07

Ontwikkelingsplan
cascadepark oost

I 2007

Gemeente Almere
Projectorganisatie Almere Poort
Postbus 200
1300 AE Almere

Overzicht Cascadepark West en Oost in Almere Poort

0



Ontwikkelingsplan Cascadepark Oost I Almere Poort

500 m

Juni 2007

Ontwikkelingsplan
cascadepark oost





Cascadepark in de regio

Almere

Amsterdam

Almere Poort
Cascadepark West

Schiphol



Ontwikkelingsplan Cascadepark Oost I Almere Poort

Inhoudsopgave
Samenvatting

5

4 Het Plan

6 Financiele aspecten

41

97

• Hoofdstructuur

43

• Economische uitvoerbaarheid

97

• Kader en kamers

47

• Beheerkostentoets

97

• Randen

51

13

• Netwerk

55

• Ligging plangebied

13

• Gebruiksprofiel

59

1 Duurzaamheidsscan (DPL)

•
•
•
•
•

14
15
15
17
18

• Bebouwingsprofiel

63		

2 Manifest Nieuw Flevolands Peil

105

• Inrichtingsprofiel

73

2 Geluidambities

107

• Kantoren / bedrijven

77

• Maatschappelijke voorzieningen

79
81

1 Inleiding
2 De uitgangspunten
Duurzaamheid
Kantoren / bedrijven
Maatschappelijke voorzieningen
Wonen
(semi)commerciële voorzieningen

11

• Archeologie
• Geluid

18

• Wonen

19

• (semi)commerciële voorzieningen

83

• Veiligheid

20

• Tijd(elijkheid)

85

• Afvalinzameling

20

• Duurzaamheidstoets

87

• Kabels en leidingen

20

• Verkeer

21

• Sociale veiligheid

21

3 Duurzaamheid als kernkwaliteit 23

5 Ontwikkelingstrategie -

Bijlagen

Colofon

99
99

109

Plankaart

  

89		

fasering -Planning
• Tijdaspect

89

• Duurzaamheid

89

• Duurzaamheidsvisie

23

• Bedrijvigheid

90

• Duurzaamheidsambitie

31

• Maatschappelijke voorzieningen

91

• Duurzaamheidsscenario

33

• Ontwikkelingswijze woningbouw

92

• Commerciële voorzieningen

92

• Beeldende kunst

93

• Bestemmingsplan

95

• Matenplan/inrichtingsplan

95



INhouDsopgave



Sfeerbeeld



Ontwikkelingsplan Cascadepark Oost I Almere Poort

Samenvatting
Cascadepark Oost, dat met Cascadepark West tezamen één geheel vormt,

Het park heeft een ander gebruikskarakter dan Cascadepark West, wat

is het centraal in Almere Poort gelegen parkgebied. Het heeft in het

vooral tot uiting komt in de aanwezigheid van een aantal stedelijke functies.

bijzonder een betekenis voor de aangrenzende gebieden Europakwartier

Dit deel van het Cascadepark wordt dan ook vooral gekwalificeerd als een

en Middenkant. Het wordt een park waarin mensen werken, wonen, zich

werklocatie in een groene setting, met klein- tot middelschalige kantoren

in- en ontspannen in een vooral groene ambiance. Deze ambiance bestaat

en onderwijsvoorzieningen. Daarnaast bevat het gebied woningen. Het

in hoofdzaak uit een strak gemaatvoerde bomenslinger, de Groene Slinger,

algehele beeld is dat van vrijstaande bebouwing in een doorlopend park-

van circa 150 meter breed over de hele lengte van het park, met gebruiks-

landschap. De bebouwing is een integraal onderdeel en verrijking van het

ruimten (‘kamers’) daarbinnen, circa 12 ha groot, en meer compacte

park, en draagt bij aan levendigheid en sociale veiligheid. De ambitie ten

ruimten van circa 12 ha daarbuiten. Het geheel wordt grotendeels omzoomd

aanzien van setting, architectuur en duurzaamheid ligt, ook vanuit het

door water met natuurvriendelijke oevers, de Blauwe Randen. Het park

perspectief van NFP, op een hoog niveau. Het is de bedoeling dat een

sluit aan op de omliggende ecologische gebieden (Pampushout, Ecozone),

aanzienlijke verscheidenheid aan woningtypen wordt gerealiseerd,

het water maakt deel uit van de waterstructuur van geheel Almere Poort.

waaronder zorgwoningen. Gestreefd wordt naar deels een selectie van
marktpartijen op basis van een prijsvraag.
Het parkontwerp is erop gericht om duurzaamheid in al haar facetten tot
uiting te laten komen. Voor een belangrijk deel is dat in het park fysiek
zichtbaar en ervaarbaar, voor een deel krijgt het op een andere manier
vorm. Het Cascadepark is aangewezen als Proeftuin Nieuw Flevolands Peil
(NFP) -het Flevolandse afsprakenkader voor duurzaam bouwen en wonen-,
de werkwijze van ‘Rekenen en Tekenen aan Duurzame Stedelijke Ontwikkeling’ is ingezet bij de planontwikkeling. In een iteratief proces van rekenen
met duurzaamheidsmonitor DPL en tekenen met het Almeerse praktijkinstrument DKK zijn de verschillende duurzaamheidsfacetten gemeten
en verbeterd. Op vrijwel alle fronten scoort Cascadepark Oost hoger dan
het gemiddelde park. Met name ten aanzien van ruimtegebruik (beperkte
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floor-space-index, stapeling, meervoudig grondgebruik), water(kwaliteit),
bodemkwaliteit, lokale werkgelegenheid (aantal arbeidsplaatsen) en functiemenging (kleinschalige voorzieningen, wonen, speelvoorzieningen)
onderscheidt het park zich. Andere aspecten kunnen door een gerichte
uitwerking / inrichting nog op een hoger plan worden gebracht, zoals het
duurzaam gebruik materialen en energie (als programma van eisen voor
prijsvragen en bij gronduitgifte), kwaliteit van voorzieningen, aanwezigheid
van duurzame bedrijven, en flexibiliteit van de wijk. Een vijftal aspecten kon
in DPL nog niet verwerkt worden, maar deze krijgen in het plan zeker aandacht: afvalinzameling, luchtverontreiniging, sociale veiligheid, kwaliteit
van de woonomgeving en sociale cohesie. Participatie door bewoners bij
inrichting, gebruik en beheer is daarbij van belang, maar gezien de
functionele invulling minder dan in Cascadepark West.
De bomenslinger met zomerlindes, Groene Slinger, genaamd, zal in
fasen worden aangeplant. De aanleg zal zo snel als mogelijk worden
gestart, want het duurt een aantal jaren voordat de bomen wat body
hebben. In de eerste jaren van bewoning van Almere Poort is het park
vooral bedoeld om in te wandelen, te fietsen en te skaten. In 2009 zou met
de bouw van de eerste woningen aan de zuidzijde van het park, kunnen
worden gestart. Vanaf 2009 worden de verschillende functies gerealiseerd,
waardoor er meer levendigheid in het gebied komt.
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1

Inleiding

De nota Almere Parkstad (2003) bevat een inventarisatie van de parken in

Hoofdstuk 2 bevat een actualisatie van uitgangspunten en programma

Almere. Voor elk park wordt een beschrijving van de bestaande situatie

ten opzichte van de nota van uitgangspunten. Ook de (verder ontwikkelde)

gegeven en aangegeven welke ambities er zijn voor de verdere ont-

omgeving wordt kort weergegeven.

wikkeling. Eén park was een wat vreemde eend in de bijt: het park
Groenendaal, de oude werknaam voor het Cascadepark, in Almere Poort.

In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op duurzaamheid, het leiden-

Dat park bestond alleen nog maar op de structuurplankaart van de nog te

de thema voor het park. Ambities en kansen worden beschreven en een

ontwikkelen vierde kern van Almere.

toetsingsinstrument "duurzaamheidsprofiel van een locatie" wordt geïntroduceerd.

Voorliggend plan is het ontwikkelingsplan voor dit park, nu officieel
Cascadepark Oost geheten. In 2002 werden al twee nota’s ten behoeve van

Hoofdstuk 4 bevat de planbeschrijving. Het gaat hier onder andere om de

de planontwikkeling van dit park vastgesteld: de nota van uitgangspunten

hoofdstructuur en -opzet en de situering van functies. Tevens wordt aange-

en de nota ‘Groene Slinger’. Eerder al waren mogelijkheden verkend in de

geven op welke wijze het begrip duurzaamheid in dit park is vormgegeven.

‘facetnota Cascadepark’ (2000). De nota ‘Groene Slinger’ liep vooruit op
definitieve planvorming, omdat dit concept vroeg om een snelle realisering.

Hoofdstuk 5 besteedt aandacht aan het vervolg op dit plan. Het betreft de

In het landschap is hiervan inmiddels al een en ander te zien.

ontwikkelingsstrategie, de juridische verankering en planning.
Hoofdstuk 6 belicht de financiële aspecten van dit ontwikkelingsplan.
Het gaat hier om de conclusies uit de grondexploitatie en de beheerkostentoets.
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De uitgangspunten

In 2001 is een ontwikkelingsplan werklocaties –waaronder het huidi-

Duurzaamheid

ge plangebied- gemaakt dat door het college als richtinggevend kader

Als leidend thema voor het parkontwerp en –beheer is het thema

voor de uitwerking is vastgesteld. Voortschrijdend inzicht en verdere

duurzaamheid in breedste zin gekozen. Zowel milieuaspecten als sociale

planontwikkeling (zoals ondernemingsplan Almere Poort 2005-2020,

en economische aspecten dienen aan de orde te komen. Het park moet

bestemmingsplan Almere Poort 2007) zijn aanleiding om de uitgangspunten

duurzaamheid uitademen en uitstralen, een staalkaart van mogelijkheden

bij te stellen. Het gebied blijft een werklocatie voor kantoren in een groene,

zijn. Daarvoor dienen ambities en kansen te worden beschreven, maar ook

parkachtige setting.

instrumenten te worden aangereikt om die in het planvormingsproces te
kunnen toetsen. Gezien het belang dat aan het thema duurzaamheid

Ligging plangebied

wordt gehecht, wordt het in een afzonderlijk hoofdstuk (3) uitgebreid be-

Het Cascadepark Oost wordt vrijwel geheel omsloten door woon- en werk-

schreven.

gebieden:
•

in het zuidwesten door het woongebied Europakwartier. Hiervoor is eveneens een ontwikkelingsplan door de raad vastgesteld (juni 2003).
Deze wijk zal circa 3.200 woningen tellen. Door diverse marktpartijen
worden momenteel bouwplannen uitgewerkt.

•

in het zuidoosten door het werkgebied Lagekant, een terrein voor
kantoren en bedrijven.

•

in het noorden door het werkgebied Middenkant, een milieu voor
kleinschalige bedrijven.

•

in het westen door het Cascadepark West, met een hoofdzakelijk
groen karakter en een beperkt woon- en voorzieningenprogramma.

•

in het oosten door de Voortuin en de ecologische verbindingszone.
Deze staan in verbinding met het zuidelijk van de A6 gelegen
Kromslootpark en het noordelijke gelegen Pampushout.

De bruto-oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 24 ha.
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Plankaart Cascadepark Oost
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Kantoren / bedrijven

Maatschappelijke voorzieningen

Het maximaal toelaatbare kantoorprogramma bedraagt 45.000 m² bvo.

