystad. 

Autosnelweg Al. 
Een ernstig bereikbaarheidsprobleem blijft bestaan c.q. 
zal nog verslechteren op de Al-west (Muiderberg
Amsterdam) , zeker nu door de rijksoverheid is besloten 
is om de A5 niet door te trekken naar Amstelveen. De 
nu in voorbereiding zijnde carpool-wisselstrook (waar
door 2x drie + 1 extra rijstrook in de spitsrichting 
beschikbaar komen) zal nauwelijks verbetering geven. 
Bij openstelling zal de verkeersafwikkeling ongeveer 
vergelijkbaar zijn als die van 1990. 
Aanbevolen wordt, om met kracht te streven naar een 
meer structurele verbetering voor de Al-west om blij
vende filevorming te voorkomen, waarbij gedacht 
moet worden aan een verbreding tot 2x vier of zelfs 2x 
vijf rijstroken. 
Verbetering van de Gaasperdammerweg danwel door
trekking van de A6 is voor de bereikbaarheid van 
Almere tevens van cruciaal belang. Onder ogen moet 
worden gezien dat doortrekking van A6 naar de Ag de 
enige afdoende oplossing is. 

Autosnelweg A27 
Uiterlijk in 1998 , en in elk geval op kortere termijn dan 
nu voorzien, is doortrekking en verbreding tot 2x twee 
rijstroken van de A27 nodig van Huizen naar 
Almere/A5. 

E N BEREIKBAARHEID 
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A2.7/N27 (Stichtse Brug) 

Ook de (te) beperkte capaciteit van de Al in het Gooi 
en van de verbinding A5-Al-oost bij Muiderberg speel 
hierbij een rol. Daarna is de wegcapaciteit- ook na 201! 
- ruimschoots voldoende. 

5.4. De verbindingen binnen Almere 

Naast een goede bereikbaarheid van Almere per spoor 
en weg naar de omgeving, zijn goede verbindingen bin 
nen de stad Almere eveneens belangrijk. 
In het huidige stelsel van vrij liggende busbanen en 
autovrije fietspaden is nauwelijks verbetering aan te 
brengen. 
Alhoewel de procentuele groei van het gebruik van het 
openbaar vervoer binnen de stad Almere enkele pro
centen is, moet beseft worden dat het absolute gebruik 
bijna verdubbeld in de periode 1995 tot 2005 en bijna 
verviervoudigd in de periode 1995 tot 2015. 
Handhaving van dit netwerk bij de verdere ontwikke
ling van Almere is noodzakelijk teneinde in de toe
komst een optimaal stelsel van verbindingen te behou
den. 

5.5. Nieuwe verbindingen na 2005 

In 2005 is de ontwikkeling van Almere zover gevor
derd , dat de stad zich voornamelijk langs de Flevolijn 
heeft ontwikkeld tot 150 à 180.000 inwoners. 
Bij een verdere doorgroei naar 250.000 inwoners is de 
aanleg van nieuwe infra-structuur noodzakelijk. 
Heeft de stedelijke ontwikkeling tot 2005 voornamelijk 
in de noord-zuid-richting plaatsgehad, na 2005 is de 
oost-we st-ontsluiting aan de orde. 
Tijdige ontwikkeling van een openbaar-vervoerstelsel 
richting Almere-Pampus en via Almere-Hout richting 
het Gooi en Utrecht, is van belang voor de verdere 
groei van Almere na het jaar 2005. 



Gezien de ervaringen met de tijdsduur en procedures 
en de afhankelijkheid bij de aanleg van andere overhe
den, dienen hierover tijdig de voorbereidingen te wor
den getroffen. 

5.6. Samenvattende heleidsrichting 

Hoewel er in de toekomst 'vanzelf een gunstiger mobi
liteitsprofiel voor Almere ontstaat, verdient het aanbe
veling om de verdere (ruimtelijke) ontwikkeling zoda
nig te kiezen, dat een (nog) grotere bijdrage kan 
worden geleverd aan het (auto)mobiliteitsbeheersende 
beleid. 

Van wezenlijk belang voor Almere is, dat dit beleid 
primair wordt afgestemd op het bieden van aantrekke
lijke alternatieven voor autogebruik. Een sterk auto
beperkend beleid op zich wordt niet geadviseerd, 
omdat dat een negatieve invloed op de gewenste ont
wikkeling van Almere zal hebben en omdat in de toe
komst het autogebruik in Almere zich aanzienlijk gun
stiger ontwikkelt dan in de rest van Nederland. 

Voorgesteld wordt: 
1. de ontwikkeling van werkgelegenheid in Almere 

krachtig te stimuleren, mede om de pendelstro
men te beperken; 

2. de mogelijkheden van rail-infrastructuur en ook 
van busbediening, zowel bovenlokaal als lokaal, 
maximaal uit te buiten; 

3. de ruimtelijke ontwikkeling van Almere zo te kie
zen, dat de afstanden binnen Almere niet te groot 
worden. 
Dit betekent realisering van een compacter 
Almere, waarbij alleen grotere afstanden voor 
omvangrijke nieuwe stadsdelen worden geaccep
teerd in combinatie met railvervoer. 

4. het op lokale schaal voeren van locatiebeleid, 
waarbij de locatie van voozieningen en werkgele
genheidsconcentraties wordt afgestemd op de 
bereikbaarheidsprofielen van in aanmerking 
komende locaties. 
Veel vervoer aantrekkende voorzieningen en 
arbeidsintensieve werkgelegenheid zullen rondom 
openbaar-vervoer-knopen worden gesitueerd. 
Rondom stations worden hoge(re) bebouwings
dichteenheden gerealiseerd. 

5. Aanvullend op het locatiebeleid verdient een 
'selecterend' parkeerbeleid aanbeveling. 

6. een concentratie van voorzieningen in combinatie 
met een goede openbaar-vervoer-bereikbaarheid 
(Almere- Stad centraal station) is vanuit ver
voersoogpunt gewenst; 

7. omvangrijke nieuwe wijken of kernen te ontslui
ten via een rail-verbinding; 
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8. voor het lokale bussysteem, dat op zich al duide
lijke wervingskracht heeft, is een 'upgrading' te 
overwegen. 
Snelheidsverhoging is vooral ~ogelijk door het 
inleggen van 'sneldiensten' die minder halteren er 
een nieuw hoofdnet vormen. 

9. Voor met name woon-/werkvervoer het opstellen 
en tot uitvoering brengen van bedrijfsvervoerpiall 
nen te bevorderen; 

10. het samen gebruiken van fiets/openbaar vervoer t 
bevorderen, mede via goede stallingsvoorzieninger 

11. de ontwikkeling van de nieuwe kern Poort ver
dient aanbeveling op grond van de mobiliteitsken 
merken. 
Dit leidt tot een hoger gebruik van openbaar ver
voer en ook tot kortere afstanden in het bovenlo
kale vervoer. 
Het verdient aanvullend aanbeveling om het aanta 
arbeidsplaatsen in dit gebied te optimaliseren ten 
opzichte van de woonfunctie. Daardoor worden 
het draagvlak en de efficiëntie van een extra NS
station sterk vergroot. Overigens is er bij 20.000 
inwoners en 10.000 arbeidsplaatsen een riant 
draagvlak voor een N.S. station Poort. 

