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I. De gebieden binnen Almere Paart waarvOor 
Ontwikkelingsplannen Worden Opgesteld z{Jn 
genummerd (gebiedscodes). Groenendaal 
loopt hier a.h. w. dwars doorheen. Vaar dit 
gebied Wordt eerst een raamplan opgesteld 
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1 INLEIDING 

2. Parkgebied Groenendaal in poort (schetsontwerp) 

3. Naar aanleiding van een onderzoek (IBN- DLO) 
naar de behoefte aan parken in de nieuwe stadsdelen 
Almere Hout en Almere Poort werd aangegeven dat 
binnen het bebouwd gebied een netwerk van groene 
routes en parken moet komen. 

Groenendaal is de centrale groene ruimte in Almere Poort, die zowel functioneel als 

ruimtelijk de schakel vormt tussen het waaiervormige Euroquartier en de orthogonale 

wijken ten noorden daarvan. Tegelijkertijd is het ook een groene schakel tussen de dijk 

met daarachter het IJ-meer en de ecozone met recreatieve verbindingen naar 

Pampushout en Kromslootpark. 

Voor dit samenhangende parkgebied is een facetplan opgesteld. Het facetplan is 

richtinggevend en tevens kaderstellend voor de ontwikkelingsplannen van de aanlig

gende wijken waarin Groenendaal is opgenomen. Het facetplan versterkt de interne 

samenhang, een samenhang in ruimtelijke en functionele zin, op zodanige wijze dat een 

parkachtige sfeer ontstaat met voldoende uitloop- en openbaar gebruiksmogelijkheden. 

Bovendien worden de externe relaties in hoofdlijnen vastgelegd, bijvoorbeeld met 

Euroquartier. De openbaarheid en de uitloopmogelijkheden zijn voor Euroquartier van 

eminent belang, vanwege de hoge bebouwingsdichtheid. In die zin heeft het ontwerp 

van Groenendaal ook een directe relatie met Euroquartier. 

Aangezien binnen geheel Poort er een grote vraag naar oppervlakte is, is efficiënt en zo 

mogelijk dubbel grondgebruik binnen Poort gewenst. Dit geldt ook voor Groenendaal . 

De optelling van de vraag naar (groene)voorzieningen overstijgt de beschikbare 

oppervlakte. Binnen dit facetplan wordt een helder samenhangend en solide ruimtelijk 

concept gepresenteerd, waarin de spanning in het programma is gebruikt om een park 

met dynamiek te ontwikkelen. Het ruimtelijk concept wordt gebruikt als kapstok voor 

functies die in de loop van de tijd hun plaats krijgen binnen Groenendaal. De functies 

worden op efficiente wijze met elkaar gecombineerd binnen een hoofdordening. Door 

Groenendaal al in een vroeg stadium te ontwikkelen, ondanks het op veel punten nog 

onzekere programma, wordt het een in opbouw zijnd groengebied binnen een stadsdeel 

in opbouw. Groenendaal groert letterlijk mee met de wijk, waardoor het gebied direct 

waarde heeft voor de nieuwe bewoners van Almere-Poort. 
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2 LIGGING PLANGEBIED 

4. Ligging Almere Poort 

5 Ligging plangebied Groenendaal 

Almere Poort is gelegen aan de zuid-west punt van de Flevopolder nabij de Hollandse 

Brug, de brug waarover de A6 en de Flevolijn lopen en vormt zodoende de ' poort ' van 

v Amsterdam naar Almere. Dit nieuwe stadsdeel zal een oppervlak beslaan van 940 ha, 

waarvan 565 ha nieuw te ontwikkelen gebied. Het gebied zal worden ontwikkeld in de 

periode 2000-20 I O. 

Voor Almere Poort is een Structuurplan ontwikkeld waarin rekening is gehouden met 

het (voorlopig) programma voor dit nieuwe stadsdeel. Dit Structuurplan vormt de basis 

voor verder te ontwikkelen gebieden waar wonen. werken, recreatie of natuur een 

hoofdfunctie vormen, of juist als gemengde functies binnen een gebied ontwikkeld 

zullen worden. In grote lijnen is ook de infrastructuur (wegen, waterlopen, fietsroutes, 

busbanen en zware kabeltracees) in het Structuurplan vastgelegd. 

Een onderdeel van het Structuurplan Almere Poort is het centraal gelegen parkgebied 

Groenendaal. Het gebied heeft een grote 'randlengte' waarop deelgebieden binnen 

Almere Poort aansluiten. Groenendaal zal dan ook een belangrijk groengebied worden 

voor de omliggende wijken. Er zullen tevens vele functies zijn opgenomen die zich op 

een of andere wijze verhouden tot een park of parkachtige setting. Dit varieert van een 

bedrijfsgebied dat deel uit gaat maken van de 'Groenendaal-sfeer' tot een kinderboer

derij die een onderdeel kan zijn van het werkelijke stadspark. 
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3 OMGEVINGSFACTOREN 

~Olde"feiL : ~NA'P 

Ondergrond 

De ligging van Groenendaal binnen het totale Structuurplan heeft enkele specifieke 

achtergronden. Een belangrijke factor bij de ontwikkeling van het plan was de 

zettingsgevoeligheid van de ondergrond die optreedt wanneer het gebied sterk 

ontwaterd enlof opgehoogd wordt. Gebieden waar straks gebouwd gaat worden zoals 

woon-, bedrijf- en kantoorlocaties en ook wegen, zullen ten opzichte van het huidige 

maaiveld zeker I meter worden opgehoogd met zand en eventueel grond. Dit leidt tot 

extra druk op de ondergrond waardoor aanwezige veen- en kleilagen zullen verdichten 

en het grondwater een opwaartse druk krijgt, waardoor het sneller zal uitspoelen . De 

effecten van zetting in de ondergrond door ophoging zijn voor het hele gebied globaal 

berekend. Daaruit bleek dat sommige delen van het gebied een veel hogere 

zettingsgraad zullen hebben dan andere delen. Een sterke zetting betekent dat het 

gebied zal dalen na zandophoging. Groenendaal is bewust geprojecteerd op dat deel 

van het gebied waar de zetting in de bodem als gevolg van ophoging het sterkst zou 

zijn. In Groenendaal zal de bebouwingsdichtheid relatief zeer laag zijn, waardoor 

ophoging alleen plaatselijk nodig is. 

Water 

Een andere factor die mede bepalend is voor de ligging van Groenendaal is de samen

stelling en beweging van het grondwater. In Almere Poort komen verschillende 

grondwaterstromen aan de oppervlakte. Ten eerste kwelwater aan de binnenzijde van 

de dijk (water vanuit het randmeer dat onder de dijk door kwelt in de polder). Dit water 

stroomt via het oppervlaktewater in noordelijke richting. Ten tweede diepe kwel die 

centraal in het gebied Poort aan de oppervlakte komt. De samenstelling van dit 

kwelwater is niet zodanig dat het bruikbaar is als oppervlaktewater. Het is brak en zeer 

rijk aan nutriënten. Om te voorkomen dat dit water aan de oppervlakte komt is het 

. . hn. · ,,_' J • I. wenselijk om te zorgen voor tegendruk vanuit het grondwater dat zich in de hogere 
-".....,.,., lf'C.'U't . ..,. W -/Vit? 