Het maatschappelijke programma bestaat in hoofdzaak uit een tweetal

De specifieke aantrekkingskracht van Cascadepark Oost is gelegen in een

onderwijsvoorzieningen:

groene setting en een ruime parkeernorm (bandbreedte: 1 parkeerplaats
per 30 tot 1 per 60 m² bvo kantoor)3. Ook de schaalgrootte van de individuele

•

Het Groenhorst College (MBO/VMBO onderwijs in de ‘groene’ sector

kantoorvestigingen is vooral aanvullend op wat op de grotere kantoorloca-

o.a. bloemschikken, groene ruimte en paardenhouderij) met een

ties wordt aangeboden: klein- en middelschalige kantoren van 300-3.000

ruimtebeslag van circa 1,7 ha. Deze school is inmiddels al gerealiseerd;

m² bvo. Parkeren dient in gebouwde vorm, op eigen terrein, te worden opgelost.

•

Maximaal 0,5 ha terrein voor een tweede onderwijsinstelling.

Het bestemmingsplan biedt ook mogelijkheden om bedrijvigheid (niet
zijnde kantoren) op te nemen. Uitgangspunt voor de gebiedsontwikke-

Daarmee wordt ook voldaan aan de randvoorwaarde dat maximaal 25.000

ling is een uitgifte voor kantoren. Bedrijvigheid met een kantoorachtige

m² bebouwd grondvloeroppervlak voor beide tezamen is toegestaan. Bin-

uitstraling, solitair of als mengvorm, wordt echter niet bij voorbaat

nen deze randvoorwaarde worden enkele kleinschalige maatschappelijke

uitgesloten. Ten aanzien van verschijningsvorm en duurzaamheid

voorzieningen, met eenzelfde schaal als de eventuele (semi)commerciële

worden dezelfde eisen als aan kantoren gesteld. Dit mogelijke programma

voorzieningen, niet uitgesloten.

is beperkt tot maximaal 3 ha uitgeefbaar terrein.
Daarnaast is 3.000 m² bvo aan kleinschalige maatschappelijke voorzieninKleinschalige bedrijvigheid t/m milieucategorie 2 is mogelijk in combina-

gen mogelijk ten behoeve van eventuele verspreide invulling en combina-

tie met wonen, bijvoorbeeld in de vorm van een bijzonder project. Bij een

ties met (bijzondere) woonprojecten.

bouwkundige integratie is het raadzaam niet verder te gaan dan categorie
1, dan wel te zorgen voor ‘inpakken’ van categorie 2 met activiteiten met
lagere hinder.

1 Hiermee wordt afgeweken van de normering zoals opgenomen in het Ondernemingsplan 		
Almere Poort 2005-2020 (1 parkeerplaats per 60 m² bvo). 		
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Wonen
Het woningbouwprogramma omvat circa 250 meergezinswoningen. Het te

Deze moet voldoen aan de volgende eisen: een zorgwoning is een woning

realiseren programma dient voor tenminste 50% uit sociale huur- en koop-

die niet alleen extern toegankelijk is, maar ook intern geschikt is voor

woningen2 te bestaan, in de verhouding huur / koop van 2/3 – 1/3. Hierbij

mensen die zich alleen kunnen voortbewegen in een (elektrische) rolstoel.

horen de volgende segmentprijzen (in % van het sociale aandeel):

Minimale maten: deuren minimaal 0,85 meter breed, gangen en galerij
minimaal 1,80 meter breed, sanitair minimaal 2,5 x 3 meter (exclusief

%
Prijssegment

woningen

V koop

15

V.O.N. prijs /

Max. maandhuur

ruimtebeslag wasmachine /droger), badkamer vanuit slaapkamer bereik-

stichtingskosten3

(prijspeil 1.7.2007

baar, minimale beukmaat volgens Fokus is 7,60 meter bruto (Bronnen:
Fokuswoningen en Zorggoed Nederland).

€ 133.000 – € 163.508

Voor deze woningen geldt een verdeling van 12 woningen in de huur en
3 woningen in de koop. Huur voornamelijk in de lagere segmenten (V en VI),

VI b koop

15

€ 110.000 – € 133.000

VI b huur

50

€ 110.000 – € 133.000

€ 491,46

VI a huur

20

< € 110.000

€ 343,49

koopwoningen in de middensegmenten (III en IV).

subtotaal
sociale sector

100

De keuze van segmenten en de verdeling huur/koop voor de overige
woningbouwprogramma wordt overgelaten aan ontwikkelende partijen.
De woningen dienen in gestapelde vorm te worden gerealiseerd.
Aanpasbaar bouwen

Er moeten minimaal 26 starterswoningen worden gerealiseerd: zelfstan-

Een aspect van duurzaamheid is de levensloopbestendigheid van wonin-

dige huurwoningen van 40-60 m² in segment VI a. Deze woningen moe-

gen: ze moeten makkelijk kunnen worden aangepast aan veranderende

ten een huur hebben die onder € 343,49 ligt (de huurtoeslaggrens voor

omstandigheden van bewoners. Daarom dienen de gestapelde woningen

jongeren op 1 juli 2007).

(gelegen op de begane grond of bereikbaar met een lift) aanpasbaar
te worden gebouwd, bijvoorbeeld door toepassing van speciale bouw-

Verder bevat het programma ten minste 15 zorgwoningen. Zorgwonin-

methoden. Een aangepaste woning komt bovendien tegemoet aan de

gen zijn niet alleen geschikt voor mindervaliden, maar ook voor senioren.

toenemende vergrijzing en verdere extramuralisering van de zorg.

Hierbij wordt uitgegaan van de zogenaamde rolstoelgeschikte woning.
2 Een sociale huurwoning is een woning die valt in segment VIa of VIb. Een sociale koopwoning
is een woning die valt in de categorie V, VIa of VIb.
3 Prijspeil grondprijssystematiek gemeente Almere 2007
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(Semi)commerciële voorzieningen

Archeologie

Programmatisch is beperkt ruimte voor enkele kleinschalige voorzieningen

Op grond van archeologisch inventariserend veldonderzoek is geconclu-

in de sfeer van horeca, tot een gezamenlijk grondvloeroppervlak van circa

deerd dat er in het gebied geen terreinen op de AMK zijn aangegeven en

600 m² bvo. Horecacategorie 3 nabij woningen wordt niet toegestaan.

geen nieuwe 'in principe behoudenswaardige terreinen van (inter)nationaal
belang' zijn vastgesteld.
Het is wel denkbaar dat er zich onder het maaiveld nog onbekende scheepswrakken bevinden. Bij ontdekking van mogelijke resten dient dit onverwijld
aan de stadsarcheoloog van de gemeente gemeld te worden. Vervolgens
kunen de werkzaamheden tijdelijk worden stopgezet in het belang van
archeologisch onderzoek. Na vaststelling van de waarde en het belang van
de aangetroffen resten zal besloten worden welke maatregelen nodig zijn
en welke kosten hiermee gemoeid zijn. De gemeente hanteert het principe
dat de kosten ten laste van de initiatiefnemer van het plan komen.
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Geluid
In de Beleidsnota Geluid Almere Poort (2002) zijn voor het plangebied

In de provinciale beschikking hogere grenswaarden (2003) zijn de volgende

streefniveaus vastgelegd. Die ambities zijn in bijlage 3 weergegeven.

hogere grenswaarden voor Cascadepark Oost opgenomen:

Van belang zijn enkele planonafhankelijke geluidbronnen: de spoorlijn,

maximaal aantal woningen spoorlawaai

weglawaai

de busbaan, de Elementendreef en de Heliumweg (die het Homeruskwartier
via Cascadepark Oost met de Elementendreef verbindt). De geluid-

84

t/m 55 dB(A)

contouren daarvan zijn daarmee randvoorwaarden voor de ontwikkeling

81

t/m 60 dB(A)

van het park.

69

t/m 60 dB(A)

Om in de aangrenzende woonwijken geluidsomloop te voorkomen moeten

66

t/m 66 dB(A)

de geluidschermen in die gebieden doorlopen in het Cascadepark. De

2

t/m 60 dB(A)

t/m 55 dB(A)

schermen op de spoordijk zullen vooralsnog 1,20 meter hoog zijn. Wellicht

2

61-65 dB(A)

56-60 dB(A)

is in de toekomst vanwege intensiever spoorgebruik een grotere hoogte
nodig.

Voor onderwijsvoorzieningen zijn geen hogere grenswaarden beschikbaar.

De volgende indicatieve afstanden voor het spoorgeluid zijn aan de orde:
•

50 meter uit de as: 1e bouwlaag (3 meter) geen probleem;

•

100 meter uit de as: 1e en 2e bouwlaag geen probleem;

•

150 meter uit de as: 1e t/m 4e bouwlaag geen probleem.

Concrete plannen dienen altijd getoetst te worden.

Voor de Heliumweg tussen Elementendreef en de fietsroute naar de
Brikweg geldt een 50 dB(A) contour van 14 meter; hier is al geluidsarm
asfalt toegepast vanwege het Groenhorst College.
De busbaan heeft een contour van 8,5 meter.
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Veiligheid

Afvalinzameling

Het plangebied grenst in het oosten aan de Flevolijn. Met de realisering

Huisvuilinzameling is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er wordt

van de Hanzelijn (openstelling vooralsnog gepland in 2012-2013) zal naar

van uitgegaan, dat afval via ondergrondse inzameldepots wordt opgehaald.

verwachting transport van gevaarlijke goederen plaatsvinden. Vanwege

De depots zullen voor 20-tons vrachtwagens bereikbaar moeten zijn.

bestuurlijke afspraken (2001) gelden beperkingen voor ruimtelijke ontwik-

Ondergrondse inzameldepots voor speciale fracties (zoals oud papier en

kelingen en voor vervoer over het spoor.

glas) worden in de aangrenzende wijken gepland.

Beperkingen vanwege goederenvervoer:

Het ophalen van bedrijfsafval is de verantwoordelijkheid van de onder-

•

binnen 30 meter, gemeten vanuit het hart de van de buitenste twee

nemer. Het heeft de voorkeur dat (vracht)auto’s de voorzieningen (hier

sporen, mogen geen kwetsbare en beperkt kwetsbare bestemmingen

bedoeld als ‘bedrijf ’) vanaf de buitenzijde van de Groene Slinger kunnen

(waaronder woningen, onderwijsvoorzieningen en recreatieve verblijfs-

benaderen. Zodoende wordt het park zo min mogelijk belast.

objecten) worden gerealiseerd;
•

het vervoer van bepaalde stoffen (vooral gassen) wordt zodanig beperkt
dat er geen toetsing aan het groepsrisico hoeft plaats te vinden.

Kabels en leidingen
Hoofdtracés voor kabels en leidingen van nutsbedrijven lopen parallel aan

Bij de verdere planuitwerking dient ook rekening te worden gehouden

de busbanen, in dit geval de busbaan vanuit Middenkant. Vandaar uit wordt

met en invulling gegeven aan:

het gebied verder bediend. De kabels en leidingen dienen zoveel mogelijk

•

de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (2004);

parallel aan het Cascadepad/Heliumweg te worden getraceerd, in verband

•

de verantwoordingsplicht van het Groepsrisico, waarbij de brandweer

met de bereikbaarheid van de kantoren / appartementen.

Almere en de regionale brandweer om advies moet worden gevraagd;
•

ontwerprichtlijnen veiligheid.

Een en ander betekent dat de zone tussen 30-200 meter van het spoor een
toetsingszone is.
Zie verder ook het bestemmingsplan Almere Poort, bijlage 4, voor een nadere toelichting.
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Verkeer

Sociale veiligheid

De busbaan, de Heliumweg en de Elementendreef (niet in het plangebied)

Sociale veiligheid in de groene ruimten tussen wijken vraagt nadrukkelijk

zijn een gegeven. Combinaties van langzaam verkeer en autoverkeer in het

aandacht. Het gaat dan met name om langzaam verkeer en verblijfskwali

park zijn in principe ongewenst (verblijfsgebied). Waar dit onvermijdelijk

teit. In een (gebruiks)park moeten mensen zich veilig weten en voelen.

blijkt, dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan veiligheid.