12. Om haar bereikbaarheid per rail en per weg niet 
te zien vastlopen dient Almere navolgende 
infrastructuur gerealiseerd zien te krijgen 
Autosnelweg A6 
De A5, tussen Almere en de Al inclusief de 
Hollandse Brug, en ook het in Almere gelegen 
gedeelte. Op korte termijn naar 2x drie rijstroken 
en op langere termijn naar 2x vier of vijf rijstro
ken. De verbinding tussen de A5 en de Al-oost bij 
Muiderberg dient uitgevoerd te worden met 2x 
twee rijstroken. 
Autosnelweg Al. 
Op korte termijn een verbreding tot 2x vier of zelfs 
2x vijf rijstroken. Verbetering van de 
Gaasperdammerweg danwel doortrekking van de 
A5 is voor de bereikbaarheid van Almere tevens 
van cruciaal belang. Onder ogen moet worden 
gezien dat doortrekking van A5 naar de A9 de 
enige afdoende oplossing is. 
Autosnelweg A27 
Uiterlijk in 1998 is doortrekking en verbreding tot 
2x twee rijstroken van de A27 nodig van Huizen 
naar Almere/A5. 

Met name overleg met en druk op het rijk zijn hier
toe noodzakelijk in het kader van de uitwerking 
van het voorgenomen rijksbeleid in de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening Extra. 
Bij het niet tijdig realiseren van deze hoofdinfra
structuur komt de bereik baarheid van Almere in 
het geding, waardoor de economische ontwikke -
ling ernstig zal stagneren. 



HET ONTWIKKELINGS
PERSPECTI EF 
Het bouwen van een aantrekkelijke, volledig nieuwe stad in een betrekke
lijk korte tijdsperiode moet gefundeerd zijn en blijven op goede ruimte
lijke plannen. Plannen die de wetmatige zekerheid aankunnen van een 
regelmatig wisselend toekomstperspectief. Plannen die versnelling en . 
vertraging in de groei kunnen verdragen met behoud van hun kwaliteit. 
Was het tot nu toe de (rijks-)overheid die de groei van Almere bepaalde , 
steeds meer zal de verdere ontwikkeling van Almere op eigen kracht moe
ten plaatsvinden. 

In aanvulling op een ruimtelijk perspectief dienen er 
samenwerkingsvormen te worden ontwikkeld, een 
marktconforme werkwijze te worden toegepast en met 
behulp van marketingsinstrumenten zo goed mogelijk 
te worden geanticipeerd op de wetten van vraag en 
aanbod en concurrentie. Vooral de toenemende ver
snellingen en wellicht ook vertragende markt voor ver
stedelijking, alsook de onzekerheid ten aanzien van de 
rijksoverheid om bovengemeentelijke verbindingen te 
realiseren, vragen om een flexibele planvorming en 
positionering op die markt. 

In het huidige bouwtempo duurt het bereiken van de 
eindfase van de stad Almere vanaf de start in 1976 
veertig à vijftig jaar: 

Ruimtelijk model, samenwerkingsverbanden en een 
marktconforme werkwijze zijn allen even belangrijk 
voor het slagen van de verdere ontwikkeling van 
Almere. 

IJmuiden 

Noordzee 

ALMERE IN DE REGIO 

na 15 jaar 80.000 inwoners; 
na 30 jaar 160.000 inwoners en 
na 45 jaar circa 250.000 inwoners. 

Het Almere van nu - 1992 - is dus slechts éénderde 
deel van haar eindomvang. 
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HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

6.1. Almere 1995 

Het meest kenmerkend voor Almere is de opbouw uit 
verscheidene kernen met daartussen en er omheen lan
delijk gebied met recreatieve, agrarische en natuurlijke 
bestemmingen. De kernen, waarin in principe alle 
functies voorkomen, zijn van verschillende grootte en 
hebben door deze verschillen en door de ligging de 
mogelijkheid een eigen gezicht te krijgen. 
Kortom, een stad waarbij het landschap complementair 
is aan de gebouwde stad en de gebouwde stad comple
mentair is aan het landschap. 

Een centraal verzorgend stadscentrum in Almere-Stad 
met daaromheen in het landschap opgenomen decen
trale stadsdelen Haven, Buiten, Poort ,Hout en Pampus. 
Deze basisgedachte heeft feitelijk geleid tot de huidige 
meerkernige opzet van Almere, zoals neergelegd in het 
structuurplan en zoals ook feitelijk wordt uitgevoerd. 
De ontwikkeling van min of meer zelfstandig functio
nerende kernen, ieder met een eigen identiteit, ruimte
lijk gegroepeerd rond een centrale kern - Almere-Stad -
en optimaal gebruik makend van landschappelijke ele
menten. Versnelling in de groei leidt tot de start van 
een nieuwe kern C.q. bouwfront. 

Een concept dat haar waarde heeft bewezen en ook in 
de toekomst zal bewijzen. 

Als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling en nog 
te maken beleidskeuzen is 1995 genomen. 
In dat jaar is Almere de grens van 100.000 inwoners 
gepasseerd. Naast Almere-Haven wonen ze voorname
lijk in Almere-Stad en Almere-Buiten. 

Op de kaart van Almere 1995 is het ingekleurde deel 
dan gerealiseerd. Op deze kaart is duidelijk de meer
kernige opzet van Almere te zien. Het groen en de tij
delijk nog als landbouwgebied in gebruik zijnde gron
den, hebben dan nog de overhand boven het stedelijk 
gebied. 
Opvallend zijn ook de grote oppervlakten natuur, bos 
en park die zijn ingeplant. Meer dan 90% van het 
groen buiten de directe woonwijken is in 1995 reeds 
aanwezig. 
Nu nog maken er 'slechts' 100.000 inwoners gebruik 
van. Later 250.000 inwoners van vrijwel dezelfde hoe
veelheid groen, zodat het dan veel drukker zal zijn dan 
nu. Het idee, dat sommigen nu hebben van 'een over
maat aan groen', is dan ook tijdelijk. 

Zes belangrijke, nu - eind 1992 - te maken strategische 
beleidskeuzen, worden vanaf 1995 in de praktijk uit
gevoerd, te weten: 

1. Op welke locaties en met welk beleid (onderzoek, 
marketing, samenwerkingsconstructies met 
bedrijfsleven) kan de werkgelegenheid optimaal 
worden gestimuleerd? 

2. Op welke manier kan het hoofdcentrum van 
Almere een kwaliteitssprong ondergaan, zodat 
zowel voor huidige als toekomstige bewoners een 
levendig( er) stadshart ontstaat? 

3. Kunnen er - vooral door de rijksoverheid - tijdig 
voldoende verbeteringen in de weg- en railverbin
dingen van en naar Almere worden aangelegd? 

4. Welke nieuwe woonlocaties worden ontwikkeld, 
teneinde een breder draagvlak in de bevolkingssa
menstelling te laten ontstaan? 

5. Welke voorzieningen en strategische keuzen moe
ten worden gemaakt om het gerealiseerde 
Almere adequaat te kunnen beheren? 

6. Welke samenwerkingsconstructies en investe
ringsimpulsen dient de gemeente Almere zelf te 
ondernemen om het ambitieuze Stadsplan uit te 
(kunnen) voeren in directe samenwerking met het 
bedrijfsleven? 
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HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

6.2. Almere van 1995 tot 2005 

De economie , het wonen, het verkeer, het landschap, 
het toerisme en de recreatie hebben alle hun eigen ont
wikkelingsvoorkeur. Het realiseren van een stad 
Almere vereist integratie van deze richtingen tot één 
visie. 
Een duidelijke keuze wordt gedaan om de komende 
tien jaar de samenhang tussen de oorspronkelijke min 
of meer afzonderlijke kernen te versterken, teneinde 
de stad Almere zodanig sterk te maken dat daarna 
eventueel een stabilisatiefase kan intreden, met 
behoud van een kwalitatief hoogwaardig stedelijk leef
milieu. 

Vanuit de huidige ontwikkeling ligt het voor de hand, 
de Flevolijn als centrale ruggegraat van deze stad te 
beschouwen en de bouwlocaties zoveel mogelijk te 
concentreren langs deze ruggegraat. 