;;>-' ________ v~ __ bodem lagen bevindt, en eventueel in contact staat met het oppervlaktewater. Dit kan 
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worden bereikt door de grondwaterstand relatief hoog te houden, o.a. in Groenendaal. 

Dat betekent dat voor voldoende (ruimte voor) oppervlaktewater moet worden gezorgd 

in en om Groenendaal, oftewel voldoende bergingscapaciteit. Een andere reden om in 

Groenendaal veel bergingscapaciteit te realiseren komt voort uit de keuze om rond het 

stationsgebied in hoge dichtheden te bouwen (onder meer in Euroquartier). Daardoor 

zal in deze gebieden een tekort aan waterbergingsruimte ontstaan dat moet worden 

opgevangen in een uitloopgebied. Parkgebied Groenendaal kan deze functies in 

principe herbergen, echter alleen wanneer de bebouwingsdichtheid laag is en er 

voldoende openbare ruimte beschikbaar is. 

De relatief schoon-watergebieden binnen Poort worden benut voor ontwikkeling van 

natuurgebied (eco-zone) en woonomgeving (Waterrijk). 

Almere ligt in een polder. Het hoogteverschil tussen het water in het randmeer (0,2/0,4 

-N.A.P.) en het huidig polderpeil in Poort (5,2 -NAP) is ongeveer 5 meter. Het gebied 

wordt nu ten behoeve van het agrarisch grondgebruik ontwaterd. Door ophoging en 

(deels) verhoging van de grondwaterstand zal dit verschil wat kleiner worden . Doordat 

Groenendaal middels de westelijke uitlopers in contact staat met de dijk is dit gegeven 

in elk geval een belangrijk ruimtelijk uitgangspunt. 

Groen 

Almere Poort wordt geflankeerd door verschillende landschappelijke groengebieden. 

Er is het bosgebied Pampushout waar het gebied Poort in het noorden op aansluit. De 

in Poort geproj ecteerde ecozone zal een ecologische verbinding maken tussen het 

bosgebied in het noorden (pampushout) en het moeras in het zuidelijk deel (Kromsloot

park). Ten zuiden van Poort ligt het Kromslootpark, een moerasrijk ruig natuurgebied. 

En in het westen het Muiderzand, de kuststrook en het daarachter gelegen bosgebied. 

En dan is er ook nog de dijk, een continue landschappelijk element dat naast belang

rijke recreatieve kwaliteiten ook voorwaarden schept voor specifieke binnendijkse natte 

(kwel)milieus. Groenedaal heeft met twee ' uitlopers ' in westelijke richting twee 

contactpunten met de dijk. 

Groenendaal zal door zijn centrale ligging in Poort een belangrijke ' schakel ' worden 

om de verschillende groengebieden recreatief en zo mogelijk ecologisch met elkaar te 

verbinden. 

13 



13, , ' Groenendaal Doorsnijdingen In 

Vlakken (begrens ,r bebouwing) d door Infrastructuur OJ 

- twikkeling is voor .. 
In de eerste fase v~n pl~;:~ gebruikt{l: 2000) waa~bkte 
Groenendaal een aS1S aterlopen) in opperv,a 
alle functies (incl. WefeS:::I:menten op de kaart;ljn 
7ijn uitgedrukt en als 0 ft' icht in het benodlg ~ plaatsen. Dit beeld gee t InZ waterlopen die door 
e (19ha) aan wegen en , 

oppervlak I " geprojecteerd. en langs Groenendaa zijn 



i6. De benodigde oppervlakten voor elke functie is op 
schaal (1 :2000) uitgesneden en kan op de basiskaart 
worden geplaatst. in deze fase van het proces kan zodoende 
inzicht worden verkregen in de relaties tussen oppervlaktes, 
programma en plangebied. Hierbij gaat het nog niet om 
vorm em richtingsaspecten. 

tL: 

Infrastructuur 

Groenendaal ligt centraal in het stadsdeel en heeft een langgerekte vorm waardoor het 

gebied op veel plaatsen doorsneden wordt door het netwerk van infrastructuur dat in 

het Structuurplan is opgenomen. Naast de verschillende wegen, busbanen en 

(snel)fietsroutes, dreigt echter vooral de bestaande spoordijk het parkgebied op te delen 

in twee delen. Een vorm van ondertunneling van deze dijk ter hoogte van het park

gebied zal dan ook noodzakelijk zijn. Door de genoemde infrastructuur ligt 

versnippering van het parkgebied op de loer. Het is belangrijk dat hier op een goede 

manier mee omgegaan wordt. 

Programma 

Op het facetplan Groenendaalligt een vrij zwaar programma . 

Binnen de 52 ha zullen in principe twee parken van elk 6 ha gerealiseerd worden. De 

overige hectaren zijn bedoeld voor andere (semi-) groene en niet-groene functies . 

De infrastructuur in Groenendaal (inclusief waterlopen) zal in totaal 23 ha opeisen, 

waarvan echter 4 ha als bovenwijks groen kan worden benut. Dit zijn dan vooral brede 

doorgaande groenstroken. 

Doordat een deel van Groenendaal (18 ha) valt binnen het ontwikkelingsplan bedrijfs

terreinen (Gooise K~~ kant en Groenendaal) moet dit binnen het facetplan 

worden gerealiseerd. /lt r A ~ fl/r. ./ ~ "'-
Binnen Groenendaal moet het bedrijventerrein echter een herkenbaar geheel vormen 

dat zich verhoudt tot de parkachtige omgeving, waarbij het bedrijventerrein zelfs 

ondergeschikt is aan de samenhang van parkgebied Groenendaal. Er is voorgesteld om 

binnen het gebied van 18 ha 6,6 ha uitgeefbaar bedrijventerrein te realiseren . 

Ook zal er binnen Groenendaal in principe 1 ha worden gereserveerd voor ca. 200 

woningen . Dat betekent dat er compact en in meerdere lagen moet worden gebouwd. 

Daarnaast zullen er zgn . bevolkingsvolgende voorzieningen in en om het parkgebied 

worden gerealiseerd, in totaal 20,5 ha. Deze bestaan voorlopig uit 8,5 ha sport

voorzieningen, waarvan 7.0 ha is gereserveerd voor een voetbalcomplex en 1,5 ha voor 

een tennisterrein, specifiek ingerichte (groen)voorzieningen (8 ha) zoals een kinder-
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functies en voorzieningen in Groenendaal 

Bebouwing Bedrijven 6.6 ha-
Wonen 1.0 ha- 7.6ha* 

Infrastructuur Wegen (bus. auto. trein fiets) 
Waterlopen 19.0 ha 

Sport Tennis 1.5 ha 
Voetbal 7.0 ha 8.5 ha 

Spel & educatie Jeugdland 2.0 ha 
Kinderboerderij 1.0 ha 
Volkstuin begraafpl 5.0 ha 8.0 ha 

Scholen/ opvang Basisschool(2) 
Dagopvang (2 a 3) 
Gymlokaal (1 a 2) 3.0 ha 

Overigen Bijzondere initiatieven 1.0 ha 
Groen Park (2) 12.0 ha 

Structuurgroen 4.0 ha 
Speelgroen 2.1 ha 18.1 ha 

TOTAAL 65.2 ha 
werkelijk opp. 52.0 ha-
te combineren 13.2 ha 

- = alleen uitg~.efbaar oppervlak 

I~. 0 l...:L 

boerderij , scoutingterrein, jeugdland en volkstuinen (eventueel in plaats daarvan een 

begraafplaats) en onderwijs voorzieningen (3 ha), zoals scholen en dagopvang. 