In het ontwerp en beheer van het park dienen passende maatregelen te

Ten aanzien van bestemmingen gelden minimaal de volgende parkeer-

worden genomen, zoals adequate verlichting, bundeling van verkeers-

normen, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan Almere Poort (2007):

soorten, ‘sociale ogen’, (toe)zicht. Van toepassing zijn de eisen van het

•

voor één- à tweepersoonsflats: 1,05 per woning;

politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’ en de ‘aanbevelingen voor openbare

•

voor grotere flats: 1,35 per woning.

verlichting’ van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde4.

Voor de overige functies geldt minimaal:
•

voor (semi)commerciële dienstverlening: 1,67 parkeerplaats per
100 m² bvo;

•

voor bedrijven (niet zijnde kantoren): 1 parkeerplaats per 100 m² bvo.

Parkeren dient op eigen terrein te geschieden.

4 Zie ook de checklist veiligheid ruimtelijk planproces, vastgesteld door het college in
december 2003.
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Impressies duurzaamheid
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3		

Duurzaamheid als kernkwaliteit

Duurzaamheidsvisie
Voor het Cascadepark Oost wordt als hoofdthema gekozen voor een duurzame stedelijke ontwikkeling waarbij het accent ligt op een brede opvatting van het begrip duurzaamheid. Duurzaamheid is een begrip dat zich de
afgelopen jaren verbreed heeft van de gangbare milieuthema’s naar een
integrale benadering van de pijlers Welzijn, Wereld en Welvaart5. De driedeling vindt haar basis in het rapport ‘Our Common Future (1987) van de
Commissie Brundtland, waarin een koppeling werd gelegd tussen grote
milieuproblemen, sociale problemen en een economische instabiliteit.
De term duurzame ontwikkeling6 was geboren. De essentie van deze
benadering, ook wel Triple P-benadering genoemd, is een evenwichtige
integrale ontwikkeling van kwaliteitsaspecten van Welzijn (People), Wereld
(Planet), en Welvaart (Profit/Prosperity). Tegenwoordig wordt hier ook wel
een vierde P aan toegevoegd om te benadrukken dat dit vraagt om
concretisering in Projecten en Processen.
Hoofdpunten brede duurzaamheidsintegratie
1

Rekenen en Tekenen aan Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

2

Proeftuin Nieuw Flevolands Peil

3

Identiteit van het gebied

Het Cascadepark moet een
inspirerend voorbeeld
worden op het gebied van
duurzaamheid.
Het ervaren en etaleren wat
duurzaamheid in de volle breedte
inhoudt en kan betekenen in
het dagelijks leven staat centraal.
Duurzaamheid is
de kernkwaliteit.

5 Duijvestein, K.,Van duurzame ontwikkeling naar duurzaam bouwen en weer terug,
DuBo Jaarboek 2003.
6 Duurzame ontwikkeling is een proces van verandering waarin de benutting van hulpbronnen,
de richting van investeringen, de oriëntatie van technologische ontwikkeling en institutionele
verandering alle met elkaar in harmonie zijn en (alle) zowel de huidige als de toekomstige
mogelijkheid vergroten om aan menselijke behoeften en wensen tegemoet te komen.
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Rekenen en Tekenen aan Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

In Nederland zijn de laatste jaren nuttige kennisinstrumenten ontwikkeld ter sti-

Een korte toelichting op de instrumenten:

mulatie van duurzame gebiedsontwikkeling en ondersteuning van een optimale inbreng van duurzaamheidaspecten in ruimtelijke planvormingsprocessen. Het gaat

Duurzaamheidsprofiel van een Locatie (DPL)

daarbij om het computerprogramma Duurzaamheidsprofiel van een Locatie (DPL),

DPL is het computerinstrument dat de duurzaamheid van een wijk berekent en

inspirerende voorbeelden in het boek “Perspectieven en Voorbeelden Duurzame

vergelijkt met een referentiewijk. De methode meet met 26 indicatoren die zijn ge-

Stedenbouw”, concrete duurzame ontwerpoplossingen uit het Duurzaamheidskan-

baseerd op de drie internationale elementen van duurzaamheid, namelijk Planet

senKompas (DKK), en heldere concepten in de Toolkit Duurzame Woningbouw.

(milieu), People (sociaal) en Profit (economie). De sterke en zwakke punten van een
wijk worden zo zichtbaar. Toepassingsgebieden van het instrument zijn nieuwbouw,

In 2006 is een gezamenlijk initiatief ontwikkeld door de Provincie Flevoland, ge-

herstructurering en beheer van wijken.

meente Almere en IVAM om tot afstemming te komen tussen DPL en DKK. Daartoe
is in mede-opdrachtgeverschap van het Ministerie van VROM het projectvoorstel

DuurzaamheidskansenKompas (DKK)

“Reken en Tekenen aan Duurzame Stedelijke Ontwikkeling in Nederland” (RTDSO)

Het door de gemeente Almere ontwikkelde praktijkinstrument het Duurzaam-

ontwikkeld.

heidskansenKompas (DKK) is integraal en vanuit ruimtelijke schaalniveaus opgezet. Het is gericht op het gehele ruimtelijke planvormingsproces van stedelijke

De planontwikkeling van Cascadepark Oost vormt een belangrijke pilot binnen dit

ontwikkeling en toepasbaar van gebiedsontwikkeling tot en met bouwplanontwik-

landelijke project. De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met andere bin-

keling. Onderdelen van het instrument zijn duurzaamheidskansenkaarten en een

nen RTDSO participerende partijen. Daarnaast is een doelstelling van het Minis-

projectboek. Op een duurzaamheidskansenkaart staat een duurzame maatregel

terie van VROM om de toepassing van het instrumentarium verder op te schalen.

uitgewerkt in beeldinformatie en informatie over techniek, beheer, duurzaamheid

Naast de benodigde inhoudelijke kennis en competenties zal hier voornamelijk een

en kosten. Het beeldmateriaal dient ter inspiratie en om duurzaamheidskansen

doorbraak op het niveau van proces (projectmanagement) nodig zijn. De gemeente

communiceerbaar te maken. Op basis van de inhoudelijke informatie wordt een

Almere, te starten met het projectteam Cascadepark West, zal het startpunt vor-

kwaliteitsbepaling en -afweging tussen verschillende duurzame maatregelen

men voor deze transitie.

gemaakt. De losse kansenkaarten vormen een algemene database, waaruit de
(milieu)adviseurs op basis van uitgangspunten en prioriteiten een selectie maken.
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hoofdpunt 1 • brede duurzaamheidsintegratie
Rekenen en Tekenen aan Duurzame Stedelijke 			
Ontwikkeling
In de planontwikkeling wordt gewerkt met een instrumentarium voor duurzame stedelijke ontwikkeling (zie kader RTDSO en voor een uitgebreide
toelichting zie bijlage 1). Het proces van opgave naar maatregelen wordt
met behulp van de instrumenten Duurzaamheidprofiel van een Locatie
(DPL) en DuurzaamheidskansenKompas (DKK) transparant, concreet en
onderbouwd doorlopen door de inzet van ambities, scenario’s en maatregelen. Dit zogenaamde ‘Rekenen en Tekenen aan Duurzame Stedelijke
Ontwikkeling’ wordt ingezet om de onderscheiden en gekozen aspecten en
thema’s op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te brengen. Zo kan het
met DPL vastgelegde ambitieniveau invulling krijgen aan de hand van de
keuze voor een scenario, waarna het DKK gebruikt kan worden voor de verdere uitwerking op maatregelniveau door het aanreiken van bijbehorende
duurzaamheidskansenkaarten. Worden de duurzame maatregelen toege-

Openingsscherm uit DPL

past dan berekent men aansluitend met het instrument DPL de bereikte
duurzaamheidsprestatie van het plan en uiteindelijk de wijk (zie hoofdstuk
4). Ook in het gebruik en beheer van het park krijgt deze werkwijze nadrukkelijk een plek.

Voorbeeld van een kansenkaart uit DKK

Interactief proces van
‘rekenen en tekenen’
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Proeftuin Nieuw Flevolands Peil
Het begin van een transitie

Resultaat

Flevoland heeft de toon gezet met de ondertekening op 10 juni 2005 van het

Het beoogde resultaat is meerledig:

Manifest Nieuw Flevolands Peil. Het Nieuw Flevolands Peil wordt de nieuwe

• programma’s (zie nevenstaande punten) met een gevulde projectenportefeuille;

standaard voor bouwen en wonen in Flevoland; duurzaam, met hoge kwaliteit

• aansluiting en verbinding met andere (beleid)sporen binnen de provincie;

en grote betrokkenheid van bewoners. Sinds 2004 zijn al veel nieuwe projecten

• maatschappelijke doorwerking;

gestart, die al dan niet vooruitlopend op de ondertekening van het manifest, de

• lerende maatschappij, organisaties en individuen;

nieuwe koers in praktijk brengen. Het manifest werkt hierbij als het beoogde

• sterk regionaal netwerk Nieuw Flevolands Peil.

vliegwiel voor nieuwe duurzame ontwikkelingen. Meer dan 50 verschillende
partijen hebben zich inmiddels verbonden aan dit manifest.

Het ‘Nieuw Flevolands Peil’ is geen eindpunt, maar het begin van een transitie.
De weg ligt nu open voor het formuleren van passende doelen, middelen en

Doelstelling

werkwijzen. Daaraan wordt voortvarend getrokken.

Doelstelling van de proeftuin ‘Nieuw Flevolands Peil’ is het verzilveren van de
ambities van het manifest: het realiseren van goed bouwen en prettig wonen.

Kwaliteitslabelling van woningen en wonen is daar één van. Het project ‘Kwali-

De volgende punten, waarlangs de verdere ontwikkeling kan gaan lopen, zijn

teit naar Nieuw Flevolands Peil’ is een cruciale stap in de ingezette transitie naar

benoemd:

duurzaam bouwen en wonen in Flevoland. Het richt zich op het vaststellen van de

1. benutten van de competentie van bewoners;

bandbreedte van het peil: het kompas voor verdere verbetering.

2. formuleren en realiseren van basiskwaliteit en topkwaliteit;
3. integreren van duurzaamheid in reguliere activiteiten;

Het Cascadepark Oost is aangewezen als Proeftuin Nieuw Flevolands Peil. Alle

4. realiseren van voorbeeldprojecten;

doelstellingen uit het Manifest zijn daarmee onderdeel van de uitgangspunten voor

5. jaarlijks communiceren over de resultaten.

de planontwikkeling. In de uitgiftestrategie voor woningbouw zullen de producten
uit het project ‘Kwaliteit naar Nieuw Flevolands Peil’ ingezet worden voor het opstellen van selectie- en gunningcriteria. In lijn met deze kwaliteitslabelling gericht
op woningbouw zal vanuit het project Cascadepark Oost een parallel traject gestart
worden voor het definiëren van criteria voor utiliteitsbouw. De resultaten hiervan
zullen tevens ingezet worden ten behoeve van het Nieuw Flevolands Peil.

26

Ontwikkelingsplan Cascadepark Oost I Almere Poort

hoofdpunT 2 • brede duurzaamheidsintegratie
Proeftuin Nieuw Flevolands Peil
Het Cascadepark is aangewezen als Proeftuin Nieuw Flevolands Peil (zie
kader NFP en verder bijlage 2). Centraal staan begrippen als prettig wonen,
goed bouwen, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Specifiek moet aandacht
besteed worden aan duurzame en hoogwaardige kwaliteit van bouwen,
wonen, exploiteren en beheren met grote betrokkenheid van bewoners
en gebruikers. Qua inhoud is het integrale kwaliteitskader gebaseerd op
de acht NFP-kwaliteitsaspecten : energie, materialen, water, gezondheid,
comfort, architectuur, woonomgeving en betaalbaarheid. Qua proces is
gebruikersoriëntatie en het ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ uitgangspunt; kennis, ervaring en visie van bewoners en gebruikers moeten actief
worden ingezet in de projecten in het park;

NFP-kwaliteitsaspecten
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Identiteit van het gebied
Het Cascadepark ligt centraal in het nieuwe stadsdeel Almere Poort en vormt een be-

bron van inspiratie om de oplossingen te genereren die we nu in het gebied gerealiseerd

langrijke verbinding en schakel tussen de omliggende woon-, werk- en groengebieden.

zien en die een schat aan leerervaring oplevert. De reeds gerealiseerde plannen van

Het park wordt door het spoor gescheiden in twee delen met elk een eigen karakter,

IBA 1989-1999 zijn inmiddels als beheersgebied meegenomen in het Masterplan 2010.

maar vormt tevens een geheel.