Door verschillen in situering en kwaliteit kunnen ver
schillende leefmilieus worden gerealiseerd. 
Afhankelijk van de concrete vraag in een bepaalde 
periode naar een milieu, worden bouwactiviteiten uit
gevoerd. Het gaat dan niet alleen om de vraag of een 
gehele kern ontwikkeld moet worden, maar veel meer 
om een constructieve afweging en samenspel met 
marktfactoren over welk milieutype op een bepaald 
moment het beste voldoet aan de geconstateerde en te 
verwachten vraag van doelgroepen (bewoners, bedrij
ven) die het gemeentebestuur van Almere wenst te 
huisvesten. Dit vereist een continu samenspel tussen 
vraag en aanbod, markttanalyses, concurrentie-analyses 
en een tijdige planning van nieuwe locaties. 
Dit proces speelt zich af zowel binnen Almere als tus
sen Almere en haar omgeving. 

Almere kan langs deze weg optimaal op gewijzigde 
omstandigheden inspelen, zodat de groeimogelijkhe
den maximaal worden uitgenut. Het feit , dat Almere 
als woon- en werklocatie in het rijksbeleid tot 2005 een 
belangrijke plaats heeft gekregen in het noordelijk deel 
van de Randstad, maakt het mogelijk de rijksoverheid 
en belangrijke marktpartijen deelgenoot te maken in dit 
proces. 

Wat zijn de belangrijkste gerealiseerde veranderingen 
van Almere in 2005 in vergelijking met 1995? 

In 2005 zal Almere een middelgrote stad zijn van 150 à 
180.000 inwoners; 150.000 Inwoners , wanneer jaarlijks 
2400 woningen worden gebouwd; 180.000 bij een 
woningbouwprogramma van 3000 woningen per jaar. 
Op de kaart is duidelijk te zien dat vooral ontwikkelin
gen langs de autosnelweg A5 en de Flevolijn hebben 
plaatsgevonden. 

De effecten van de in 1992 door de gemeente Almere 
genomen beslissingen zijn als volgt zichtbaar: 

Werkgelegenheid 
Alle middelen zijn ingezet - onderzoek, marketing, 
ruimtelijke kwaliteit, segmentering, samenwerkingsver
banden, promotie) - om daadwerkelijk minimaal 1850 
arbeidsplaatsen als voortzetting van het huidige beleid 
en tot boven de 2000 arbeidsplaatsen per jaar door 
middel van het succesvol aanboren van nieuwe mark
ten te realiseren. 
Het versterken van de Almeerse economie is immers 
het belangrijkste speerpunt van beleid. 

In aanvulling op de werklocaties van 1995 zijn nieuwe 
locaties volop in ontwikkeling. Nieuwe bedrijfsterrei
nen zijn dan inmiddels volledig uitgegeven te weten 
Veluwse Kant Oost en West en Tussen Vaart en op het 
snijpunt van de A5/A27. 
De voorbereiding van nieuwe locaties voor na 2005 is 
dan in volle gang. 
Veel onderzoek, inventiviteit en overleg met particu
liere investeerders is besteed om de ontwikkeling van 
nieuwe markten in Almere daadwerkelijk van de grond 
te krijgen. Van Almere-Poort als hoogwaardig bedrij
venpark is de eerste fase in ontwikkeling, die tot na 
2005 doorloopt. 

Indien ondanks alle inspanningen de hoogwaardige 
werkgelegenheidsontwikkeling in Almere-Poort (nog) 
niet kon worden gerealiseerd, dan wordt de ontwikke
ling van Almere-Poort - met behoud van het hoogwaar
dige werk- en woonmilieu - gefaseerd tot het moment 
dat dit wel het geval is. Aan het bedrijfsleven wordt 
dus zekerheid geboden dat het milieu hoogwaardig 
blijft. 
Voor de woningbouw zijn immers alternatieven elders 
in Almere aanwezig. 
In Almere-Hout zijn pal langs de golfbaan de eerste 
'kantoorvilla's in het groen' gerealiseerd. 
Het central-business-district rond het Centraal Station 
in Almere-Stad wordt stap voor stap ingevuld met een 
hoogwaardig kantoormilieu. 

Een tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats , door 
uitbreiding van het voorzieningenpakket zijn er jaar
lijks meer dan 1000 arbeidsplaatsen bijgekomen 
(detailhandel, gezondheidszorg). 

Alhoewel er dus sprake is van een succesvolle ontwik
keling van de werkgelegenheid, blijft meer dan de helft 
van de werkende inwoners van Almere pendelaar. 
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Uitgaande Pendel Almere 
1. 3000 won.! 1850 arbpl. 
2. 2400 won.! 1850 arbpl. 
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Ontwikkelingen in de omvang van de uitgaande pendel en 
pendelpercentages bij verschillende woningbouwtempi 
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HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Afhankelijk van het woningbouwtempo en het aantal 
arbeidsplaatsen blijft er sprake van een forse toename. 
De noodzaak van effectieve weg- en railverbindingen 
maar bovenal van een zo hoog mogelijke werkgelegen
heidsontwikkeling in Almere zelf, passend bij de 
beroepsbevolking, kan niet treffender geïllustreerd 
worden. 

Kwaliteitssprong hoofdcentrum 

Aangetoond is, door een vergelijking met andere ste
den, dat in het Almere van 1995 nog een aantal voor
zieningen moet worden gerealiseerd om het stadshart 
in 2005 als verblijfs- en uitgaansgebied aantrekkelijker 
te maken. 
Door het beperkte verzorgingsgebied - het inwonertal 
van Almere - zijn deze voorzieningen in elkaars nabij
heid in het hoofdcentrum gesitueerd, zodat er sprake 
is van een aaneenschakeling van winkels, pleinen, ter
rassen, bioscoop, schouwburg/ muziektheater, galerie, 
kunstpaviljoen, boulevard en musea 

In 2005 is in Almere dit levendige centrum voltooid, 
doordat niet alleen het onbebouwde deel is ingevuld 
maar ook een aantal reeds aanwezige straten, zoals de 
Brouwerstraat en pleinen, zoals de Grote Markt, van 
functie is veranderd. 
Alhoewel de gemeente Almere het initiatief en de voor
trekkersrol heeft genomen, was voor het slagen van 
deze kwaliteitssprong een directe samenwerking met 
de Almeerse ondernemers een absolute voorwaarde. 
Naast particuliere investeringen heeft de gemeente 
Almere ook in financiële zin bijgedragen aan het reali
seren van dit levendige centrum. 

Verbindingen en bereikbaarheid 
De groei van Almere tot middelgrote stad van 150. à 
180.000 inwoners liet een enorme toename zien in het 
aantal verplaatsingen van personen: 
Niet alleen in Almere zelf, maar ook van en naar 
Almere toe. 
Naast nieuwe technologische ontwikkelingen als tele
matica, zijn de spoor- en wegverbindingen mee ge
groeid met Almere. 
In de stad Almere van 2005 is dit gebeurd door: 
situering van woon- en werklocaties in de nabijheid 
van de Flevolijn en per auto goed ontsloten vanaf de 
autosnelweg A5; 
kantoorlocaties uitsluitend in de directe nabijheid van 
de N.S.-stations; 
aanleg en onderhoud van het netwerk van vrije busba
nen en fietspaden; 
een actief parkeerbeleid waardoor in het hoofdcentrum 
met behulp van het invoeren van parkeertarieven het 
gebruik en parkeren van de auto wordt gereguleerd. 