Daarnaast is er nog I ha gereserveerd voor bijzondere vest igingen, bijvoorbeeld 

skateverhuur, pannenkoekenhuis, e.d. 

Tenslotte kan een deel van het buurtgroen en wijkgroen van de omliggende wijken, 

door de grote randlengte van het park, worden opgevangen in Groenendaal. Dit betreft 

een totaal van 2, I ha. 

Hiermee komt het totaal aan oppervlak van de afzonderlijke functies op circa 65 ha. 

Dat is 13 ha meer dan de totale oppervlakte van Groenendaal. .c;- /3 Or tnrv ~n 2 • / 

Voor de meeste functies zijn echter bruto oppervlaktes berekend. Dat betekent dat er 

veel overmaat in zit. Voor de meeste functies is immers rekening gehouden met 

omgevingsgroen, parkeerruimte, extra infrastructuur, etc. 

Daarbij kan een deel van de hierboven genoemde oppervlakken ook goed met elkaar 

worden gecombineerd. Zo kan een kinderboerderij een plek krijgen in het park en het 

speelterrein van een kinderdagverblijf misschien gecombineerd worden met de 

omgeving van het buurthuis. Daarnaast kunnen gebouwde voorzieningen als scholen en 

gymzalen mogelijk voor een deel binnen de bebouwing van de wijken worden opgeno

men. Een doorgaande groene structuurlijn, eventueel gecombineerd met water en een 

langzaam verkeersroute kan ook als onderdeel van het park worden opgevat en als 

zodanig worden ontworpen. 

Dit is slechts een kleine greep uit voorbeelden hoe het grondgebruik van de afzonder

lijke functies op een efficiënte wijze kan worden ingepast of gecombineerd. Het zoeken 

naar combinaties van functies en dubbel grondgebruik vormt een belangrijke opgave 

bij de inrichting en ontwikkeling van Groenendaal. 

17 
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5 HOE OMGAAN MET MEERVOUDIG 
GRONDGEBRUIK EN FUNCTIECOMBINATIES 

Voor Groenendaal is het gegeven om te moeten zoeken naar functiecombinaties en 

efficiënt ofzelfs meervoudig grondgebruik eerder een gunstig dan een ongunstig 

uitgangspunt. 

In het programma zijn vooral functies opgenomen die zich goed zouden kunnen voegen 

in een groene omgeving. Door meerdere verschillende functies met elkaar te combine

ren creëer je ook een grotere levendigheid in het gebied doordat het gebruik zich over 

verschillende momenten van de dag kan spreiden. Ook kan het combineren van 

functies leiden tot een grotere belevingswaarde van een plek of gebied. Een voorbeeld 

is het inpassen van een voetbalcomplex. Meestal liggen deze complexen geïsoleerd in 

een omgeving en is het gebruik exclusief bedoeld voor een vereniging. Dit levert 

meestal geen aantrekkelijk gebied op: ontoegankelijk en vaak ongebruikt. Zo ' n 

complex zou ook meer geïntegreerd kunnen worden met een woonomgeving en een 

parkomgeving door bijvoorbeeld enkele trapvelden als openbaar groen in te passen en 

een doorgaande wandelroute met bomen, evt. hagen langs het complex te combineren 

met de afwatering van de hoofd velden. Ook kunnen parkeervoorzieningen minder 

oppervlak in beslag nemen indien ze voor verschillende doelen kunnen worden 

gecombineerd. 

Een ander gegeven is dat het programma minder hard is dan bijvoorbeeld een woon

wijk. Al zijn er wel een aantal vrij harde functies voor Groenend.aal gereserveerd (zoals 

het bedrijvenpark), de meeste functies zijn onderhevig aan snelle ontwikkelingen in het 

gebruik en behoeften. Vooral de bevo/kingsvo/gende voorzieningen zijn aan deze 

ontwikkelingen onderhevig. Waar gister nog voetbalkooien en speeltoestellen, wandel

en fietspaden voldeden aan een behoefte, moeten we nu eerder mikken op skatebanen, 

klimmuurties en routes voor gemengde recreatievormen. Ook andere claims, zoals 

ruimte voor scholen en dagopvang kunnen in de loop der jaren onderhevig raken aan 

andere eisen en wensen, een en ander is ook gerelateerd aan de bevolkingsopbouw in 

de omringende wijken. 

Om al deze redenen is het dan ook gewenst om in Groenendaal te mikken op een 

zekere flexibiliteit in de inrichting, om goed om te kunnen gaan met een onzeker 

ontwikkelingsperspectief. 
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Combineren van/uncties 

Combineren kan leiden tot meer efficiënt gebruik van de ruimte. Het schema (fig. 18 ) 

dat scholen, dagopvang, en dergelijke combineert tot één complex is hiervan een 

voorbeeld . Groenendaal grenst aan meerdere wijken. Daardoor kan naar een locatie 

worden gezocht binnen Groenendaal waar deze functies (meerdere basisscholen, 

dagopvang en gymlokalen) gecombineerd kunnen worden . Dit complex kan ook 

gedeeltelijk tussen de bebouwing worden gesitueerd. 

Sommige functies zijn makkelijker te combineren dan andere. Er zijn ook functies die 

zich helemaal niet laten combineren. Om hier wat meer zicht op te krijgen is een matrix 

opgesteld. 

Het invullen van de matrix zet ook eerder aan tot nadenken over functiecombinaties, 

uitwisseling en overlap. Begraafplaatsen worden bijvoorbeeld vaak nogal ' achteraf 

aangelegd. Waarom zou een begraafplaats echter niet deel uitmaken van een park? Of, 

in het geval van Groenendaal, kunnen worden gecombineerd met de spoordijk 

(structuurgroen), water en fietsroute? Geluidwerende voorzieningen met een ' stille 

zijde ' .. .. Dit roept beelden op van het 'verticaal ' begraven, zoals dat bijvoorbeeld in 

Spanje gebruikelijk is. 

In het programma voor Groenendaal zijn 5 ha opgenomen die 6fwel als begraafplaats, 

6fwel als volkstuinen of ' stadserven ' kunnen worden benut. Het is niet onwaarschijn

lijk dat de begraafplaats voor Poort elders in het stadsdeel zal worden gesitueerd. 