De strategische kracht zit in de combinatie van lange termijn met ultrakorte

Doelstelling is dat het park zich onderscheidt van andere parken en eigentijds is. Leidend

termijn via de drietrapsraket van en langdurig vastgehouden ontwikkelings-

thema hiervoor is het begrip duurzaamheid.

concept, een projectmatige uitvoering via prijsvragen en een opeenvolging van
tijdelijke events. Alhoewel de schaal, vorm, het eigendom en beheer van het park niet

Duurzaamheid als selling point

op een stadspark lijken, hebben gebruik en programma echter wel overeenkomsten.

Almere kent vanouds vele duurzame kenmerken (water, groen, stadsverwarming, vrije

Het Emscherpark bestaat immers vrijwel uitsluitend uit natuur, recreatie, cultuur en

busbanen, rust en ruimte). In het concept voor het park kunnen deze en nog andere kwa-

attracties in combinatie met bedrijvenparken en stedelijke herstructureringsgebieden.

liteitskenmerken onder de noemer duurzaamheid als marketingissue gebruikt worden.

Het wordt programmatisch als superstadspark ontwikkeld, een zachte locatiefactor

Als het ergens kan, dan is het in Almere!

voor bedrijven en bewoners.

Een van de componenten van de identiteit van Almere is ‘innovatie en experiment’.

Het verenigende plan van het IBA Emscherpark laat zien dat het mogelijk is grensver-

Fysieke voorbeelden hiervan zijn de bouwexperimenten De Fantasie, De Realiteit

leggende vernieuwing te realiseren met plannen die uitnodigend zijn en een duidelijke

en De Eenvoud (nog te realiseren), de nationale BouwRAI’s (Muziekwijk, Filmwijk

richting geven voor de ruimtelijke inrichting van het gebied. Dit gebeurtenerzijds door

en Eilandenbuurt), de eind 2006 gestarte manifestatie ‘Staalkaart van Opdracht-

samenhang tussen de verschillende ruimtebehoeften aan te brengen en anderzijds een

geverschap’ (Homeruskwartier) en het toekomstige Zoneiland Almere.

beperkt aantal thema’s centraal te stellen. Hergebruik oude industriegebouwen is een

Het Cascadepark wordt ingezet ter versterking van de identiteit van Almere als

van die thema’s. Zo doet de gashouder in Oberhausen nu dienst als tentoonstellings-

duurzame stad. Duurzaamheid komt terug in de fysieke omgeving (hardware),

ruimte en is daarmee veranderd in een cultureel symbool voor de stad. De kolenmijn

het programma en de activiteiten (software) en het proces en de organisatie

Zollverein in Essen is veranderd in een internationaal centrum voor kunst, cultuur en

(orgware).

design. Deze authentieke architectuur draagt bij aan een herkenbaar gezicht van het
gebied en vergroot daarmee de betrokkenheid van bewoners en gebruikers. Dit is es-

IBA Emscherpark

sentieel voor een duurzaam gebruik van de gebouwde omgeving: duurzaamheid is dier-

De Internationale Bauaustellung Emscherpark (IBA Emscherpark) is een succesvol

baarheid.

voorbeeld van het in samenhang ontwikkelen van strategie, projecten en evenementen,
resulterend in een (inter)nationaal sterk imago. Het complex van probleemthema’s (sanering van de mijnbouw, bodemverzakking en sociaal-economisch verval) vormde de
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hoofdpunt 3 • brede duurzaamheidsintegratie
Identiteit van het gebied
Duurzaamheid moet expliciet onderdeel van de identiteit van het park worden. De fysieke, sociale en economische bouwstenen van het plan moeten
hierop worden gericht. Uitdaging is gelegen in het zodanig samenbrengen
van de verschillende dimensies van duurzaamheid dat zowel in de fysieke
omgeving (parklandschap, inrichting en bebouwing) als in het gebruik en
beheer, duurzaamheid de rode draad is (voor verdere toelichting zie kader
Identiteit).

Van links naar rechts:
IBA Emscherpark Sciencepark Gelschenkierchen
IBA Emscherpark Gasometer avondbeeld
IBA Emscherpark Zollverein
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Duurzaamheidsambitie
Het ontwikkelen van een centraal stadspark met als kernkwaliteit duur-

Ambitie is om het kwaliteitsniveau van de resterende duurzaamheids-

zaamheid is de centrale opgave. Hoofdambitie is het Cascadepark tot een

aspecten voor de ontwikkeling van Cascadepark Oost te maximaliseren.

voorbeeldproject op het vlak van duurzaamheid te maken. Vertaald naar

Voor onderstaande aspecten is de ambitie een DPL score van 9

de prestatiegerichte werkwijze van ‘rekenen en tekenen’ betekent dat een

• Materialen (DPL-aspect 1) 		

maximale DPL-score binnen de gegeven context.

• Energie(DPL-aspect 2)
• Ruimtegebruik (DPL-aspect 3)

De gegeven context of ligging van het park begrenst op een aantal duur-

• Water (DPL-aspect 4)

zaamheidaspecten de mogelijkheden de score te maximaliseren. Het be-

• Bodemverontreiniging (DPL-aspect 5)

treft de volgende aspecten:

• Geurhinder (DPL-aspect 9)

• Geluidshinder (DPL-aspect 8)

• Kwaliteit van voorzieningen (DPL-aspect 14)

Enkele planonafhankelijke geluidbronnen met bijbehorende geluidcon-

• Groen in de wijk (DPL-aspect 16)

touren als de spoorlijn en de busbaan brengen bepaalde randvoorwaar-

• Water in de wijk (DPL-aspect 17

den met zich mee voor de ontwikkeling van het park (zie verder

• Lokale werkgelegenheid (DPL-aspect 22)

paragraaf ‘Geluid’);

• Diversiteit bedrijvigheid (DPL-aspect 23)

• Verkeersveiligheid (DPL-aspect 12)

• Duurzame bedrijven (DPL-aspect 24)

De busbaan en de doorgaande verbinding door het park naar de

• Functiemenging in de wijk (DPL-aspect 25)		

omliggende wijken zijn gegeven. Het bijbehorend aantal kilometers weg

• Flexibiliteit van de wijk (DPL-aspect 26)		

met de gegeven snelheidscategorie bepaalt al een deel van de score op
dit aspect (zie verder paragraaf ‘Verkeer’);
• Externe veiligheid (DPL-aspect 13)

Gezien het feit dat het Cascadepark een nieuwbouwontwikkeling betreft
is niet voor alle duurzaamheidsaspecten binnen het instrument DPL

Het plangebied grenst in het westen aan de Flevolijn. Het toekomstig

mogelijk een score te bepalen. De aspecten ‘afvalinzameling’ (DPL-aspect 6),

geplande vervoer van gevaarlijke goederen (Hanzelijn) beïnvloedt de

‘luchtverontreiniging’ (DPL-aspect 7), ‘sociale veiligheid’ (DPL-aspect 11),

score op dit aspect op negatieve wijze (zie verder paragraaf ‘Veiligheid’);

‘kwaliteit van de woningen en omgeving’ (DPL-aspect 18) en ‘sociale

• Bereikbaarheid (DPL-aspect 15)

cohesie’ (DPL-aspect 20) zijn in deze fase van het planproces buiten

De kwaliteit van het openbaar vervoer is planonafhankelijk. De gemid-

de exacte duurzaamheidsbepaling met DPL gelaten. Relevante duurzaam-

delde afstand tot het treinstation en het type treinstation zijn bepaald.

heidsmaatregelen voor deze aspecten zullen echter wel ingebracht

Dat geldt eveneens voor de bushaltes en de frequentie.

worden in de planontwikkeling (zie hoofdstuk 4).

7 De maximaal te behalen score binnen DPL is door IVAM, de ontwikkelaars van het instrument, bepaald op een 9.
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Duurzaamheidsprofiel van een locatie
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Duurzaamheidsscenario
Het duurzaamheidsprofiel is de weerslag van alle te realiseren ambities en

Duurzaamheid is de rode draad in het park. Het duurzaamheidsprofiel

biedt daarmee de criteria op grond waarvan een passend scenario voor het

(DPL) van de locatie geeft het gewenste kwaliteitsniveau aan voor de

park samengesteld kan worden.

verschillende duurzaamheidsthema’s en -aspecten.

‘Duurzaamheidsstadspark’

Aan de volgende thema’s en aspecten dient in het plan specifiek aandacht

Het scenario ‘Duurzaamheidsstadspark’ kenmerkt zich door een duur-

besteed te worden.

zame en hoogwaardige kwaliteit van de ondergrond (bodem, watersysteem
en biotisch systeem), de netwerken (infrastructuur en energie) en de
occupatie (gebouwde omgeving en menselijke activiteiten).
De essentie van dit duurzaamheidsscenario laat zich het best typeren door
de volgende drie sporen:
1. Streven naar een goede balans tussen groen en rood
Leidende principes zijn integratie van natuurwaarden, cultuurhistori
sche waarden en intensief ruimtegebruik.
2. Sluiten van kringlopen en versterking kwaliteit leefomgeving
Leidende principes zijn de Trias Ecologica , het voorkomen van gezondheidsschade en het bevorderen van belevingskwaliteit.
3. Bewust richten van het gebruik en beheer op waardecreatie op
langere termijn in de drie pijlers
Leidende principes zijn een brede oriëntatie op gebruikers- en bewonersbehoeften en het benutten van de competenties van gebruikers en
bewoners.

8 Met een scenario wordt een samenhangend pakket aan maatregelen bedoeld, waarmee –binnen bepaalde
randvoorwaarden- optimaal aan gestelde ambities dan wel wensen wordt voldaan. De maatregelen worden zo
gekozen dat ze op elkaar aansluiten en elkaar versterken in het realiseren van ambities.

9 De Trias Ecologica staat voor een drie stappen aanpak: 1. Voorkom onnodig gebruik, 2. Gebruik duurzame
bronnen, 3. Kies eindige bronnen milieubewust en gebruik ze efficiënt. De Trias suggereert een opeenvolging van de drie stappen. Uiteindelijk gaat het echter om een integraal ontwerp, waarbij de combinatie van
(steden)bouwkundige, duurzame en fossiele technieken geoptimaliseerd wordt. De Trias dient daarbij als startpunt, waarna vervolgens in een cyclisch proces, na elke bijstelling, de stappen herhaald worden, om te komen
tot een integraal geoptimaliseerd product (concept).
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daktuinEN
Hedendaagse daktechnieken bieden de mogelijkheid om uiteenlopende soorten groene

Extra aandacht dient besteed te worden aan het realiseren van collectieve en/of semi-

daken op nieuwe (en bestaande) daken te realiseren. Dat betreft niet alleen grasdaken

openbare  daktuinen. Kansen hiervoor zijn met name gelegen in het te realiseren kan-

en sedumdaken. Tuinen en parken op daken kunnen collectief of openbaar toegankelijk

toorprogramma. Het te verwachten ruime dakoppervlak en de eenvoudige eigendoms-

worden gemaakt en een duidelijke gebruiksfunctie hebben. Bruikbare daken vergroten

situatie biedt interessante mogelijkheden om diverse typen daktuinen aan te leggen.

de belevingswaarde van de directe woon- en werkomgeving. Daarnaast bufferen groene
daken regenwater, vangen ze afvoerpieken op van hevige buien en trekken ze flora en
fauna aan.
Uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling is een doorlopend parklandschap. Het bebouwd oppervlak dient maximaal ingezet te worden ter ondersteuning van het gewenste
groene karakter van het gebied. Het benutten van een spectrum aan daktypologieën is
randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de bebouwing.  