De voorsprong die Almere in 1995 reeds had op verge
lijkbare andere steden in Nederland - te weten een 3x 
zo hoog gebruik van het openbaar vervoer - is hierdoor 
alleen maar vergroot. . 
Voor het aanleggen van verbindingen van de stad 
Almere naar elders , is de gemeente Almere bijna volle
dig afhankelijk van hogere overheden en de 
Nederlandse Spoorwegen. 
De Flevolijn is met tijdige inzet van nieuw en extra 
materieel en de opening van twee nieuwe stations ( te 
weten in Almere-Buiten en in Almere-Poort), voor de 
stad Almere van 2005 voldoende om het aanbod aan 
reizigers richting Amsterdam en Schiphol en verder 
aan te kunnen. 
Meer dan de helft van het woon-/werkverkeer maakt 
dagelijks gebruik van de trein. 
Bij het realiseren, aan het eind van de negentiger jaren, 
van de Oostboog bij Weesp is ook voorzien in een ade
quate treinverbinding met het Gooi en Utrecht. 

De bereikbaarheid van Almere over de weg was in 
1995 al moeilijk. Ook Almere kwam in het begin van 
de jaren negentig regelmatig in de flle- berichten op de 
radio. Vooral van en naar de Randstad is een directe 
bereikbaarheid van Almere alleen gegarandeerd als er 
nieuwe en drastische verbeteringen in de weginfrast
ructuur zijn uitgevoerd. 
In 2005 zou er, zonder daadwerkelijke verbreding van 
de Al en het Almeerse gedeelte van de A6 naar 2x vier 
of 5 rijstroken en een aansluiting van de A6 op de Al 
met 2x twee rijstroken, een - niet alleen in de spits -
blijvend en groeiend fileprobleem zijn ontstaan. 
In 1995 was de huidige enkelbaans wegverbinding via 
de Stichtse Brug de oorzaak van files. 
Een toenemend gebruik van het doorgaand personen
en vrachtverkeer van de Randstad richting Noord
Nederland en andersom, maakte doortrekking van 
de A27 naar de A5 met 2x twee rijstroken in 1998 
noodzakelijk. Voor de bereikbaarheid van Almere in 
2005 heeft de Al echter de hoogste prioriteit. 
Intensief overleg en afspraken met het rijk hebben 
geleid tot tijdige structurele verbetering in de weg in
frastructuur van de Al, de A6 en de A27. 

Woonlocaties 
Vanaf 1995 was het noodzakelijk dat in Almere de 
komende tien jaar met behulp van woningbouw op een 
breder draagv lak in de bevolkingssamenstelling werd 
aangestuurd. Na het jaar 2005 zijn immers de meeste 
huizen in Almere gebouwd en bewoond. 
Naast het voortzetten van het succesvolle beleid in de 
sociale woningbouw bleek bij huidige en nieuwe inwo
ners van Almere een duidelijke behoefte te bestaan aan 
nog betere, grotere woningen in een groene danwel 
waterrijke omgeving. 
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HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

Uiteraard ontstond er ook vraag naar specifieke wonin
gen (voor jongeren, ouderen e.d.). 
Een toenemende behoefte bij de inwoners van Almere 
was het realiseren van meer voorzieningen in Almere, 
die de stad attractiever en levendiger maakte. 
Kortom: er werd handhaving en zo mogelijk nog meer 
kwaliteit gevraagd van woon- en werkomgeving tegen 
een acceptabele prijs. 

Realisering van dit beleid vond plaats door zowel de 
bouw van jaarlijks 2400 à 3000 woningen als door een 
adequaat beheer van de reeds gebouwde woning- en 
woonomgeving. 
In het nieuwbouwprogramma lag het accent duidelijk 
op de koopsector en werden sociale woningen vooral 
gebouwd voor specifieke doelgroepen. 
Gezien de toch al hoge huurprijzen van de sociale 
woningbouw in Almere zijn de gezinnen met lagere 
inkomens vooral aangewezen op de bestaande woning
voorraad. 
Om geen (te) groot kwaliteitsverschil te krijgen tussen 
nieuwe en bestaande woonmilieus, wordt uitdrukkelijk 
het kwaliteitsniveau bij oplevering als ondergrens 
gesteld. Dit betekende - vooral tegen het jaar 2005 -
een omvangrijk onderhouds- en zo mogelijk verbete
ringsprogramma van 2400 woningen per jaar, te begin
nen met de eerst gerealiseerde buurten in Almere
Haven en Almere-Stad. 

Zoals op de kaart Almere 2005 te zien valt, hebben de 
bouwactiviteiten zich vooral afgespeeld in Almere
Stad, Almere-Buiten en Almere-Poort. Ontwikkeling 
van Almere-Pampus en Almere-Hout komt pas na 2005 
aan de orde. Aanvullend op de activiteiten in de bouw
fronten, werden hier op bescheiden schaal aanvullende 
woonmilieus gerealiseerd. De villaparken Almeerder
hout en Noorderplassen zijn hier voorbeelden van. 

6.3. Almere na 2005 

In 2005 is Almere een middelgrote staçl van 150 à 
180.000 inwoners met een kloppend stadshart, volop 
recreatieve mogelijkheden en, door de groei van de 
werkgelegenheid in Almere, met volop economische 
bedrijvigheid. 
Alle bouwlocaties langs de Flevolijn zijn inmiddels 
gerealiseerd zodat er sprake is van een complete stad, 
die in het noordelijk deel van de Randstad een eigen 
plek heeft verworven. De noodzaak van een snelle 
groei en kwaliteitsverbetering, zoals die - in 1992 - nog 
aanwezig was, is dan veel minder. 
De ruimtelijke mogelijkheden in Almere na 2005 zijn 
op een kaart afgebeeld. 
Ondanks deze ruimtelijke mogelijkheden om door te 
groeien naar een eindstadium van 25 0.000 inwoners, 
kan vanaf 2005 ook een rustiger groeitempo, met 
volop aandacht voor beheer en onderhoud, een realis
tisch scenario zijn. 
Voor de eigen woningbehoefte is dan een bouwpro
gramma van circa 1200 woningen voldoende, zodat er -
met blijvende prioriteit voor versterking van de 
Almeerse werkgelegenheid - een nog beter evenwicht 
ontstaat in de woon-/werkbalans. 

Vanaf 2005 zal de stedelijke ontwikkeling plaatsvinden 79 
in Almere-Pampus en/of Almere-Hout. 
Voor beide ontwikkelingen dienen zowel een nieuw 
openbaar-vervoertracé als de hoofdinfrastructuur nog 
geheel te worden aangelegd. Projecten waarbij enkele 
honderden miljoenen guldens gemoeid zullen zijn. 
Nu -medio 1992- behoeven daar nog geen beslissingen 
over genomen te worden. Gezien de grote investeringen 
zullen medio 2000 daartoe wel de eerste stappen moe
ten worden gezet. 
De strategisch belangrijkste keuze is dan: doorgroeien 
in een hoog tempo tot een eindstadium van circa 
250.000 inwoners en 100.000 woningen of een meer 
geleidelijke groei. 

Antwoorden nu zijn meer gissingen dan verantwoorde 
keuzen, temeer daar de omvang van het beheer- en 
onderhoudsprogramma van de stad Almere van 2005 
nog ongewis is. 
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DE STADSDELEN 
De ontwikkeling van Almere is het best zichtbaar te maken door in woord 
en beeld aan te geven, hoe de afzonderlijke stadsdelen van 1995 tot 2005 
en later veranderen. 
De bewoners en ondernemers van de huidige en toekomstige stadsdelen, 
wilen immers weten hoe hun stukje Almere eruit gaat zien. 
Van het begin af aan is geprobeerd elk stadsdeel een eigen typisch ka~ak
ter te geven waardoor voor iedere wens de meest geschikte omgeving kan 
worden gezocht. 
Een rondgang langs de verschillende stadsdelen levert een beeld op van 
alle mogelijkheden. 