Een ander voorbeeld is de wijze waarop de oppervlakten voor parken uitgewisseld 

kunnen worden met de oppervlakten voor bijvoorbeeld structuurgroen (afgeleid van de 

totale infrastructuur), volkstuinen, de kinderboerderij , het tenniscomplex. Door het 

park met deze functies te combineren kan dit enerzijds leiden tot een aanvaardbare 

overlap (bijvoorbeeld: de kinderboerderij maakt deel uit van het park), anderzijds tot 

het op een andere wijze organiseren van de totale ruimte in Groenendaal. Dat wil 

zeggen dat er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid bestaat om de twee parken van 6 ha 

zodanig over Groenendaal ' uit te smeren ' dat er alleen een parkachtig decor wordt 

gevormd voor de verschillende voorzieningen en vormen van ruimtegebruik. Dit 

principe zou voor een deel van Groenendaal kunnen worden toegepast. 

21 



in stedelijke omgeving 3 ï, 6 ha 
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21. Central Park 320ha 

23. Vondelpark 30ha 

25. Vergelijking van de oppervlakten van enkele parken 
(schaal 1.20000) 



COH!\.tlltKT 

TOEKOWST 

r 

6 STADSPARKEN EN HUN BETEKENIS 

26. Agnetapark 5ha 

PItODUlC'T1t 27. Floriade Zoetemeer 

1ItCRtATlt KAKOn..T1UHSPORT tH OIS11lIDUTlt: 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag welke ruimtelijke opzet voor Groenendaal 

nu wenselijk is: 'Parkachtig decor voor allerlei functies of 'Compact stadspark waarin 

enkele functies zijn opgenomen ' of nog een andere opzet. 

Groenendaal grenst aan Euroquartier, een wijk waarin compact en in grote dichtheden 

zal worden gebouwd. Groenendaal en Euroquartier zullen in de toekomst onlosmake

lijk met elkaar zijn verbonden. Bebouwing en park zullen dan ook in deze randzone 

tegelijkertijd ontwikkeld moeten worden. De groene wijk ' Parklust ' zal op een heel 

andere wijze in relatie staan tot Groenendaal. Maar ook hier geldt, net als bij de overige 

wijken, dat de wijze waarop de bebouwing ontwikkeld wordt direct verband moet 

houden met de aansluiting op Groenendaal. 

De gebruikswaarde die een park in een stedelijke omgeving heeft hangt natuurlijk 

samen met wat er in dat park te doen en te beleven valt en hoe goed het park bereikbaar 

is voor omwonenden en andere gebruikers. Maar minstens zo belangrijk voor de 

aantrekkingskracht van een park is de betekenis die het heeft als park voor de stad. 

Deze betekenis kan historisch zijn gegroeid, maar soms al heel snel ontstaan doordat 

het park meteen een sterke uitstraling heeft op de omgeving, of in een bepaalde 

behoefte voorziet. 

Zo zijn de meeste Singelparken op voormal ige stadswallen voorbeelden van parken 

met een historisch gegroeide betekenis. Floriades zijn daarentegen voorbeelden van 

parken met een bijzondere, maar eerder tijdelijke aantrekkingskracht, waarvan soms 

nog maar moet blijken of het themapark ook op lange termijn een meer duurzame 

betekenis voor de omgeving behoud. Dit hangt dus niet alleen af van de inrichting van 

het park zelf, maar ook van de wijze waarop het park is gesitueerd in het stedelijk 

weefsel , dan wel relaties heeft met de stad en de woonwijken. 

Een betekenisvol, goed ingebed en goed gebruikt park heeft een positief effect op de 

directe omgeving of zelfs op een heel stadsdeel. Dit kan concreet bestaan in een 

waardevastheid van omringende bebouwing, of zelfs een gestage waardestijging. Een 

ander positief effect is een goede oriëntatie van bewoners van het stadsdeel op het 

parkgebied : weten hoe je er komt, watje waar kunt doen, etc. Dit komt een duurzaam 

karakter van het park ten goede: mogelijke slijtage door intensief gebru ik zal eerder 

worden opgemerkt en opgeknapt dan slijtage door geen of oneigenlijk gebruik. 
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29. Museumpark Rotterdam 

'8. Romantisch park met een duurzaam karakter (Slot Zeist) 



Centrale ligging, 

inpassing, 

flexibiliteit 

Terugkomend op Groenendaal kunnen we een aantal aspecten noemen die in elk geval 

moeten leiden tot de beoogde betekenis en kwaliteit van het gebied: 

De (centrale) ligging van Groenendaal in Almere Poort zorgt voor een goede 

bereikbaarheid en vraagt er tevens om aan het gebied een sterke identiteit mee te 

geven 

Aangrenzende wijken als Euroquartier en Parklust geven de mogelijkheid voor een 

goede stedenbouwkundige inpassing. en een naadloze aansluiting tussen wijk en 

openbaar groengebied 

Het deels nog onzekere ontwikkel ingsperspectief van Groenendaal vraagt om een 

flexibel ontwerp dat nog in de loop der tijd kan meegroeien met het stadsdeel Poort 

Kortom, Groenendaal moet straks een goed gebruikt, herkenbaar parkgebied worden, 

waarin vele functies een plek kunnen krijgen. 

30. Sfeerbeeld 
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31. Sonsbeek, Arnhem 
Singelparken 
Develpark, Zwijndrecht 
Haagse Bos 

32. Abtswoudse park, GOllda 
Polderpark en Meridiaanpark, Almere 
Prinsenland, Rotterdam 

33. Vondelpark, Amsterdam 
Sarphalipark, Amsterdam 
Julianapark, Utrecht 

34. Park Trans wijk, Utrecht 
Groenoord, Spijkernisse 
Gijsbrecht van Aemstelpark 



< intermezzo> 
Stadsparken kunnen op verschillende manieren zijn ingebed in een stedelijke omgeving. De volgende voorbeelden illustreren dat. Dit is niet een 

volledige opsomming, maar bedoeld om het inzicht in de relatie tussen parken en hun omgeving te vergroten. Dit overzicht maakt deel uit van 

een wat uitgebreider achtergrondstudie die ten behoeve van de ontwikkeling van hetfacetplan is gemaakt, maar geeft geen informatie over het 

planconcept voor Groenendaal. 

Landschap in de stad 

Soms heeft de beperking ofbijzondere kwaliteit van het landschap in de loop van de ontwikkeling van een stad geleid tot het niet bebouwen van 

een bepaald gebied dat pas later is omgevormd tot stadspark. Vaak waren zulke landschappen nabij de stad (voormalig beekdal, strandwal, 

etc.) al eerder omgevormd tot landgoederen. Door de geleidelijke historische groei en ontwikkeling liggen zulke parken meestal stevig veran

kerd in het stedelijk gebied. 

Polder in de stad 

Wanneer een stad is opgebouwd op basis van een getransformeerd agrarisch landschap, waarin rechte kavels, sloten, oude linten en dijken 

maatgevend waren voor het landschap, kunnen belangrijke doorgaande lijnen in het stedelijk weefsel ook hoofdlijnen in het park zijn. Een park 

kan bij uitstek in opzet, maar ook door de inrichting refereren aan het voormaligfunctioneel agrarisch landschap. Niet Arcadië, maar het 

Hollandse polderlandschap staat centraal bij de inrichting. 