Onder van links naar rechts: Daktuin Centre Multimediale Taranto Italië, Daktuin_IBM
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Boven van links naar rechts : Daktuin Utiliteitsbouw, Daktuin TU-Delft

Streven naar een goede balans tussen groen en rood

Spoor 1

Groen en water in de wijk (DPL-aspecten 16 + 17)

Concrete duurzaamheidskansen zijn:

Ten aanzien van het nieuw te maken parklandschap is een aantrekkelijke

• Biodiversiteit flora en fauna: opstand van gemengde bomen en andere

belevingswaarde en natuurlijke kwaliteit het uitgangspunt. Stad en landschap zijn op kleine schaal verweven en cultuurhistorische elementen als
oorspronkelijke watergangen worden ingezet voor de planstructuur. Het
opwekken van verwondering en verrassing is een specifiek aandachtspunt.
Lijfelijke ervaring moet worden ingezet om het ecologische concept te kun-

beplanting;
• Ecologische oevers: uitvoering van alle waterkanten als ecologische
oevers;
• Daktuinen: alle (parkeer)daken uitvoeren als groene daken met
duidelijke gebruiksfunctie.

nen begrijpen. Het gaat niet alleen om hoe duurzaamheid er uit ziet, doch
ook hoe het aanvoelt, hoe het te horen is, ruikt en zelfs welk wezen het
heeft.
Kwaliteit voorzieningen (DPL-aspect 14)

Concrete duurzaamheidskansen zijn:

Naast de hoeveelheid voorzieningen in het park (zie paragraaf ‘Maatschap-

• Landart: gestileerde integratie van kunstzinnig concept met

pelijke voorzieningen’ en ‘(semi)commerciële voorzieningen) is de kwaliteit
van de voorzieningen een specifiek aandachtspunt. Het bevorderen van de
belevingskwaliteit van de (gebouwde) omgeving is net als bij ‘groen en wa-

omringend landschap;
• Woonkunstwerk: integratie van wonen en werken voor creatieve
beroepen.

ter’ het streven.
Ruimtegebruik (DPL-aspect 3)

Concrete duurzaamheidskansen zijn:

Het ruimtebeslag van de gebouwde omgeving (inclusief parkeren) moet

• Gestapelde woningbouw: streven naar een 100% stapeling van de te

aansluiten bij het beoogde parklandschappelijke karakter van het gebied.
Dat houdt in dat bij het aspect ‘ruimtegebruik’ aandacht gegeven moet
worden aan vormen van intensief ruimtegebruik en compact bouwen.

realiseren woningbouw;
• Gestapelde utiliteitsbouw: streven naar een 100% stapeling van de te
realiseren utiliteitsbouw;
• (Half) Verdiept parkeren: alle parkeervoorzieningen voor de woning- en
utiliteitsbouw dienen in (half) verdiepte vorm gerealiseerd te worden.
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duurzame energie 

Meer halen uit materialen

Het voorzien in de energiebehoefte door

De Burger- en Utiliteitsbouw draagt bij

de inzet van duurzame energiebronnen

ongewijzigd beleid met een jaarlijks

draagt bij aan een zo duurzaam mogelijke

verbruik van 100 miljoen ton bij aan

energieprestatie in de gebouwde omge-

schaarste aan beton- en metselzand,

ving. De aanwezigheid van een collectief

grind en cement. Deze toekomstige

stadswarmtenet in Cascadepark is echter

schaarste noopt tot andere oplossingen

van invloed op de toepassingsmogelijk-

in de bouw. Onder het motto “Meer halen

heden van duurzame energietechnieken.

uit materialen” zijn in een samenwer-

De relevante keuzemogelijkheden zijn

king tussen de provincie Flevoland en de

met dit systeem teruggebracht tot drie

gemeente Almere een basispakket en

vormen, namelijk passieve en fotovol-

vijf marktgerichte woningbouwconcep-

taïsche zonne-energie en windenergie.

ten ontwikkeld. Het basispakket draagt
bij gestapelde bouw voor circa 19% bij
aan de reductie van het gebruik van

Extra aandacht dient besteed te worden

bouwgrondstoffen. Elk van de vijf con-

aan de elektriciteitsbehoefte van het te

cepten gaat uit van een besparing op de

realiseren kantoorprogramma. Het te-

toepassing van deze grondstoffen van

rugdringen van de vraag is een vanzelf-

meer dan 20%.

sprekend streven. De invulling van de
resterende behoefte met lokale opwekking van groene stroom biedt zowel kansen voor een duurzame energieprestatie
als zichtbaar duurzame architectuur.
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Sluiten van kringlopen & versterking kwaliteit leefomgeving
Materialen en energie (DPL-aspecten 1 + 2)

Spoor 2
Concrete duurzaamheidskansen zijn:

De energievoorziening van alle gebouwen in heel Almere Poort zal qua

• Energiezuinigheid: minimale CO2-reductie van 50% t.o.v. Bouwbesluit;

warmte verzorgd worden met een collectief stadswarmtenet op basis van

• Duurzame energie: toepassing van minimaal twee gebouwgebonden

restwarmte uit de Diemencentrale. De warmte- en elektriciteitslevering
wordt bijna CO2-neutraal; in totaal zal 93% CO2-reductie gerealiseerd
worden.

vormen van duurzame energie;
• Meer halen uit materialen: minimale reductie van steenachtige bouwgrondstoffen van 50% t.o.v. referentiewoning.

De milieubelasting van de gebouwde omgeving (woningen, voorzieningen
en infrastructuur) verbonden aan het aspect ‘materialen’ en ‘energie’ moet
tot een minimum teruggebracht worden.
Waterbeheer (DPL-aspect 4)

Concrete duurzaamheidskansen zijn:

De bebouwing en inrichting van het plangebied moet gericht zijn op het

• Waterberging: toepassing wadi’s in landschapsinrichting;

benutten van de waterbergingscapaciteit van het gebied en het zichtbaar

• Infiltratie: toepassing infiltratiebestrating en halfverharding;

afvoeren van schoon hemelwater.

• Hemelwatergebruik: benutting hemelwater op gebouwniveau.

Lokaal milieu (DPL-aspecten 5 + 6)

Concrete duurzaamheidskansen is:

De gegeven context voor Cascadepark biedt een locatie zonder bodemver-

• Lokale afvalscheiding: afvalbakken geschikt voor scheiding in meerdere

ontreiniging. Uitgangspunt is dat die kwaliteit gehandhaafd blijft in de ont-

fracties.

wikkeling, realisatie en het beheer van het gebied. Qua huisvuilinzameling
is een gescheiden afvalinzameling via ondergrondse inzameldepots het
uitgangspunt. Daarnaast dient speciale aandacht gegeven te worden aan
de afvalinzameling in het park. De lokale scheiding in meerdere fracties is
zowel vanuit milieutechnisch als educatief oogpunt het streven.

9 Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening is ook een Trias-aanpak (zie ook
‘Trias Ecologica’), namelijk de ‘Trias Energetica’, ontwikkeld. Een strategie waarbij eerst de energiebehoefte
van de woning zoveel mogelijk wordt beperkt (stap 1), vervolgens wordt in de energiebehoefte zo veel mogelijk
voorzien door duurzame energie (stap 2) en tenslotte wordt in de resterende energiebehoefte voorzien door het
efficiënt inzetten van fossiele brandstof (stap 3). Het principe van de Trias is dat de stap 1 de meest duurzame
en stap 3 relatief de minst duurzame is.
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Duurzaamheid en marketing
De noodzaak van duurzaamheid staat , zeker in Europa, eigenlijk nergens meer ter
discussie. Wel het ‘hoe’ ervan en in welk tempo. Niet alleen veel consumenten, ook het
bedrijfsleven beseft dat veranderingen nodig zijn. Het bedrijfsleven verbindt daaraan in
toenemende mate consequenties. MVO wordt door veel ondernemingen serieus ter hand
genomen. Hetzij vanuit een offensieve invalshoek, uit eigen overtuiging of omdat men
commerciële kansen ziet. Hetzij vanuit een defensieve invalshoek, omdat het afgedwongen wordt door maatschappelijke organisaties, de media en de publieke opinie.

Het streven is om van ‘marge naar mainstream’ te komen. De huidige markt voor duurzame producten en diensten functioneert nog maar heel beperkt. Er is wel vraag, maar
die is voor een belangrijk deel latent en kan zich door een aantal barrières niet in aankoop
vertalen. En door het gebrek aan verkoop stellen (potentiële) aanbieders vervolgens dat
de vraag ontbreekt of te klein is. Voor zowel individuele fabrikanten als consumenten is
het lastig deze situatie te doorbreken. Het ligt praktisch gezien ook voor een belangrijk
deel buiten ieders onmiddellijke eigen invloed.

Aanknopingspunt voor verandering van deze situatie is gelegen in de constatering dat
vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, omdat er te veel in absolute termen van
duurzaamheid wordt gedacht. Wat de markt ontbeert is nuance. Veel matig betrokken
consumenten willen wel duurzame(re) producten, maar voor hen is het huidige niche-
aanbod te gespecialiseerd en te specifiek. Het vestiging- en marketingbeleid inzake het
Cascadepark zal zich dan ook richten op zowel de zogenaamde koplopers als het peloton.
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Bewust richten van het gebruik en beheer op waardecreatie
op langere termijn in de drie pijlers

Spoor 3

Kwaliteit woonomgeving (DPL-aspect 18)

Concrete duurzaamheidskans is:

en Sociale cohesie (DPL-aspect 20)

•

Nabjiheid van groen en water heeft een positieve invloed op de waarde van

Bewonersparticipatie: groenbeheer van (delen van) het park in samenwerking met bewoners.

onroerend goed. Naast de (WOZ)waarde van de woning is duurzaamheid
dierbaarheid. Het creëren van betrokkenheid is essentieel voor een duurzaam gebruik. Betrokkenheid wordt mede gerealiseerd door bewoners en
gebruikers van het stadspark een rol te geven in het beheer van het park. Dit
kan tevens bijdragen aan de sociale cohesie (DPL-aspect 20) in het park.
Economische vitaliteit (DPL-aspect 22+23)

Concrete duurzaamheidkansen zijn:

Waardecreatie op langere termijn wordt tevens beïnvloed door de economi-

•

Aantal arbeidsplaatsen: realisatie van minimaal 2000 arbeidsplaatsen

sche vitaliteit van een gebied. Uitgangspunt is de economische vitaliteit te

•

Differentiatie type bedrijven: realisatie van minimaal 5 verschillende

maximaliseren. De gemeente zal hier een pro-actieve rol vervullen (zie ver-

categorieën. Voor de bepaling van de categorieën hanteert de DPL de

der hoofdstuk 5 ‘Ontwikkelingsstrategie’).

SBI-codering van het CBS.

Duurzame bedrijven (DPL-aspect 24)

Concrete duurzaamheidskansen zijn:

Duurzame bedrijven dragen bij aan waardecreatie. Zowel voor de onderne-

•

Vestigingsbeleid: het voeren van een selectief vestigingsbeleid gericht op

ming zelf als voor de maatschappij. Uitgangspunt voor vestiging is dat alle

het aantrekken van bedrijven die maatschappelijk verantwoord

(semi) commerciële voorzieningen passen binnen het concept van een duur-

ondernemen (MVO);

zaamheidsstadspark. De gemeente zal hier een specifieke marketing voor

•

Marketing: duurzaamheid als selling point voor de stad Almere;

ontwikkelen (zie kader en verder hoofdstuk 5 ‘Ontwikkelingsstrategie’).