Almere-Haven 

De oudste kern van Almere ligt aan het Gooimeer, bezit 
een eigen haven en heet dan ook Almere-Haven. 
Er wonen 24.000 inwoners en is daarmee bijna vol
tooid. 
Het is een geliefd woongebied geworden, vooral door 
de over het algemeen riante woningen en de pittoreske 
sfeer. Kleinschaligheid is hier een belangrijk kenmerk. 
De kleuren groen, bruin en rood overheersen. 
In Haven zijn van het begin af aan de kenmerken aan
gebracht die ook in de andere stadsdelen worden voort
gezet. Ruime keuzemogelijkheden in soorten wonin
gen, een vrije busbaan die de wijken met elkaar en met 
de overige kernen verbindt, een relatief geringe afstand 
van de woningen tot de bushaltes, een fijnmazig net 
van fietspaden, een goed voorzieningenniveau en 
bedrijvigheid die zich, al naar gelang zijn aard, mengt 
met de woonbebouwing of op de autowegen is geörien
teerd. 

De komende tien jaar zal het onderhouden van de oud
ste kern het belangrijkste zijn. Onderhoud van de 
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woningen maar ook de woonomgeving, de voorzienin
gen, de wegen en het groen. 
In Haven zijn tegen 2005 de eerste woningen 25 jaar 
oud en toe aan groot onderhoud. In overleg met de 
beheerders van de woningen, de ondernemers en de 
inwoners van Haven zal een beheerplan worden 
gemaakt. 
Uitgangspunt van het gemeentebestuur is, dat hierbij 
zoveel mogelijk verantwoordelijkheid wordt gedragen 
door de direct betrokkenen in Haven in plaats van een 
allesomvattende bemoeienis en financiering van de 
gemeente. De ervaring elders heeft geleerd, dat het leg
gen van verantwoordelijkheid bij de direct betrokkenen 
de beste voorwaarde is voor een duurzaam beheer. 
Voor een evenwichtige ontwikkeling van de stad 
Almere dienen er geen grote kwaliteitsverschillen te 
ontstaan tussen de bestaande woningen en woonomge
ving in Haven en de nieuw gebouwde wijken. 

Eén van de grote voordelen van het ouder worden van 
Almere is, dat jonge groenaanplant almaar mooier 
wordt. 
Vooral in Almere-Haven is dit goed te zien. 

Bijna 70% van 9000 woningen in Haven zijn huurwo
ningen in de sociale sector. Met behoud van het groene 
milieu zullen op een aantal plaatsen kleinschalige pro
jecten worden gerealiseerd in de meer duurdere sector, 
teneinde een breder draagvlak te verkrijgen. 
De plannen voor het Meerveld en op het Havenhoofd 
zijn hier voorbeelden van. 

Door allerlei activiteiten zal de Havenkom steeds aan
trekkelijker worden. 
Met de verdere groei van het hoofdcentrum van Almere 
zal het voorzieningenniveau van Haven verder onder 
druk komen te staan. Behoud van een volledig voorzie
ningenpakket op een stadsdeelniveau van 24.000 inwo
ners , ruimtelijk gesitueerd in een logisch winkelcircuit, 
is de beleidslijn voor de komende tien jaar. 
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Almere-Buiten 

In Almere-Buiten is het omringende ruimè en wijdse 
polderlandschap nog het best herkenbaar. 
Brede straten en lanen, door bomen en plantsoenen 
begeleid, ruime woningen van vooral witte en grijze 
kleuren die goed afsteken tegen de donkere bomen en 
de wolken, volop singels met rietkragen, geven Buiten 
het milieu van het landelijk wonen met alle gemakken 
van een compleet voorzieningenniveau van een grote 
stad onder handbereik. 

Als Buiten volledig is afgebouwd, wonen er in het jaar 
2015 meer dan 45.000 mensen. 
Op het kaartje is goed te zien, dat Buiten uit drie 
gedeelten bestaat. 

Het westelijke deel is in 1995 gereed; dan telt Buiten al 
23.000 inwoners met een eigen station, winkelcentrum 
en enkele kleinschalige bedrijventerreinen. 

A o s o E E N 
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Het middengedeelte van Buiten wordt in de jaren 1995 
tot 2005 aangelegd en biedt ruimte aan 21.000 nieuwe 
inwoners. In dit gedeelte van Buiten is een aantal jaren 
achter elkaar groen ingeplant. Hierdoor is een aantal 
groene kamers ontstaan, die het gebied een landschap-

A o s o E L E N 

pelijk, gevarieerd beeld verschaffen en de maat van de 
toekomstige woonbuurten aangeven. 
Door de ruime opzet een uitgelezen plek voor zowel 
gezinnen met kinderen als ouderen. 
Voor voetgangers en fietsers is een fijnmazig netwerk 
van veilige en beschutte routes ontworpen met tal van 
bruggen over singels en het omliggende landschap. 
Door de ligging aan weerszijden van de spoorlijn, is hE 
NS-station op loopafstand gelegen, zodat voor het 
gebruik van de auto een goed alternatief onder handbe 
reik is. 

Het meest oostelijk deel van Buiten grenst direct aan 
het polderlandschap en de Oostvaardersplassen liggen 
bij wijze van spreken in de achtertuinen. 

Dit deel wordt, zoals het er nu naar uitziet, pas na 200~ 
in aanbouw genomen, zodat de aangeplante bomen 
tegen die tijd een nog groener milieu bieden. 
Het 'Buiten-wonen' kan hier niet beter worden gevoeld 
Tegen die tijd is al het groen zo volwassen geworden, 
dat het milieu in Buiten een landschap op zichzelf 
vormt. 
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Almere-Stad 

Dit grootste stadsdeel van Almere heeft twee gezichten: 
het stadshart voor geheel Almere en daaromheen een 
stedelijk woongebied. 
Aan zowel het stadshart als het woongebied eromheen 
wordt de komende tien jaar nog hard gewerkt. 
Eigenlijk vinden hier in het Stadsplan de meeste bouw
activiteiten plaats. 

Om het stadscentrum attractiever te maken, worden er 
winkels, pleinen, een schouwburg, een bioscoop, een 
muziektheater, een discotheek, hoogwaardige kantoren 
en parkeervoorzieningen gebouwd. 
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Daarnaast worden de komende tien jaar in Almere-Stad 
bijna 15.000 woningen gebouwd. Tenslotte wordt een 
drietal nieuwe bedrijventerreinen, elk met een eigen 
karakter, direct bereikbaar vanaf de autosnelweg en 
goed ontsloten voor het openbaar vervoer, aangelegd. 
Als alle plannen zijn uitgevoerd, wonen er in 2005 
bijna 93.000 mensen, is Almere-Stad vrijwel voltooid 
en heeft Almere een kloppend stadshart. 
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Het stadshart 

Midden in de stad Almere ligt het ~oofdcentrum, waal 
alle stedelijke voorzieningen een plek zullen vinden. 
De bebouwing heeft hier een echt stedelijk karakter, 
met wat grotere bouwblokken met gestapelde wonin
gen, al dan niet boven winkels. 
Het stadshart is gebouwd rond het Weerwater; een bin· 
nenmeer dat het wonen en werken daar een heel apart 
karakter verleent. 
Om in de komende tien jaar uit te groeien tot een groot 
stedelijk centrum met allure en passend bij een stad 
van 150 à 180.000 inwoners, worden alle stedelijke 
voorzieningen geconcentreerd op een gebied van ruim 
100 hectaren. 
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In 2005 zijn de belangrijkste dan uitgevoerde projecten: 
1. Een uitgaanscentrum door middel van een men

ging van culturele voorzieningen, winkels, horeca, 
pleinen en wonen. 

2. Een versterkt zuidelijk deel van het winkelcen
trum en een gesloten winkel circuit. 

3. De Grote Markt en het Stadhuisplein als "verblijfs
pleinen"en een een boulevard langs het 
Weerwater;. 

4. Een hoogwaardig waterfront langs het Weerwater, 
zodat de stad Almere zichtbaar een stadshart krijgt 
vanaf de autosnelweg. 