Park als oase 

Ook kan een parkjuist complementair zijn aan de stad, doordat het park in opzet en inrichtingjuist een zeer organisch contrast vormt met de 

gebouwde omgeving. Parken uit eind vorige, begin deze eeuw die in Landschapsstijl zijn aangelegd kunnen vaak heel goed op zichzelf staan, 

maar verdragen ook een gevelwand, vaak 19'ie eeuwse bebouwing als decor op de achtergrond. Soms zijn deze parken ook juist in samenhang 

met (organisch gevormde) bebouwing aangelegd (Agnetahofin Delft). Moderne 'oases ' zijn bijvoorbeeld het Museumpark in Rotterdam 

(heringericht in 1988) 

Park als groene restruimte 

Stadsontl",ikkeling van de laatste 50 jaar wordt vooral gekenmerkt door een planmatige aanpak, waarbij uiteen legging vanfuncties, zoals 

verkeerssystemen een belangrijk stempel drukken op de vorming van de stedelijke ruimte. 

Parken ontstaan daardoor niet zelden als gebieden die ofwel nadrukkelijk zijn verbonden met deze functionele systemen, echter losstaand van 

hun landschappelijke context, ofwel als 'restruimte ' waar de bebouwde omgeving op allerlei manieren op inwerkt. Deze parken hebben dan ook 

vaak veel minder potentie om als een op zichzelf staand park (met een eigen identiteit) onl1'likkeld te kunnen worden. 
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7 CONCEPTONTWIKKELING 

35. Ruimtelijke samenhang, functionaliteit, 
compositie, planlagen, flexibiliteit 

Uitgangspunten schetsontwerp 

De ontwikkeling van parkgebied Groenendaal is gebaseerd op een ruimtelijk- functio

neel concept. Dit leidt tot een basisschets met een ruimtelijke hoofdopzet voor het 

gehele gebied, waar het programma in principe in kan worden ondergebracht. Deze 

ruimtelijke hoofdopzet is afgeleid van de aanzet die al in het Structuurplan voor 

Almere Poort is gemaakt. 

Het concept voor Parkgebied Groenendaal is gebaseerd op de volgende aspecten: 

Ruimtelijke samenhang 

Streven naar ruimtel ijke samenhang binnen Groenendaal als geheel, als ook naar de 

ruimtelijke relaties met de omgeving 

Functionaliteit 

Ordening van voorzieningen en functies vanuit het programma volgens een ruimtelijk 

herkenbaar principe 

Compositie 

Het zodanig combineren van sferen, gebieden, lijnen en vlakken dat Groenendaal géén 

optelsom van voorzieningen en functies wordt, maar een gebied met een herkenbare 

identiteit 

Planlagen 

Het uiteen kunnen leggen van het planconcept in ruimtelijk-functionele planonderdelen 

die betekenis hebben voor de structuur van gehele gebied. 

Flexibiliteit 

Het gebied moet zich in de loop der tijd kunnen ontwikkelen, op basis van verande

rende behoeften en de tijd die nodig is om tot wasdom te komen. Het planconcept moet 
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Raamwerk en programma 

In het hoofdstuk Randvoorwaarden is al aangegeven dat Groenendaal op veel plaatsen 

wordt doorsneden door infrastructuur. Deze infrastructuur (spoorbaan. busbanen. 

wegen en fietspaden) ligt overal haaks op de lengteassen van Groenendaal. In de 

lengterichting zijn in het Structuurplan in principe alleen waterlopen. evt. wandel- en 

fietspaden gepland. Deze liggen bovendien in de randen van het gebied, op de over

gang naar de aangrenzende woonwijken. 

De infrastructuur die het gebied doorsnijdt zal de ruimtelijke samenhang in het totale 

gebied beperken, doordat vooral de zware infrastructuur het gebied zal opdelen in 

kleinere gebieden. Het is juist voor deze samenhang van belang om ook de lengterich

ting van Groenendaal ruimtelijk te benadrukken. Dit gebeurt binnen het raamwerk. 

Deze elementen samen bepalen het raamwerk door middel van het creëren van een 

lange rechte zichtas langs een waterloop en door het maken van een element dat alleen 

globaal de hoofdrichting van het gebied aanhoudt. 

Het ligt voor de hand om vooral de assen en elementen in de langs-richting als groene 

basiselementen op te vatten die het parkkarakter van het gehele gebied moeten 

benadrukken. 

De infrastructuur hoeft in Groenendaal niet per definitie in groene kaders te worden 

' verpakt' , opdat de opdeling in kleinere gebieden niet teveel wordt benadrukt. Tevens 

worden dan de weggebruikers eerder als passanten in het gebied opgevat, die op hun 

beurt Groenendaal als een omgeving ervaren met een eigen identiteit. Dit principe sluit 

ook aan op de opvattingen over de inrichting van wegen en waterlopen in heel Poort, 

zoals verwoord in ' Profielen, Assen en Kwaliteit ' voor Almere Poort. 

Binnen dit Raamwerk moet het voorgestelde programma voor Groenendaal gereali

seerd kunnen worden . 

Voor de globale rangschikking van dit programma in Groenendaal is eerst gekeken 

naar de onderdelen die qua plaats min of meer vastliggen. 

Dit zijn in de eerste plaats de bedrijven die aan de oostzijde van Groenendaal zijn 

gesitueerd . De locatie Groenendaa/ maakt deel uit van een groter bedrijvencomplex dat 

hier op aansluit. 

Het parkgroen (tenminste de twee maal 6 ha) moet in elk geval zijn verdeeld over de 

gebieden ten oosten en westen van de spoorbaan om binnen Groenendaal een even

wichtige verdeling te krijgen. Bovendien moeten de parken (of het parkgroen) goed 

bereikbaar ten opzichte van Euroquartier liggen, omdat deze wijk het meest afhanke

lijk is van Groenendaal voor groen uitloopgebied. 
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38. Programma 



/vlaximaal benutten van structuurgroen 
enfl/nctioneel groen 

Twee parken van elk 6ha waarin ook 
voorzieningen! functies zijn opgenomen 

Parken overlappen in oppervlakte met 
de voorgestelde parkstrook 

Het voetbalcomplex kan het beste in de noordwestelijke uitloper worden gesitueerd. 

omdat hier het meest efficiënt met de ruimte kan worden omgesprongen (rechthoekige 

velden in rechthoekige ruimten). Ook de ligging nabij wegen is hiervoor een gunstig 

uitgangspunt en tenslotte kan in deze hoek nog enigszins met wegen en bebouwing 

worden geschoven voor een optimale inpassing van het complex. 

Voor scholen en kinderopvang geldt uiteraard ook dat ze goed bereikbaar moeten zijn 

en centraal komen te liggen ten opzichte van woonwijk en werkgebied. 