•

Duurzaam vastgoed: realiseren topkwaliteit duurzaam huisvesten

Flexibiliteit van de wijk (DPL-aspect 26)

Concrete duurzaamheidskansen zijn:

Ter bescherming van het plankarakter dient ruimte gegeven te worden aan

•

(gebouw + gebruik).

een latere doorontwikkeling. Ruimte hiervoor wordt gecreëerd door delen
van het park open te laten voor nadere invulling, bij voorkeur in samenwerking met toekomstig gebruikers en bewoners van het park. Daarnaast die-

Onbestemde ruimte: vrijheid voor diverse invullingen ter totale grootte
van minimaal 0,5 ha. in het park;

•

IFD-bouwen: maximale toepassing van deze op aanpasbaarheid
gerichte bouwmethode voor woningen en voorzieningen.

nen woningen en voorzieningen aanpasbaar gebouwd te worden.
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Programma overzicht Cascadepark Oost + Structuurplan en Ontwikkelingsplan Almere Poort

parkblokken
6-7 lagen
onderwijs
3-4 lagen

kantoor en/of woonblok
6-7 lagen

voorziening
1-2 lagen

kantoorkavels
in de ‘kamers
1-5 lagen’

voorziening
1-2 lagen

ensemble woningbouw
6-7 lagen
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Groenhorst College
2-4 lagen

oostelijk
kantoorgebouwencomplex
3-8 lagen

4		

Het Plan

In het Structuurplan Almere Poort (1999) zijn het Cascadepark Oost en
Cascadepark West (toen nog tezamen Groenendaal geheten) benoemd als
het centrale parkgebied van Almere Poort.
Cascadepark Oost11 is een 800 meter lang parkgebied dat is opgespannen
tussen de grootste woonwijk van Almere Poort, het Europakwartier, en de
werkgebieden Middenkant en Lagekant. Het accent ligt op werken in een
groene setting, aangevuld met onderwijs en wonen.
In het westen, bij het spoor, is het park circa 200 meter breed, en loopt het
in het oosten uit naar 350 à 400 meter.

11

Voor Cascadepark West is een afzonderlijk ontwikkelingsplan vastgesteld (raad, juni 2007).
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Hoofdstructuur
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Hoofdstructuur

Cascadepark Oost in Almere Poort
		

Binnen het centrale parkgebied kan een bepaalde subverdeling worden
gemaakt:
Het oostelijk deel, Cascadepark Oost, is een park met kantoren

o
oz
ec

1

en wonen in een groene setting;
Het centrale

Pampushout

deel van Cascadepark West is het parkdeel met de

Homeruskwartier

concentratie van (speel) voorzieningen voor geheel Poort; het publieke

Hogekant

Cascadepark West

zwaartepunt van het park;
3

ne

2

Columbuskwartier

Het noordelijk deel van Cascadepark West is vooral een park met een

Middenkant

functie voor de aanliggende wijken Homerus- en Columbuskwartier.
Cascadepark Oost
IJmeer

Het parkgebied van Cascadepark Oost en West legt de koppeling tussen

Europakwartier
Lagekant

kustzo

de natuurgebieden rond Almere Poort aan de oostzijde met de Ecozone en
aan de noordzijde met het bosgebied van de Pampushout. Zo ontstaat er
een groenstructuur met veel routes door en langs het park (netwerk) die de

in
rtu

Olympiakwartier

ne

o
Vo

toekomstige bewoners van Almere Poort niet alleen een park biedt, maar
ook groene routes naar het buitengebied. Voor het park wordt voorzien in
een actief gebruiksprofiel met voorzieningen voor de bewoners van Poort.

Zakenpoort

Marina
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Almeerderstrand
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Cascadepark Oost vormt één onlosmakelijk geheel met het Cascadepark West. Deze eenheid wordt extra geaccentueerd door de zogenaamde
Groene Slinger. Deze groene ruggengraat bestaat uit een bomenzone van
circa 150 meter breed die over de gehele lengte van het park is doorgezet
en in Cascadepark West zijn vervolg krijgt. De bomen, in hoofdzaak lindes,
worden geplant in een stramien van 12 meter; uitgegaan wordt van een
stamomvang van 25-30 cm om het groene karakter een ‘vliegende start’ te
geven. Dankzij de robuuste maatvoering van deze Slinger kan dit formele
bomengrid vele functies bevatten, zonder dat dit ten koste van het groene
doorgaande karakter gaat (kader en kamers). Waterpartijen en parkbebouwing in de randen versterken de parkambiance en vormen de overgangen
naar de aanliggende wijken (randen).
Het park heeft meerdere bouwstenen die verweven zijn met het centrale
thema duurzaamheid:
• Groene Slinger:

bomenpark als groene ruggengraat;

• Blauwe Randen:

(ecologische) waterpartijen in de randen;

• Meerkleurig Patroon: krachtige en formele structuur met lange lijnen
		

en veelkleurige variatie binnen die structuur;

• Proeftuin NFP:

zichtbaar duurzaam karakter van parkinrichting

		

en bebouwing.
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Kader en kamers

Duurzaamheid

Beeldbepalend voor het Cascadepark zijn de vele bomen die het park tot

Ambitie

Versterken biodiversiteit flora en fauna

een bomenpark maken. De beplantingsstructuur is formeel van opzet, met

Maatregelen

Opstand gemengde loofbomen en struiken in de

13 à 16 rijen lindes in een repeterend raster van 12 bij 12 meter, in de vorm

		

kamers

van een continu doorlopende slinger. Vaste, constante elementen vormen

		

Grondlichaam met reliëf ten behoeve van het

3 rijen bomen op de buitenzijdes en bij de kruisingen met infrastructuur.

		

creëren van micromilieus

Karakteristiek voor het kader zijn de grote lengtematen die het formele
karakter onderstrepen.
Binnen dit strenge bomenkader is wel vrijheid: kamers. De kamers bieden
letterlijk de ruimte en vrijheid voor diverse invullingen van het programma (kantoren, bedrijvigheid en onderwijsvoorzieningen). Er is een drietal
kamers van variabele grootte gegeven. Binnen een kamer zijn één of meer
bouwvelden mogelijk. Ruimten tussen bouwvelden worden beplant in
afwijkende stramienen en boomsoorten ten behoeve van het versterken
van biodiversiteit van flora en fauna.
De opzet in casco en kamers resulteert in een krachtige structuur met het

micromilieus

grote gebaar van de bomenslinger en op kleinere schaal variatie en verras-

Het creëren van hoogteverschillen kan op lo-

sing van de verschillende kamerinrichtingen.

kaal niveau zorgen voor een grotere variatie aan

Een andere constante is de verhoogde ligging van het grondlichaam van

micromilieus, doordat er plaatselijk gradiënten

de bomenslinger. Het hoogteverschil ten opzichte van de randen bedraagt

ontstaan in de abiotische factoren (bodemvocht,

circa één meter. Binnen het grondlichaam is er weer ruimte voor het

zonlicht, wind, e.d.). Deze plaatselijke variatie kan

maken van microreliëf, verhogingen en verdiepingen die het park letterlijk

kansen bieden voor een hogere biodiversiteit van

meer dimensie geven en mogelijkheden bieden voor afwijkende klein-

flora en fauna.

schalige micromilieus.
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Randen

Duurzaamheid

De randen van het park maken onderdeel uit van het vrij formeel opgezette

Ambitie		 Versterken ecologische waarde en waterkwaliteit

kader. Het Cascadepark is aan de zijde van Middenkant afgezoomd met

Maatregelen Ecologische oevers langs alle waterpartijen

ruime waterpartijen met natuurvriendelijke oevers. Dit water vormt een
letterlijke verruiming van het in het algemeen strak uitgevoerde grachtenprofiel. Langs deze randen is ook ruimte voor parkbebouwing. Deze kan
worden getypeerd als een losse parkbebouwing in een doorgaand landschap. In het noordelijke deel enkele gestapelde woongebouwen als een
parelsnoer langs het park, een symbiose van water, groen en bebouwing.
Ze zijn tevens “sociale ogen”. In het zuidelijke deel is de opgave om in een
doorlopend parklandschap van circa 0,9 ha zo’n 80 woningen al dan niet
verweven met kleinschalige bedrijvigheid te realiseren. Het beeld is dat
van parkblokken die in een vrijstaande setting verweven zijn met groen en
(extra) waterpartijen en zo onderdeel worden van de openbaar toeganke-

ecologische oevers 

lijke parkruimte.

Het uitvoeren van waterkanten als ecologi-

Aan de oostrand markeren twee stevige functies de entree van het park-

sche oevers verhoogt sterk de ecologische

gebied: het Groenhorst College aan de zuidzijde van de Heliumweg en een

waarde van zowel de waterkant als het

kantoorontwikkeling aan de noordzijde van de Heliumweg.

water zelf vanwege een hogere biodiversiteit van zowel flora als fauna. Bovendien

De zuidzijde voert in een soepele slingerbeweging langs het Europakwar-

zorgt de inrichting met helofyten (riet)

tier en Lagekant, hierbij een oude waterloop in de ondergrond volgend.

ervoor dat het afstromende regenwater

Hier loopt een route voor langzaam verkeer, en is verblijf aan het water

wordt gezuiverd wat de waterkwaliteit ten

mogelijk.

goede komt.
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Netwerk

Duurzaamheid

Door het park loopt een netwerk van routes. Deze hebben grotendeels een

Ambitie

Optimaliseren verkeersveiligheid

functie voor het park zelf, maar enkele zijn routes die eerst en vooral de

Maatregelen

Snelheidsbeperkende maatregelen op

omliggende gebieden verbinden. Zo ontstaat er wel meer leven in het park.

		

ontsluitingsroute woningen

De fietsroutes kunnen tevens dienen voor recreatief medegebruik, zoals

		

skaten, skeeleren, joggen. De belangrijkste routes worden van een goede
verlichting voorzien. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan sociale veiligheid, terwijl de routes ook langer recreatief gebruikt kunnen worden.
Twee doorgaande routes, uit te voeren in asfalt, doorlopen in de lengterichting het gehele park. Ze liggen in de randen van de bomenslinger, die
bestaan uit 3 bomenrijen. Aan de zijde van Middenkant ligt het Cascadepad. Dit pad loopt vanuit de Pampushout door Cascadepark West, en wordt
doorgezet in Cascadepark Oost, om verder door te gaan naar de Ecozone/
Kromslootpark. Langs de routes zijn kantoren en woningen gegroepeerd,
als kralen aan een snoer.
Aan de zijde van het Europakwartier ligt eveneens een langzaam verkeerroute langs de gracht. Deze loopt ook door naar het Cascadepark West.
De aangrenzende woningen en het Groenhorst College kunnen hiermee
worden ontsloten.
De doorgaande langzaamverkeerroutes worden van verlichting voorzien.
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Duurzaamheid
Het Cascadepark Oost wordt doorsneden door infrastructuur voor verkeer

Ambitie

Intensief ruimtegebruik en optimaliseren

dat niet direct het park als bestemming heeft. Het betreft de busbaan als

		

verkeersveiligheid

onderdeel van het openbaar vervoernetwerk van Almere (Poort). Deze

Maatregelen

(Half)verdiepte parkeervoorzieningen

loopt vanuit het Homeruskwartier / Middenkant via het plangebied naar het

		

Snelheidsbeperkende maatregelen op

centrum van Almere Poort. Haltes zijn gelegen net buiten het plangebied,

		

ontsluitingsroute woningen en kantoren

in Middenkant en Lagekant.
Parallel aan de busbaan ligt een autoverbinding die Middenkant en het

(half) verdiept parkeren 
		

Homeruskwartier via de Heliumweg aansluit op de Elementendreef.