5. Een specifiek, hoogwaardig kantorenmilieu aan de 
noordkant van het centraal station, rekening hou
dend met de sociale veiligheid. 

A o s o E E N 
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6. Vanaf 2005 het inrichten van het gebied tussen 
Cinemadreef en spoorlijn, in aanvulling op de sta
tionsomgeving, tot een specifiek kantorenmilieu. 

7. Een rechtstreeksere bereikbaarheid van het hoofd
centrum vanaf de autosnelweg door de opening 
van de Cinema- en Veluwedreef in 1993. 

8. De bouw van nog tenminste 1500 woningen -
gestapeld in de commerciële sector - in aanvulling 
op het winkelcircuit en uitgaanscentrum. 

Op het kaartje zijn de verschillende locaties aangege
ven, zodat goed te zien is dat in het gehele stadshart 
verspreid bouwactiviteiten plaatsvinden. 
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Woonwijken 

Vooral aan de oostkant van Almere-Stad worden de 
komende jaren nieuwe woonwijken gerealiseerd. 
Filmwijk en Parkwijk zijn de eerste ervan. 
Het wonen in deze wijken kent de unieke combinatie 
van een ruim opgezette, groene woonomgeving en 
overwegend eengezinswoningen in combinatie met een 
stadshart, met alle stedelijke voorzieningen op loopaf
stand. 

Zoals elk stadsdeel, krijgen deze wijken een eigen NS
station, dat het knooppunt voor het openbaar vervoer 
zal zijn, waaromheen kantoren zijn gesitueerd en een 
accent bij meer stedelijke bebouwing ligt. 
Een groot deel van het plangebied valt binnen een 
straal van 1500 meter van dit station. 
Daarnaast zorgen de vrijliggende busbanen en de auto
vrije fietspaden voor een in Nederland uniek, maar 
voor Almere al gewoon gevonden, netwerk van verbin
dingen. Alternatieven genoeg om zich in plaats van 
met de auto, met de fiets, bus of trein te verplaatsen. 

A s D E E N 
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Bedrijventerreinen 
De bedrijventerreinen in Almere-Stad - de paarse gebi 
den op de kaart - liggen aan de randen, langs de stads
autoweg en vooral langs de autosnelweg. 
Het is de bedoeling dat op bestaande bedrijventerrei
nen beter zal worden aangegeven, welke bedrijven er 
thuis horen. Ook zal de ontsluiting en (groene) inrich
ting van bedrijfsterreinen verbeterd worden om een 
nog beter milieu aan te kunnen bieden. 
Het aantrekken van meer bedrijvigheid en daardoor 
extra werkgelegenheid is immers het belangrijkste 
speerpunt in het Stadsplan voor de komende tien jaar. 

Nieuwe bedrijventerrein - in aanvulling op die van 
1995 - zijn de navolgende: 

Veluwse Kant-West Een hoogwaardig thematisch 
bedrijvenpark van bruto bijna 
25 hectaren, t.b.v. groothandel, 
showrooms, laboratoria, 
research e.d. 
Goed ontsloten vanaf de auto
snelweg en opgenomen in het 
stelsel van vrij liggende busbaner 
van Almere. 
Verwacht wordt dat reeds in 199 
het merendeel aan gegadigden is 
uitgegeven. 
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Veluwse Kant-Oost Een hoogwaardig gemengd bedrij
venpark van bruto ruim 30 hecta
ren, t.b.v. groothandel, schone 
industrie en assemblage. 

Tussenvaart 

Gooise Kant 

Goed bereikbaar per auto, door
dat het direct gelegen is aan de 
autosnelweg. 

Een bedrijventerrein van bruto 
circa 70 hectaren, specifiek 
ingericht voor de transport- en 
distributiesector . 
Uiteraard is de ontsluiting van 
zowel het personen-als 
vrachtverkeer optimaal door de 
directe aansluiting op de auto
snelweg. 
Het bedrijventerrein is rondom 
gelegen in een groene zone. 

Dit bedrijventerrein is reeds in 
1995 grotendeels gerealiseerd als 
hoogwaardig gemengd terrein. 
Voorgestaan wordt, hier een pro
jectmatige ontwikkeling met 
hoogwaardige bedrijfsgebouwen 
die zo typerend zijn, te weten: 
kantoorachtige hoofdbebouwing, 
een verbinding naar erachter 
gelegen grote assemblage danwel 
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magazijnruimte. De niet uitgege
ven zone onder de hoogspan -
ningsleiding worqt ingericht als 
centrale groenzone. 
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Almere-Poort 

Vanaf het oude land rijdend over de Hollandse Brug, is 
Almere-Poort het eerste ontmoetingspunt met Almere 
en Flevoland. 
Op de luchtfoto is goed te zien hoe dit gebied omgeven 
is door water, stranden en bossen. 
Dit gebied van ruwweg 400 hectaren is een uitgelezen 
locatie voor de situering van hoogwaardige bedrijven 
en kantoren die profijt hebben van de uitstekende ont
sluiting per spoor en weg, de unieke ligging nabij het 
IJsselmeergebied, bosgebieden, stranden en niet in de 
laatste plaats de centrale ligging ten opzichte vàn 
Schiphol. 
Ook voor het wonen biedt de locatie uitgelezen plek
ken in combinatie met recreatie. 
Als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van Almere 
- en dus ook voor Poort - geldt de mogelijkheid om ver
snelling danwel vertraging in de groei van zowel de 
woningbouw als werkgelegenheid op te vangen met 
behoud van de kwaliteitsdoeleinden. 

8 Sub-centraal woonmilieu 

[QJ Zeer hoogwaardig werkmilieu 

D Water en recreatie 

IJ-meer 

1995 

Natuur / Bos / Park 

B Hoofdwegenstructuur 

Almere-Poort 

Gooimeer 

1995 - 2005 
Centrum gebied 

D Wonen 

D Bedrijventerrein 

D Sport en recreatie 

~ NS-station 

o 1 2 km -_.--.._-

2005+ 

o Wonen 

o a.v. tracé 
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Kwaliteitsdoeleinden in een eindfase, maar ook gedu
rende de ontwikkelingsperiode, die vele jaren - varië
rend van 5 tot 20 jaar - kan vergen . . 
Kwaliteitsdoeleinden, waarbij de unieke ligging van 
het gebied optimaal wordt uitgeput. 
Prioriteit wordt gegeven aan een uitnutting van de uit
stekende ligging met behulp van aanvullende hoog
waardige werkgelegenheid in Almere boven een snelle 
ontwikkeling. 
Als Poort eenmaal in ontwikkeling is genomen kun
nen de investerders en bedrijven zeker zijn van een 
blijvend hoogwaardig milieu. 
Vanuit het te verwachten ontwikkelingstempo heeft 
een gefaseerd ontwikkelingsmodel de voorkeur, waar
bij het gebied stap voor stap ingevuld wordt vanuit één 
ruimtelijk concept en afgestemd op de mogelijkheden 
vanuit de markt en andere stadsdelen van Almere. 

Ter illustratie van het woon- en werkmilieu is een eer
ste ontwerp schets voor Poort gemaakt. 
Poort is een gebied van ruwweg 400 hectaren groot met 
een doorsnede van circa 3 kilometer. Programmatisch 
is als uitgangspunt gekozen, de realisering van 10.000 
arbeidsplaatsen en 8 à 9.000 woningen. 
In deze ontwerp schets is rond het station, een goed 
bereikbare locatie voor eenieder, een concentratie van 
wonen en werken gesitueerd. Direct vanaf het station 
loopt een as richting IJmeer met de jachthaven op de 
kop. Recreatievoorzieningen kunnen zo goed geïnte
greerd worden in de ontwikkeling van Almere-Poort. 