De rangschikking van het Programma in Groenendaal wordt in de eerste plaats bepaald 

door een aantal grote onderdelen die min of meer locatiegebonden zijn binnen het 

gebied, door factoren die de meest gunstige uitgangssituatie bieden en door de mate 

waarin de programma-onderdelen met elkaar zijn te combineren. 
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Het ruimtelijk concept 

De ontwerp uitgangspunten , het raamwerk en de inpassing van het programma moeten 

nu worden vertaald naar een ruimtelijk concept dat een integratiekader biedt voor de 

verdere ontwikkeling van Groenendaal. Dit ruimtelijk concept vormt de basis van het 

facetplan. 

Het ruimtelijk concept verschaft aan Groenendaal een identiteit en een kader voor 

uitwerking en ontwikkeling in de tijd. 

Het ruimtelijk concept biedt een antwoord op de volgende uitgangspunten: 

Groenendaal wordt niet, of alleen plaatselijk opgehoogd. Dit biedt de mogelijkheid 

een contrast met de bebouwde omgeving te versterken. 

Groenendaal moet als facetplan 'op de kaart ' komen te staan om voldoende sturing 

te kunnen geven aan de ontwikkelingsplannen die het gebied overlappen. 

Groenendaal moet een herkenbaar groengebied voor de nieuwe bewoners zijn, dat 

direct kan worden gebruikt ook al is het ' nog niet af , en ook op de lange termijn 

moet dit karakter duurzaam zijn. 

Het ruimtelijk concept bestaat uit de volgende onderdelen: 

Groene Slinger 

De bijzondere vorm van het gebied Groenendaal wordt benadrukt door de Groene 

Slinger. Dit is een element van ca 100 m breed en bijna 2 km lang dat zich door de 

hoofdruimte van het gebied ' slingert '. Hier zullen bomen op geplant worden, met 

regelmatige plantafstanden, waardoor een gebruiksruimte ontstaat die voor vele doelen 

aangewend kan worden . Er wordt uitgegaan van één hoofdsoort, gemengd met één of 

meerdere soorten verspreid over de totale Groene Slinger. Hierdoor wordt voorkomen 

dat het beeld teveel het karakter krijgt van een monocultuur. Het is echter niet de 

bedoeling om zgn. plantvakken van verschillende soorten te maken ; dan zou het 

element juist weer teveel ' uit elkaar vallen'. 

Er moet rekening gehouden worden met de droogleggingsbehoefte van de hoofdboom

soort. Dit kan betekenen dat het element enkele decimeters boven de omgeving komt te 

liggen, maar nog altijd lager dan de bebouwde omgeving. De directe omgeving van de 

Groene Slinger wordt deels gevormd door water en waterlopen, wat het contrast met de 

hoogteligging van de wijken nog versterkt. 
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42, Doorsneden aanleg Groenendaal 



39. Groene slinger 

1fJ. Waterlopen. water en koolzaad 
I 

,/ 

-ij . Bos. water en akkers 

Het principe van de Groene Slinger in het licht van de tijd. het proces en het pro

gramma is als volgt: 

de bomen akker wordt als geheel aangelegd in een zo vroeg mogel ijk stadium van de 

ontwikkeling van Poort 

een deel van het programma in Groenendaal wordt al s eerste fase binnen de 

ontwikkelingsplannen gerealiseerd. zo min mogelijk de groene slinger aantastend. 

De omgeving van de groene slinger wordt verder zoveel mogelijk als water, rietland 

en pioniersvegetaties. eventueel in de vorm van akkers in stand gehouden 

wanneer de bomen groter worden ontstaat er meer massa, waar ook weer makkelij 

ker gaten in kunnen zitten, zonder dat dit het wezen van het element aantast. Zo 

kunnen in de loop der tijd functies opgenomen worden in de groene slinger en 

omgeving. De bomen die hiervoor moeten verdwijnen kunnen worden verplant naar 

elders in Groenendaal of zelfs, in tweede instantie naar de wijken in de directe om

geving. 

uiteindelijk moet een soort evenwicht ontstaan tussen een continue groene gebruiks

ruimte die samenhang heeft door de inmiddels volwassen bomen en de functies die 

binnen deze groene ruimte zijn opgenomen. Daarbij moet ook rekening gehouden 

worden met het feit dat de groene slinger op verschillende plaatsen doorsneden 

wordt door meer of minder brede infrastructuur. De groene slinger moet bovendien 

voldoende contrast blijven houden ten opzichte van de omgeving om als samenhan

gend element herkenbaar te blijven . Er moet, kortom, rekening gehouden worden 

met het maximaal laadvermogen van de groene slinger en met de identiteit van het 

element als geheel. 

Overige ruimte 

De omgeving van de groene slinger vormt hiermee in eerste instantie een ruimtelijk 

contrast. Dit ontstaat door deze omgeving niet op te hogen, maar liever iets lager te 

leggen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om water en rietland te laten ontstaan op 

natuurlijke wijze. Indien enige drooglegging de voorkeur verdient, zou het contrast met 

de bomenakker ook gerealiseerd kunnen worden door bijvoorbeeld koolzaadvelden te 

realiseren, of tijdelijk begraasde weiden. Vermeden moet worden de terreinen van 

Groenendaal alleen als uitloop van bouwterreinen te gebruiken. 

Tegelijk met de overige ontwikkelingen binnen Poort kan ook de uitvoering van de 

ontwikkelingsplannen binnen Groenendaal ter hand worden genomen. Hierbij moet 

vooral worden gedacht aan het bedrijventerrein, dat in eerste instantie om de groene 

slinger heen gebouwd wordt, vaardoor deze voorlopig in stand blijft en het hart van het 

nieuwe bedrijvenpark wordt. 
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43. Hetfacetplan 

Een belangrijk deel van de ruimte buiten de groene slinger wordt gevormd door de 

waterlopen die deels eraan parallel lopen. Hiermee wordt de groene slinger ook 

enigszins ' los' gelegd van de omgeving en vooral bereikbaar via bruggen (vanaf 

Euroquartier). Waar mogelijk moet er in de omgeving van de bomenakker worden 

gekeken ofwater een hoofdrol kan (blijven) spelen, ook als er functie veranderingen 

plaatsvinden. 

Programmaonderdelen 

Zoals gezegd zal het programma voor Groenendaal niet in één keer gerealiseerd kunnen 

worden, deels omdat het om bevolkingsvolgende voorzieningen gaat. De programma

onderdelen kunnen uiteindelijk wel een plaats krijgen, zowel binnen de groene slinger 

als daarbuiten, rekening houdend met bovengenoemde aspecten. 

Daarbij zal flexibel ingespeeld moeten worden op de vraag, die in de loop der tijd kan 

veranderen . Ook moet in de gaten gehouden worden dat Groenendaal in de eerste 

plaats een groengebied is waar zo min mogelijk wordt opgehoogd, maar waar de 

gebruiksmogelijkheden juist zo groot mogelijk moeten zijn. 

Bij het ontwerp van de verschillende programmaonderdelen moet zoveel mogelijk 

rekening gehouden worden met het feit dat ze allen onderdeel vormen van het gebied 
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49. oppervlaktes bedrijven 



8 PLANUITWERKINGEN 

Naast het ontwikkelen van het planconcept zijn verschillende onderdelen van het plan 

nader bestudeerd. 