Het zuinig omgaan met schaarse ruimte
en intensief ruimtegebruik zijn uitgangs-

Het Spoorbaanpad, gelegen aan de zuidzijde van de spoorlijn, is onderdeel

punten voor een duurzame stedelijke

van een 4 meter brede doorstroomas die over de hele lengte van het spoor

ontwikkeling. De beoogde integratie van

door Almere loopt en aansluiting geeft op de Hollandsebrug.

de parkeervoorzieningen in de woning-

Gebundeld met de busbaan komt een fietsroute vanuit Middenkant het

bouw en kantooromgeving biedt tevens

plangebied binnen, om dan naar het zuiden af te buigen naar het Europa-

de mogelijkheid meer functies toe te

kwartier / Olympiakwartier.

voegen. Gedacht wordt aan verschillende types daktuin, groene gevels en/of

Ten behoeve van de diverse functies in het park worden verschillende

voorzieningen voor fauna (o.a. vogels en

typen parkeergelegenheid aangeboden. Bij woningen en kantoren vindt het

vleermuizen). Dit verhoogt zowel de eco-

parkeren in gebouwde vorm plaats.

logische kwaliteit als de belevingskwali-

Het parkeren ten behoeve van onderwijsvoorzieningen wordt op eigen

teit van het gebied.

terrein opgelost.
Parkeren langs de openbare weg is niet toegestaan.
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Gebruiksprofiel

Duurzaamheid

Cascadepark Oost krijgt een ander profiel dan West. Het scala aan recrea-

Ambitie

Hoge belevingswaarde en educatieve werking

tieve mogelijkheden voor diverse leeftijdsgroepen waarop West is ontwor-

Maatregelen

Integratie Landart en andere kunstelementen als

pen, is in Oost veel beperkter vanwege de functionele invulling met bedrij-

		

bijzondere route door park

vigheid, onderwijs en wonen. Het zullen vooral gebruikers van kantoren en

		

onderwijsvoorzieningen zijn die het park voor hun pauzes zullen benutten.
De groene casco, het water en de langzaamverkeerroutes kunnen eenzelfde rol vervullen als in het andere parkdeel.
Het water kan op velerlei manieren worden gebruikt: om te (spele)varen,
vissen, schaatsen of gewoon, ook vanwege de natuurvriendelijke oevers, in
de natuur vertoeven. De routes en paden, uitgevoerd in asfalt, infiltratiestraatwerk en halfverharding en voorzien van verlichting, nodigen –naast

Integratie Landart

recreatief fietsen- ook uit tot actief recreatief gebruik als joggen en skaten.

De esthetische kwaliteit van openbaar groen en

Het brede profiel draagt daartoe ook bij.

de openbare ruimte kan naast een individuele

Kleinschalige speelruimte en zitgelegenheid kunnen verweven worden in

ervaring van schoonheid tevens ruimte bieden

het park. Dit kan in het nog te maken inrichtingsplan worden opgepakt.

voor oriëntatie in de ruimte en tijd. Het maakt

Concrete invulling kan ook in overleg met bewoners / gebruikers.

mensen bewust van de plek waar ze zijn, niet

Een interessante mogelijkheid om het park ‘actief’ te houden is de inzet

alleen praktisch, maar ook wat betreft de iden-

van een ‘parkregisseur’. Dat kan letterlijk één persoon zijn, maar ook een

titeit van de plek. Daarnaast weerspiegelt groen

organisatievorm waarin professionals en gebruikers samen aan de slag

de wisseling der seizoenen.

gaan met de actieve profilering van het park en het park zo tot een geliefde

Landart (en andere kunsttoepassingen) kunnen

plek maken in de “mental map” van de bewoners van Almere Poort. Dit kan

een specifieke en voor het park authentieke

zowel betrekking hebben op de initiële invulling van bijvoorbeeld kamers

bijdrage leveren aan de esthetische kwaliteit van

en kleine speelplekken, als op het initiëren en organiseren van (meer tijde-

het park. Uitdaging is daarnaast gelegen in het

lijke) activiteiten en het bij de tijd houden van het park.

verhogen van de gebruikskwaliteit van openbaar
groen met de inzet van Landart.
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CO2-reductie

DUURZAME ARCHITECTUUR

Het reduceren van de uitstoot van CO2 en het

Naast het inzetten op de milieutechnische kwaliteit

daarmee bijdragen aan de Kyoto doelstellingen

van de gebouwen wordt nadrukkelijk bijzondere

(Klimaatbeleid) is een belangrijk uitgangspunt

aandacht gevraagd voor de ruimtelijk visuele kwa-

binnen het Nieuw Flevolands Peil voor het realise-

liteit. De dialoog tussen architectuur en landschap,

ren van een specifieke energetische kwaliteit van

toepassing van natuurlijke materialen, zichtbare

een gebouw. Toepassing van de Trias Energetica is

afvoer en/of benutting van hemelwater, inzet dyna-

hiervoor een goed startpunt om te komen tot een

miek van het daglicht en hoogwaardige architecto-

integraal geoptimaliseerd product.

nische integratie van duurzame energietechnieken
zijn onderdelen hiervan. Het ervaren en etaleren
van de kansen en kwaliteiten van duurzaam bouwen en wonen/werken is het streven in het kader
van de Proeftuin Nieuw Flevolands Peil.
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Bebouwingsprofiel

Duurzaamheid

Als onderdeel van een publiek park worden aan de architectuur van de

Ambitie

Topkwaliteit duurzaam bouwen en wonen 		

bebouwing hoge eisen gesteld. Dit gegeven gecombineerd met de hoge

		

(Proeftuin NFP)

duurzaamheidsambities en specifiek het feit dat het gebied als Proeftuin

Maatregelen

CO2-reductie van minimaal 50% ten opzichte van

Nieuw Flevolands Peil is aangewezen, stelt hoge eisen aan het gebouwde

		

vigerend Bouwbesluit;

programma. De bebouwing moet zowel qua beeld als vorm en functie(s)

		

Toepassing van minimaal twee vormen

een integrale verrijking van het park zijn.

		

van duurzame energie;

		

Meer halen uit materialen (50% reductie ten

Kleurstelling en materialisering bebouwing

		

opzichte van referentie);

Uitgegaan wordt van bebouwing, uitgevoerd in hoogwaardige duurzame

		

Toepassing bijzondere en duurzame woning- en

architectuur. Voor de kleurstelling van de woonbebouwing langs de noor-

		

gebouwconcepten;

delijke rand wordt uitgegaan van witte tinten als hoofdmotief. Het wit is een

		

Onder duurzame architectuur gebouwd;

stijlvolle tegenhanger van de groene tinten van bomen en gras. Door een

		

Benutten van de competentie van bewoners en

consequente herhaling van de witte tinten wordt het grote gebaar van het

		

gebruikers.

park ondersteund en ontstaat ook verschil met de veelkleurigheid van de
omliggende bebouwing. Voor de kantoorbebouwing in de groene kamers
van het park wordt uitgegaan van een doorlopend parklandschap op het
niveau van de (half) verdiepte parkeervoorzieningen. Het bebouwd parkeeroppervlak dient maximaal ingezet te worden ter ondersteuning van het
gewenste groene karakter van het gebied. Het benutten van een spectrum
aan daktypologieën is randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de parkeerbebouwing. Deze groene ‘drager’ wordt vervolgens bebouwd met kantoorvilla’s met een grote diversiteit in moderne duurzame architectuur.
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Woonbebouwing

parkblokken
6-7 lagen

0
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kantoor en/of woonblok
6-7 lagen

500 m

Duurzaamheid
Woonbebouwing

Ambitie

Topkwaliteit duurzaam bouwen en

		

wonen (Proeftuin NFP)

woningen noordzijde: parkblokken in een parklandschap

Maatregelen

zie Bebouwingsprofiel (pag. 63)

•

vrijstaande woonblokken in een doorlopend parklandschap. Het park-

Speciale focus Intensief ruimtegebruik en

landschap is openbaar en zo volledig onderdeel van het Cascadepark;

		

•

meervoudige ecologische functies

verweving van bebouwing, groen en water; extra (landschappelijk)
water als opgave in een ensemble met bouwblokken en groen;

•

hoofdvorm in krachtige, sculpturale volumes. Detaillering fijnkorrelig
en gedifferentieerd, voor de beleving van dichtbij;

•

parkvilla’s in 6 lagen, met de mogelijkheid van een terugspringende
7e laag;

Speciale focus

•

parkeren wordt in gebouwde vorm opgelost;

De locatie van de parkblokken is gelegen aan

•

geen particuliere tuinen, de buitenruimtes van de woningen bevinden

de noordzijde van de campusachtige omge-

zich binnen de bebouwingsenvelop (veranda’s, loggia’s, dakterrassen);

ving. De specifieke kwaliteiten van deze

toepassing van duurzame materialen voor de gevels; ook intern moet

plek, zoals de ecologische oevers (Blauwe

worden voldaan aan duurzaamheidseisen;

Randen) en de directe aanwezigheid van

de hoofdkleur is wit met accenten in andere kleuren, transparantie en

de Groene Slinger biedt kansen voor een

spiegeling;

bijzonder gebouw- en woningconcept met

auto-ontsluiting vanaf het, centraal gelegen, Cascadepad.

het doorlopend parklandschap als drager.

•
•
•

Voorkeur gaat uit naar het zichtbaar uitwerken van een ecologische verbinding zowel
binnen (integratie groen en (hemel)water in
gebouw, bioklimatisch bouwen) als buiten
(voorzieningen voor flora en fauna, bijzondere waterpartijen).  
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Woningen zuidzijde: ensemble van gebouwen

ensemble woningbouw
6-7 lagen

0
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500 m

Duurzaamheid
Woningen zuidzijde: ensemble van gebouwen

Ambitie

Topkwaliteit duurzaam bouwen en

•

vrijstaand ensemble van woonblokken in een parklandschap;

		

wonen (Proeftuin NFP)

•

verweving bebouwing, groen en water;

Maatregelen

zie Bebouwingsprofiel (pag. 63)

•

hoofdvorm in krachtige, sculpturale vormen;

Speciale focus Collectief particulier opdrachgeverschap en IFD

•

parkvilla’s in 4-6 lagen, met de mogelijkheid van accenten in 7 lagen;

•

parkeren wordt bebouwd opgelost;

•

geen particuliere tuinen, de buitenruimtes van de woningen bevinden
zich binnen de bebouwingsenvelop (veranda’s, loggia’s, dakterrassen);

•

toepassing van duurzame materialen voor de gevels; ook intern moet
worden voldaan aan duurzaamheidseisen;

•

het kleurgebruik in de architectuur is vrij

Speciale focus
Collectief particulier opdrachtgeverschap is
een strategie die het benutten van de competentie van bewoners en gebruikers sterk
ondersteund. Teneinde de verschillende bewonerswensen goed te kunnen faciliteren in
de (zelf)bouw verdient het werken volgens
het IFD Bouwen (zie tevens paviljoens pag.
73) de voorkeur. Het keuzepalet kan mede
vormgegeven worden m.b.v. de verschillende woningconcepten uit het NFP-traject
Meer halen uit materialen, waarbij de focus
op houtskeletbouw dient te liggen.
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Kantoorvilla’s in de kamers

kantoorkavels
in de ‘kamers
1-5 lagen’

kantoorkavels
in de ‘kamers
1-5 lagen’

0
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500 m

Duurzaamheid
Kantoorbebouwing

Ambitie

Topkwaliteit duurzaam bouwen en wonen

		

(Proeftuin NFP)

Kantoorvilla’s in de kamers

Maatregelen

Zie Bebouwingsprofiel (pag.57)

•

in de bomenslinger is een drietal kamers te onderscheiden

Speciale focus Gezonde en productieve kantoorgebouwen

•

per kamer zijn één of meer bouwvelden gedacht;

•
•
•

ieder bouwveld bestaat uit een verdiepte parkeerlaag met doorlopend
dek, waarop één of meerdere kantoorvilla’s staan.