Kantoren en bedrijvigheid worden ten zuiden van het 
spoor voorgesteld: de grootste concentratie direct bij 
het station (hoog- en middelbouw), in een aflopende 
gradiënt naar een extensiever ruimtegebruik richting 
A5, waar bedrijven in een landschappelijke setting 
worden voorgesteld. 
Tussen de snelweg A5 en de spoorlijn ligt een opper
vlak van ca. 120 hectaren, dat ingericht kan worden als 
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een hoogwaardig, industrieel bedrijvenpark, hetgeen 
zowel tot uitdrukking moet worden gebracht in de 
gebouwenkwaliteit als in de omgevingskwaliteit. Dit 
bedrijvenpark grenst aan het bosgebied en wordt voor
zien van een golfbaan. Afgezien van een goede benut
ting van het spoor, draagt dit voorstel bij aan het 
behoud van de groene entree van Flevoland. 

Voor het wonen geldt een analoge opzet in noordelijke 
richting: aan het stationsplein middelhoog wonen (4 
tot 6 lagen); langs de hoofdontsluiting woningen met 
uitzicht op het IJmeer, iets noordelijker het wonen in 
het groen in een lage dichtheid. In de open groene mid
denstrook zijn verschillende voorzieningen, zoals scho
len, gepland. 
De noordwestelijke tak van de ontsluitingslus kan 
langs de locatie voor een congrescentrum verder 
gevoerd worden in de vorm van een boulevard langs 
het IJmeer. Het concentreren van de hoofdwegen in het 
middengebied is een alternatief voor de ontsluiting, dat 
als voordeel een goede bereikbaarheid van het bos voor 
de bewoners heeft (geen barrières aan de buitenzijde). 
De woningbouw zal dus vooral in hogere dichtheden 
op attractieve plekken worden gerealiseerd. Attractieve 
plekken zijn gelegen nabij het water, stationsgebied en 
bosgebied. 

Samenwerking marktpartijen 
Bij de ontwikkeling van Almere - en zeker een nieuwe 
ontwikkeling qua gebied en ambitieniveau als Almere
Poort - is een samenwerking tussen overheden en 
marktpartijen onontbeerlijk. Met als basis het 
Stadsplan zal deze samenwerkingsvorm concreet moe
ten worden ingevuld om vast te kunnen stellen of 
daadwerkelijk nog deze eeuw een aanvang kan worden 
gemaakt met de ontwikkeling van Almere-Poort tot een 
hoogwaardig werk-, woon- en recreatiegebied. 

A D D E N 
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Noorderplassen 

De centrale ontwikkelingsrichting van Almere tot 2005 
is langs de Flevolijn. Almere-Stad, Buiten en Poort 
voorzien daarin. In aanvulling daarop kunnen op 
bescheiden schaal ontwikkelingen daarbuiten plaats
vinden. 
Ontwikkeling van het Noorderplassengebied kan voor 
2005 gewenst zijn vanwege een aantal redenen: 
1. het kunnen aanbieden van een specifiek hoogwaar

dig woonmilieu, verweven met en gelegen aan het 
water; 

2. het voorzien van zandwinmogelijkheden voor de 
stedelijke ontwikkeling van Almere; 

3. het voortzetten van de bosinplant, teneinde de 
landschappelijke ontwikkeling door te kunnen zet
ten en af te ronden; 

4. de mogelijkheid om de aantrekkelijkheid van 
Almere als waterstad te vergroten, zowel uit een 
oogpunt van recreatiemogelijkheden als werkgele
genheid; 

5. een alternatieve woningbouwontwikkeling, mocht 
onverhoopt de ontwikkelingstermijn van Almere
Poort langer duren dan gepland; 

1995 
Wonen 

D Stedelijk gebied in studie 

D Natuur / Bos / Park 

B Hoofdwegenstructuur 

NOORDERPLASSEN 

1995 - 2005 2005+ 
D Wonen 

D Reservering Stedelijk gebied D Stedelijk gebied 
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Op bijgaande illustratie is de mogelijke afronding van 
de noordrand van Almere afgebeeld: een ontwikkeling 
met wonen in en rond het water, een zandwinmogelijk
heid door de Noorderplassen uit te breiden, een sluis 
naar het IJmeer met een recreatieve ontwikkeling van 
de Pampushaven, een nieuw bosgebied, een recreatieve 
ontwikkeling van Pampushout. 
Ontwikkeling van dit gebied in aanvulling met randbe
bouwing in Almere-Poort, geldt als alternatief voor de 
integrale ontwikkeling van Almere-Poort. Ontsluiting 
van dit gebied kan plaatsvinden vanuit de Hoge Ring. 
Uiteraard wordt het tracé voor een openbaar-vervoer
systeem en een mogelijke aftakking van de Flevolijn 
gereserveerd. 
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Almere-Hout 

Almere-Hout is tegenover het Gooi gelegen, omgeven 
door bossen en open landbouwgebieden. 
Kenmerkend voor Almere-Hout is de langgerektheid -
het gebied is van noord naar zuid ongeveer acht kilo
meter lang en ruim 3 kilometer breed - en het verschil 
in karakter: de westzijde bosrijk en de oostzijde een 
open landbouwgebied. 
De ontwikkeling van Hout vindt plaats over een lange 
periode van 1990 tot ver na de eeuwwisseling. Juist dit 
rustige ontwikkelingstempo geeft de mogelijkheid, om 
Hout een geheel eigen karakter te geven: "meer 
gegroeid dan gebouwd". 
Gezien de ligging en de na de aanleg en verbreding 
goede verbinding via de Stichtse Brug met het Gooi , 
bestaan hier goede kansen voor exclusieve woning
bouw. 
De reeds bestaande golfbaan in dit gebied kan deze ont
wikkeling stimuleren. 
Het karakter van Hout zal lijken op dat van het aan
grenzende Gooi. 
Recreëren zal dan ook op een vanzelfsprekende manier 
met het wonen gemengd zijn. Te denken valt aan par
ken, een manege, uitspanningen en bovenal een rijk en 
gevarieerd landschap. 
"Hout is alleen Hout als er hout staat" is en blijft het 
centrale thema van dit stadsdeel. 

Indien Hout in de volgende eeuw ontwikkeld is, ligt er 
een aantal woon- en werklocaties in een landelijke en 
groene omgeving. Woningen in een lage dichtheid, 
kantoorvilla's in het groen, een golfbaan, een drafsport
centrum en op het snijpunt van de A5 en de A27 en 
nabij de Stichtse Brug een tweetal bedrijventerreinen. 
Naast opneming in het stelsel van vrije busbanen, 
wordt een railtracé gereserveerd richting het Gooi en 
Utrecht. 
In de periode tot 2005 zullen in Hout vooral aan de 
randen aan de westzijde woningen worden gebouwd in 

een zeer lage dichtheid. Het voorzieningenpakket zal 
zich daarbij beperken tot het meest minimale. 
Ook is deze strook een plaats voor opleidingsinstituten 
een conferentie-oord, een geheel zelfstandig kantoor 
direct gelegen aan de golfbaan en omringd door bossen 
Zoals nu voorzien wordt, zal pas na 2005 sprake zijn 
van een meer integrale aanpak van Hout, waarbij er, 
naast bedrijvenlocaties, op bescheiden schaal ruimte 
aanwezig is voor een voorzieningenpakket behorend bi 
een stadsdeel dat in zijn eindfase 12.500 woningen 
met 30.000 inwoners telt. 

Na de aansluiting van de A27 op de A5 zou de druk 
vanuit Utrecht op dit gebied enorm toe kunnen nemen. 
Milieus zoals die in Hout worden gerealiseerd, zijn 
immers elders nauwelijks meer te vinden. In die situ
atie is het denkbaar, dat de ontwikkeling van Hout 
sneller gaat dan nu wordt voorzien. Ook dan geldt ech
ter, dat de kwaliteit van het milieu gehandhaafd blijft. 