Hieronder worden enkele ontwerpstudies toegelicht voor de inpassing in Groenendaal 

van het bedrijventerrein en het voetbalcomplex. 

1 Bedrijventerrein Groenendaal 

De studies naar het bedrijventerrein zijn gebaseerd op het volgende concept: Bedrijven 

gegroepeerd rond een samenhangende formele groenstructuur, die aansluit op lijnen 

binnen en buiten Groenendaal. Een brede water- en rietzone legt dit bedrijvengebied 

los van de bedrijventerreinen buiten Groenendaal. 

Er is gekeken of de vereiste 6,6 ha uitgeefbaar terrein gehaald wordt, of er ventuerel 

reserve- oppervlak aawezig is en of er een aspectabel 'parkachtig' beeld gerealiseerd 

kan worden. Daarbij moet worden gezegd dat zeker niet elk bedrijf in Groenendaal 

past. Het betreft niet allen de vorm en de massa van de berijven (zo zijn transport-/ 

distributiebedrijven ongeschikt) maar ook de aanwezige potentie om milieuvriendelijk 

te produceren en zich te kunnen compromitteren aan eisen vanuit waterbeheer (bijv. 

geen spoel- of warmwater uitstoot) of andere duurzaam bouwen- thema's (begroeide 

daken, ed .). 

Het concept gaat uit van een ruim opgezette, formele parkstructuur, waarvan de 

bedrijven in feite ' ongeschikt ' zijn gemaakt. Alle bedrijven profiteren van dit groen dat 

deel uitmaakt van de groenen slinger. In de maquette worden twee modellen gepresen

teerd. Het ene model (I) is gebaseerd op de situatie uit het structuurplan Poort. De 

hoofdaasluitingsroute loopt hier deels paralel aan de Groenen Slinger. In dit model 

wordt het parkeren grotendeels gezamelijk opgelost in een grote centrale parkeergarage 

waarop één of meerdere tuinen worden gerealiseerd die tevens aansluiten op de 

groenstructuur. 
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Model I 

AIodel2 



In het andere model (2) vormt de hoofdroute het verlengde van 'The Lane ' . Dit is een 

alternatieve aansluitingsroute door Poort. Deze loopt schuin door de Groene Slinger. 

de uiterste grens van het bedrijven terrein in westelijke richting is het doorgaand 

fietspad. dit gebied van ca. 6 ha en de bestemmingen die hiervan deel uitmaken 

moeten goed 'verankerd ' zijn in het gebied, om voldoende uitstraling naar het 

bedrijven terrein te hebben. Voorkomen moet worden dat de bedrijvenlokatie alsnog in 

deze richting \\lordt uitgebreid. 
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2 Het voetbalcomplex 

Een ander belangrijk programmaonderdeel voor Groenendaal is het voetbalcomplex. 

Hiervoor is een oppervlakte van 7.0 ha gereserveerd. Zo'n complex bevat in elk geval 

een wedstrijd veld. een aantal bijvelden (oefenvelden) en trapveldjes. als ook voldoende 

parkeerruimte en een clubhuis. Vooral het wedstrijdveld en de bijvelden moeten zoveel 

mogelijk gunstig ten opzichte van de zon worden georiënteerd (N-NW - Z-ZO) en zo 

nodig beschut tegen al te sterke wind. 

In principe wordt zo ' n complex beheerd door een vereniging wat gevolgen heeft voor 

het semi- openbare karakter van het terrein. Een volkomen afgesloten complex legt een 

relatief groot beslag op de openbare ruimte, terwijl het gebruik eenzijdig is en beperkt 

tot een selecte groep, waardoor het gebruik incidenteel blijft en niet te combineren met 

ander of meer spontaan gebruik. In de praktijk komt dit helaas erg veel voor. 

In Groenendaal wordt juist gestreefd naar het zo veel mogelijk combineren van functies 

en het zoeken naar oplossingen voor meervoudig grondgebruik. Bovendien is het 

openbaar karakter van het totale parkgebied een belangrijke doelstelling. Dit wordt 

onder meer bereikt door binnen Groenendaal een ruimtelijke en functionele samenhang 

te realiseren, waarin de niet- of semi- openbare functies op terloopse wijze worden 

geïntegreerd. 

De studie naar het voetbalcomplex is er daarom op gericht om, behalve het motiveren 

van een goede locatie binnen Groenendaal, te zoeken naar een efficiënte inpassing en af 

te zien van al te monofunctioneel gebruik. 

Er wordt uitgegaan van de benodigde 7 ha. Indien het complex ten oosten van de 

spoorlijn zou worden gelegd (tussen spoor en bedrijventerrein) zal de marge om hier 

ook een parkachtige sfeer te realiseren erg klein worden. Door de combinatie van bijna 

alleen sportvelden, bedrijven en infrastructuur zou dit deel van Groenendaal een 

overheersend functionele en zakelijke sfeer krijgen. De integratie van het voetbal

complex met de aangrenzende woonwijken en andere (park-)functies zou mogelijk te 

geforceerd worden . Dit betekent uiteindelijk minder efficiënt ruimtegebruik en een 

grotere kans op een opdeling van Groenendaal. 

Een betere locatie is de noord-westelijke uitloper van Groenendaal, richting 

Pampushout. Dit heeft voordelen omdat de velden efficiënt kunnen worden ingepast 

binnen de orthogonale vorm van dit gedeelte van Groenendaal. Voor een gunstige 

bezonning moeten ze dan in de lengterichting worden gesitueerd . 
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Wanneer zou worden gekozen voor een compleet gesloten voetbalcomplex, zou dat op 

deze locatie betekenen dat er geen ruimte is voor een goede relatie tussen Groenendaal 

en Pampushout. Het complex moet namelijk niet zodanig tussen de wijkbebouwing 

worden ingeklemd dat er geen ruimte meer is voor een aantrekkelijke groene route. 

Bovendien zou de doelstelling 'meervoudig grondgebruik' niet worden gehaald. 

Er is daarom gestudeerd op de mogelijkheid om een voetbalcomplex met de overige 

doelstellingen te combineren. De uitgangspunten zijn daarbij : een doorgaande groene 

verbinding tussen Groenendaal-park en het Pampushout gebied ; oefen- oftrapvelden te 

integreren in de wijk; mogelijkheden voor dubbel grondgebruik aangeven. Daarnaast 

moet het complex natuurlijk ook kunnen voldoen aan de gebruikseisen van een 

vereniging. 

Een en ander wordt geïllustreerd in de schetsen. De voorkeur gaat uit naar inpassing 

van het voetbalcomplex in samenhang met de doorgaande watergang (met openbaar 

pad) en waarbij trapvelden in de wijk aangrenzend aan het park liggen . Opties voor 

dubbel grondgebruik zijn daarnaast: het combineren van een parkeerterrein (bij 

incidenteel extra bezoekers) met een oefen- oftrapveld; het toevoegen van een 

basketbalvoorziening (op parkeerterrein) en een buurthuis om het meer informele 

gebruik te kunnen beheren. 

Over deze en andere voorstellen omtrent eendergelijk sportcomplex in Groenendaal 

kan met de verschillende (belangen)groepen nader worden nagedacht, voordat hierover 

definitieve keuzes gemaakt kunnen worden. 





9 VERVOLGSTAPPEN 

Facetplan Groenendaal vraagt om een aantal vervolgstappen, waarbij voorop staat dat 

het parkgebied snel vorm moet krijgen, met een groot draagvlak binnen Almere, zowel 

binnen de politiek, binnen de bevolking als binnen het bedrijfsleven. Groenendaal moet 

van de Almeerders zijn en in het bijzonder van de Poorters. Om snel tot realisatie van 

het concept te komen is allereerst een strategie voor planuitwerking nodig. Daarnaast 

een strategie voor realisatie. De eerste vervolgstap is het uitwerken van deze strategieën 

in een concreet plan van aanpak. 

Strategie voor uitwerking van het plan 

Groene Slinger 

Ten behoeve van de aanleg van de groene slinger moet deze in detail ontworpen 

worden . Onderdelen die moeten worden uitgezocht zijn de maten van het "element", de 

exacte maaiveldhoogte in relatie tot de te planten boomsoort(en), de vormgeving van 

de waterlopen, de ligging van de hoofd infrastructuur, de breedte van het NS-trace en 

het beplantingsplan. Nagegaan moet worden welke functies binnen Groenendaal, cq, 

binnen de Groene Slinger, kunnen worden ingepast en in welke mate. Er zullen 

gefaseerd voorzieningen worden toegevoegd, wat een aanpassing van Groenendaal 

betekent. Voorlichting is van groot belang om ervoor zorg te dragen dat er ook 

daadwerkelijk flexibiliteit mogelijk is, alsmede voor het duurzaam vastleggen van het 

kader. De Groene Slinger zal ten behoeve van de groei van de bomen iets worden 

opgehoogd, terwijl delen van de omgeving kunnen worden "afgeschraapt" en water

lopen moeten worden gegraven. Wanneer dit te weinig is kan geschikte grond van 

elders worden aangevoerd. 

Werklokatie 

Op korte termijn zal voor het deelgebied "werklokatie" een ontwikkelingsplan worden 

gemaakt, waarin de relatie met het ontwerpconcept moet worden gelegd. 
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Draagvlak 

Om draagvlak te creëren binnen Almere voor het park moeten diverse doelgroepen 

worden betrokken bij het uitwerken en realiseren van het concept. Te denken valt aan 

belangengroepen, beheerders, bewoners, bedrijfsleven. Hiervoor zal een publiciteits

plan moeten worden gemaakt in samenwerking met "voorlichting". Doel van publiciteit 

is het creeëren van betrokkenheid van dit gebied, de bijzonderheid, de toekomst

waarden, en de mogelijkheden voor realisatie. 

Strategie voor realisatie 

Naast betrokkenheid bij de uitwerking is betrokkenheid bij de realisatie van belang. Dit 

geldt zowel voor de mogelijkheden van realisatie als de daadwerkelijke realisatie. Het 

eerste aspect betreft financiering. Het tweede aspect betreft het planten. 

Financiering. 

Groenendaal behoort tot de ontwikkelingsplannen Dijkzicht en Werklokaties. Uitvoe

ring van Groenendaal op korte termijn betekent dat het vooruitloopt op de planning en 

dus op de exploitatie. 

Behalve de kosten voor voorbereiding, vergraving en aanplant, zijn er ook kosten voor 

beheer. Een dergelijke aanplant met bomen vraagt om een gericht beheer, wat eigenlijk 

het verschuiven van het beheer van de kwekerij naar beheer op lokatie is. In de 

financiering moet hiermee rekening worden gehouden. 

Uitvoering 

Er moeten afhankelijk van de soort en plantafstand 2000 - 3500 bomen worden geplant 

in een strook van circa 100 m x 2 km. De bomen die worden geplant moeten een 

redelijk formaat hebben. Deze bomen moeten tijdig worden gereserveerd bij de 

kwekers. 

De uitvoering van dit plan kan een groot feest worden, ter plekke, voor de bevolking. 

Een idee is om een massale boomplantdag houden, waarbij 2000-3000 kinderen 

betrokken zijn die elk een boom adopteren en kunnen volgen wat er met zijn of haar 

boom gebeurt. Een andere mogelijkheid is het bedrijfsleven de bomen laten planten en/ 

of sponsoren. Doel van deze vorm van realisatie is dat betrokkenheid bij Groenendaal 

groot is en men zorgvuldig zal waken over de kwaliteit in de toekomst. 

Aanplant nu kan de betrokkenheid van de politiek en de bevolking bij het park en bij 

Poort voor nu en in de toekomst bevorderen. 
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Fasering 

Er zal ook op termijn een betrokkenheid moeten zijn bij veranderingen in het park. Nu 

bevat het park nog geen functies Die zullen er in de toekom st komen. Deze moeten in 

evenwicht staan met het gewenste beeld van de groene slinger. Ze moeten hier onder

deel van uitmaken. 

In een vroeg stadium moet duidelijk zijn dat de situatie in Groenendaal verandert, maar 

zodanig dat de sfeer blijft bestaan. Bomen die moeten wijken voor nieuwe functies 

worden binnen het ruimtelijk plan van die functies opnieuw gebruikt. Zo onstaat op 

termijn door het hele park een bomendak van bomen van dezelfde leeftijd. De groen

structuur waaiert op deze wijze uit over het park. 

Ontwikkelingsplannen 

Het facetplan Groenendaal is maatgevend voor de ontwikkelingsplannen die grenzen 

aan Groenendaal of waarvan Groenendaal onderdeel uitmaakt. Met de ontwikkelings

plannen moeten bevolkingsvolgende functies in Groenendaal worden gerealiseerd. Ook 

hiervoor is voorlichting en betrokkenheid noodzakelijk. De toevoeging van functies 

duidt op de groei van Poort, van het parkgebied Groenendaal, van de levendigheid 

binnen het park. 
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VERANTWOORDING 

' Het montagelandschap ' : het stadspark als actuele ontwerpopgave (vd Kooij , Steen-

bergen) fig. 21 , 22, 23 , 26, 29 

' Het Nieuwe Stadspark ' : opvallende vormen en pakkende scenario ' s (Boersma, Ter 

Haag) fig , 27 

' Bäume ' : gestalungsmittel in Garten, Landschaft und Stadtebau (Mader, Neubert-

Mader) blz. 21: fig I, 11, III , fig . 28, 30, blz. 34 

Optima bv.: productieinformatie dakbegroeiing 

fig. 19 

' Schothorst' : stadspark Amersfoort (Hekkema) 

blz. 21 : fig. III 

'Buitenruimten ' : ontwerpen van Nederlandse tuin- en ladnschapsarchitecten in de 

periode na 1945 (Vroom e.a.) 

blz 50 

' Ontwerp Structuurplan Almere Poort' 1999 

blz. 8, fig 24 
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