Met de aansluiting van de A27 op de A5 ontstaat er in 
Hout een tweetal uitgelezen plekken voor bedrijventer
reinen. Eén letterlijk op het snijpunt van de A5 en de 
A27 van bruto meer dan 50 hectaren groot; de ander 
nabij de Stichtse Brug, omgeven door groen met een 
bruto oppervlak van bijna 80 hectaren. 
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Almere-Pampus 

Ten noorden van Almere-Poort ligt een deel van 
Almere dat aan twee zijden begrensd wordt door het 
IJmeer. Dit stadsdeel leent zich bij uitstek om zich te 
ontwikkelen als 'boulevard-stad', waarin wonen, 
recreëren, strand en water volledig kunnen worden uit
genut. 
Het Pampushout, nu nog met twee bossen met open 
velden ertussen, zal op den duur uitgroeien tot een ste
delijk park met diverse voorzieningen van sport en 
recreatie. 
De ontwikkeling van Almere-Pampus speelt zich af na 
2005. Tot die tijd blijft het huidige gebruik als tijdelijk 
landbouwgebied gehandhaafd en wordt met groenaan
plant een basismilieu gerealiseerd. De mogelijkheid 
blijft open, dat in de verre toekomst een railverbinding 
door het IJmeer richting Amsterdam wordt aangelegd. 

IJ-meer 
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INVESTEREN IN ALMERE 
De verdere ontwikkeling van Almere omvat vele projecten. Projecten van 
uiteenlopende omvang, financieringsbehoefte en realisatietermijn. 
Het is niet zinvol het Stadsplan tot 2005 en later af te sluiten met een . 
gedetailleerd en alomvattend actie- en investeringsplan. De praktijk heeft 
de betrekkelijkheid van dit soort schema's bewezen. 
Realisatie is afhankelijk van factoren zoals de marktvraag en de uitkom
sten van onderhandelingen met derden. 
Wel kan een globaal inzicht worden geboden van de omgevingsrisico's en 
de belangrijkste instrumenten die ingezet moeten worden. 

8.1. Investeringsstrategie 

Doel van het Stadsplan is een éénduidige bestuurlijk 
breed gedragen visie te presenteren en uit te voeren 
waardoor -gefaseerd en in overleg met marktpartijen- : 
een nog attractiever aanbod aan woon-, werk- en ver
blijfsmilieus in Almere kan worden gerealiseerd; 
de concurrentiekracht van de stad Almere in de regio 
erdoor wordt verstevigd en 
de bereidheid om in het product Almere te investeren, 
toeneemt. 

Met een financieel terugtredende overheid biedt een 
dergelijke strategie kwalitatief en kwantitatief de beste 
garantie (lees: geen volstrekte zekerheid) voor de ver
dere groei van Almere. 
Kortom: een overheid die ruimte laat en samenwerking 
zoekt met private marktpartijen. 
Het primaat van de overheid als overheersende partij 
is, gezien de drastische afname van de overheidsmid
delen die ingezet worden, minder effectief en in feite 
achterhaald. 

De overheid dient als bestuurlijk beleidsbepaler, zowel 
in de visie en zeker naar de uitvoering toe, overeen
stemming te verkrijgen op basis van gelijkwaardigheid, 
afgemeten aan de financiële inzet en risico's. 
Overheidsbeleid - hoe goed ook georganiseerd en voor
zien van een visie - heeft nauwelijks kans van slagen 
indien de particuliere markt het welslagen (lees: rende
ment) er niet van inziet. 

Almere zal nog meer dan tot nu toe de stad ontwikke
len vanuit één centrale visie - het Stadsplan - en 
nieuwe samenwerkingsverbanden met particuliere 
organisaties aangaan. 

8.2. Het ambitieniveau 

Het ambitieniveau om Almere van 1995 tot 2005 verder 
te laten groeien naar een middelgrote stad is hoog. 
Naast het realiseren van voldoende aantallen arbeids
plaatsen, woningen en infrastructuur, staat de kwaliteit 1C 
ervan de komende tien jaar centraal. 
Daadwerkelijke realisering van het Stadsplan vindt 
plaats met tal van onzekerheden.De economische ont
wikkeling van bijvoorbeeld de bedrijven- en huizen
markt laat zich over een periode van 10 jaar moeilijk 
voorspellen. 
Om toch zoveel mogelijk zekerheid te kunnen geven 
aan investeerders, bedrijven, huurders en kopers van 
huizen, kiest het gemeentebestuur uitdrukkelijk voor 
het handhaven van het ambitieniveau en het faseren 
in de tijd van projecten als deze nog niet haalbaar zijn. 
De ruimte in Almere is te kostbaar om "zomaar" in te 
vullen. 
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8.3. Risico-analyse 

In het gekozen scenario van het Stadsplan dienen er nu 
- eind 1992 - ingrijpende besluiten genomen te worden 
over de periode vanaf 1995. Een vijftal strategische 
speerpunten is bepalend voor een succesvolle ontwik
keling van Almere tot 2005 en later. 
1. Economische versterking met aanvullende, hoog

waardige werkgelegenheid; 
2. Een woonbeleid met draagvlakverbreding in aan

vulling op de bevolkingssamenstelling van nu; 
3 Een kwaliteitssprong van het centrum van Almere; 
4. Adequate en tijdig gerealiseerde weg- en railver

bindingen; 
5. Beheer- en onderhoud waarbij de gerealiseerde 

kwaliteit van woon- en leefmilieu minimaal 
gehandhaafd wordt. 

De rijksoverheid stelt zich geheel anders op ten 
opzichte van Almere dan tot nu het geval was. 
Positiever voor wat betreft de belangrijke plaats die 
Almere heeft in de stedelijke ontwikkeling van het 
noordelijk deel van de Randstad. 
Terughoudender doordat met name een aantal finan
ciële bijdragen in de hoofdinfrastructuur zal komen te 
vervallen en in de sociale woningbouw aanzienlijk 
lager zal zijn dan in de periode tot 1995. 
Het bestuur van Almere zal op deze veranderingen 
passende antwoorden ontwikkelen. 
Passend voor wat betreft de inzet van nieuwe instru
menten, investeringsimpulsen, ambtelijke en bestuur
lijke werkverbanden en samenwerkingsconstructies 
met bedrijfsleven en inwoners. 

Het hoge ambitieniveau van het Stadsplan heeft 
immers alleen kans van slagen als alle middelen wor
den ingezet. 

Samenvattend kan geconstateerd worden dat vanaf 
1995 over de mate waarin de rijksoverheid Almere 
financieel steunt, nieuwe afspraken zullen moeten 
worden gemaakt, waarbij een nieuw instrumentarium 
voor de komende tien jaar van toepassing is. 

Medio 1992 zijn de onderhandelingen daarover nog in 
volle gang. Met name in het kader van de Vierde Nota 
Extra dienen bindende afspraken te worden gemaakt 
met alle betrokken ministeries over de rijkssteun bij de 
groei van Almere in de periode 1995-2005. Deze afspra 
ken worden mede gecoördineerd in regionaal verband. 
Afronding van deze onderhandelingen is noodzakelijk 
om definitieve conclusies te kunnen trekken over de 
financieel-economische haalbaarheid van de gepresen
teerde visie. 

Anderzijds dienen de onderhandelingen te worden 
onderbouwd vanuit een visie, zodat besluitvorming 
erover door Almere, mede gezien de benodigde voorbe
reidingstijd om tijdig operationele plannen te kunnen 
realiseren, nu plaats dient te vinden. 

Naar de huidige inzichten en met inzet van extra mid
delen heeft het gemeente bestuur het vertrouwen dat 
het ambitieniveau van het Stadsplan financieel-econo
misch uitvoerbaar is. Na vaststelling door de Raad 
dient zich dan ook de fase van uitwerking en realise
ring aan. 
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