Speciale focus

voor de kantoorvilla’s geldt een grote diversiteit, in een moderne

De kwaliteit van het binnenmilieu heeft invloed op gezondheid, welzijn en productiviteit van

architectuur vormgegeven;

mensen die in gebouwen verblijven. In de Nederlandse kantoorgebouwen heeft ongeveer

de taal van deze moderne architectuur is het bindmiddel en niet de

20% van de werknemers gezondheidsklachten en 35% heeft comfortklachten. De belang-

toepassing van één kleur en/of materiaal;

rijkste oorzaken van deze klachten zijn: onvoldoende verse luchttoevoer en individuele

als het ware vormen de kantoorvilla’s een etalage van de hedendaagse

beïnvloeding daarvan, mechanische koeling en luchtbevochtiging, risicovolle warmteterug-

duurzame architectuur;

winning (recirculatie, warmtewiel), hoge interne en externe warmtelast, inadequate ver-

•

de hoogte van de kantoorvilla’s kan variëren van 1-5 bouwlagen;

lichting en lichtwering. Deze klachten leiden tot ziekteverzuim en productiviteitsverlies.

•

er dient altijd vanuit te worden gegaan dat het een samenspel wordt

Investeren in maatregelen die de kwaliteit van het binnenmilieu en de werkomgeving

van architectuur en landschap, de ene keer kan dat contrasterend zijn,

verbeteren zijn snel terug verdiend. Basisprincipes zijn: kies een locatie met een schoon

de andere keer juist heel samengaand;

buitenmilieu, voorkom verontreinigingbronnen ten gevolge van gebouw(materialen) en in-

daarbij vormt het parkeerdek een eenheid met het maaiveld van het

stallaties, zorg voor voldoende ventilatie en geef de gebruiker voldoende individuele mo-

omringende park en kan er een grote hoeveelheid aan typologie van

gelijkheden om zijn omgeving (lucht, temperatuur, licht) te beïnvloeden. Deze maatregelen

daktuinen gebruikt worden;

leveren een positieve bijdrage aan het rendement van de onderneming.

•

•

•

rond de kantoorvilla’s wordt het privé-terreinen niet door middel van
hekken afgesloten van het openbare park;

•

auto-ontsluiting vanaf het, centraal gelegen, Cascadepad.
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Kantorenbebouwing oostzijde

oostelijk
kantoorgebouwencomplex
3-8 lagen

0
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500 m

Duurzaamheid
Kantoorgebouwencomplex aan de oostzijde

Ambitie

•

•

Topkwaliteit duurzaam bouwen en

op deze plek in het plan kan een kantoorgebouw komen te staan, dat

		

wonen (Proeftuin NFP)

een icoon-achtige werking heeft, als markering van de (oostelijke)

Maatregelen

zie Bebouwingsprofiel (pag. 63)

entree van het gebied;

Speciale focus Energieproductief bouwen

een ensemble van kantoorgebouwen in krachtige, sculpturale volumes
op een representatieve plek;

•

beeldbepalend voor de architectuur is de toepassing van robuuste
materialen, zoals staal, glas, hout, baksteen en beton, bij voorkeur in

Speciale focus

materiaaleigen verschijningsvorm; ook intern moet worden voldaan

Het kantoorgebouwencomplex aan de oostzijde van het Cascadepark vormt een mar-

aan duurzaamheidseisen;

kering voor het Cascadepark aan de zijde van de bestaande stad. Het realiseren van

•

verweving van bebouwing, groen en water;

een energieproducerend kantorencomplex is uitgangspunt. Dat betekent dat expliciet

•

met extra (landschappelijk) water als opgave in een ensemble met

rekening gehouden dient te worden met de energiehuishouding van het gebruikte ma-

bouwblokken en groen;

teriaal, het gebouw als gebouw, én de energie van de mensen die het gebouw gebrui-

•

het kleurgebruik in de architectuur is vrij

ken. Gezien de zichtfunctie dient extra aandacht geschonken te worden aan een hoog-

•

auto-ontsluiting vanaf het, centraal gelegen, Cascadepad (c.q. Helium

waardige architectonische integratie van beschikbare duurzame energietechnieken,

weg).

zowel aan de buiten- als binnenzijde van het complex.
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Voorzieningen

voorziening
1-2 lagen

voorziening
1-2 lagen

0
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500 m

Duurzaamheid
Voorzieningen, semi-commercieel, in paviljoens

Ambitie

Topkwaliteit duurzaam bouwen en

		

wonen (Proeftuin NFP)

•

folly-achtige architectuur;

Maatregelen

zie Bebouwingsprofiel (pag. 63)

•

beeldbepalend voor de materialisering is de toepassing van hout met

Speciale focus IFD en toepassing natuurlijke materialen

accenten in contrasterende (natuurlijke) materialen, transparantie en
spiegeling;
•

1 à 2 lagen, met een invulling met commerciële functies;

Speciale focus

•

de paviljoens vormen beide onderdeel van het parklandschap

Alle paviljoens in het Cascadepark dienen nadrukkelijk geïntegreerd te worden met het

•

bevoorrading vanaf het, centraal gelegen, Cascadepad.

bomengrid van de Groene Slinger. Dat stelt specifieke eisen aan de vormgeving en de
toe te passen bouwmethode. Vormgeving dient een dialoog aan te gaan met de bomen.
Het toepassen van natuurlijke materialen is uitgangspunt. De bouwmethode dient een
minimale impact te hebben op de natuurlijke omgeving. IFD Bouwen leent zich daar,
door o.a. een zeer geringe bouwtijd, goed voor. Het is een manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, waarin via een geïntegreerde benadering industriële, flexibele
en demontabele aspecten gezamenlijk een rol spelen. Dit richt zich niet enkel op het
fysieke gebouw, maar ook op het bouwproces en de organisatie hieromheen.
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Maatschappelijke voorzieningen

Groenhorst college

0
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500 m

Maatschappelijke voorzieningen
Het (bestaande) Groenhorst College

•

het (bestaande) gebouw is een compositie van een langgerekt deel aan
de oostkant en drie afzonderlijke delen aan de westkant, die verbonden
worden door een transparant middendeel;

•

het oostelijke deel is 3 bouwlagen hoog, de drie westelijke delen 4 en
het middendeel is 2 lagen hoog;

•

de gevels bestaan uit metselwerk, de oostelijke in antraciet en de
westelijke in bruin;

•

het parkeren vindt half verdiept op eigen terrein plaats aan de voorzijde
van het gebouw;

•

de hoofdentree is aan de noordzijde gesitueerd;

•

de terreininrichting sluit aan bij de indeling van het gebouw en versterkt
de drie-eenheid;

•

het terrein sluit aan de zuidzijde aan bij de gracht.
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De tweede onderwijsinstelling

onderwijs
3-4 lagen

0
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500 m

Duurzaamheid
De tweede onderwijsinstelling

Ambitie

•

Topkwaliteit duurzaam bouwen en

het meest westelijke bouwveld is gereserveerd voor een onderwijs-

		

wonen (Proeftuin NFP)

instelling;

Maatregelen

zie Bebouwingsprofiel (pag. 63)

•

de bouwhoogte zal 3-4 lagen bedragen;

Speciale focus Gezonde school

•

de architectuur sluit aan bij de bouwwerken in de andere bouwvelden, dus wordt er een bouwvorm gezocht in een moderne

•
•

•

vormentaal;

Speciale focus

het gebouw is een onderdeel van het grote diverse palet van

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het begrip gezondheid gedefinieerd als

gebouwen in de kamers van het park;

“een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden”. Het gaat

het parkeren dient uit het zicht te worden aangelegd. Dat betekent

daarbij niet alleen om de afwezigheid van ziekte, maar juist om de mogelijkheden die

of een gebouwde voorziening of een (half-)verdiepte kelder onder

mensen hebben en krijgen om hun gezondheid en die van anderen in hun omgeving te

het hoofdgebouw; het dakvlak dient een overwegend groen karakter

bevorderen en beschermen. De omgeving (fysiek en sociaal-economisch) is een van de

te hebben, in aansluiting op het omringende parklandschap;

factoren die de gezondheid beïnvloed. De huidige kwaliteit van de gemiddelde school-

het ‘schoolterrein’ zal, als onderdeel van het Cascadepark, een zo

omgeving laat echter zeer veel te wensen over. Zo voldoet bijvoorbeeld in 80% van de

open mogelijk karakter dienen te hebben; hoge hekken passen niet

onderzochte lokalen het CO2-gehalte niet aan de gezondheidskundige advieswaarden.

in dit beeld.

De slechte kwaliteit van het binnenmilieu zorgt voor een hoger ziekteverzuim onder
leerkrachten en leerlingen. Daarnaast lijden de leerprestaties ook onder het slechte
binnenmilieu. Uitgangspunt voor de tweede onderwijsinstelling is het realiseren van een
gezonde schoolomgeving in de brede definitie van het WHO. Hierbij dient tevens rekening
gehouden te worden met locatie-aspecten, zoals de aanwezigheid van de Flevospoorlijn
(geluidbelasting en randvoorwaarden inzake externe veiligheid).
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Hoogteverschillen

Halfverharding en infiltratieverharding

Straatmeubilair en speelmeubilair: hout

Waterspelen
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Inrichtingsprofiel

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid in het park komt mede tot uitdrukking in de

Ambitie

Duurzame materialisering, maximale waterberging

materialisering (natuurlijke materialen) en de robuustheid ervan. Inspiratie

		

en hoge belevingswaarde

bronnen zijn interacties met oerelementen: water (waterlopen, filtering,

Maatregelen

Toepassing natuurlijke materialen en secundaire

afvoer), aarde (bijvoorbeeld articulatie door niveauverschillen in het park),

		

grondstoffen

groen (verschillende boomsoorten binnen de hoofdstructuur van lindes).

		

Energiezuinige openbare verlichting

Andere inspiraties zijn het beleven van de seizoenen en het ervaren van

		

Toepassing wadi’s in landschapsinrichting

geluid en wind met geluidskunstwerken.
Verlichting

•
•

langs de doorgaande langzaamverkeerroutes vanwege sociale

wadi’s

veiligheid;

Een wadi is een verdiept gelegen veld begroeid

Venusserie met karakteristieke masten.

met grassoorten. Bij regenval wordt het water
uit de directe omgeving lokaal opgevangen in de

Speelplekken

wadi en direct gezuiverd door de begroeiing en

•

met natuurlijke materialen, hout voert de boventoon. Accenten met

de bodem. Het schone water wordt deels vastge-

roestvrij staal;

houden in het gebied wat verdroging tegengaat

water als spelaanleiding: waterspeelplaatsen, fonteintjes, zichtbare

en deels kan het vertraagd worden afgevoerd

afstroom regenwater.

naar oppervlaktewater dat daardoor een betere

•

kwaliteit krijgt. Plaatselijk biedt dit kansen voor

Bestrating

een hogere biodiversiteit in het gebied en het

•

asfalt voor de fietsroutes;

oppervlaktewater.

•

halfverharding in gele tinten voor voetgangersroutes;

•

infiltratie straatwerk.
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Bruggen Almere Poort

Landart
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Beeldende kunst

Duurzaamheid
Beeldende kunst

Ambitie

Duurzame materialisering, maximale waterberging

•
•

monumentale objecten, ter onderstreping van het monumentale

		

en hoge belevingswaarde

karakter van het park;

Maatregelen

Infiltratiestraatwerk en halfverharding als bestrating

mogelijk inschakelen van de Stichting Kunst en Openbare Ruimte

		

Integratie Landart en andere kunstelementen

(SKOR). Deze stichting ontwikkelt kunstprojecten in relatie tot de

		

(zie ook paragraaf Gebruikersprofiel)

openbare ruimte door middel van inhoudelijke begeleiding en
financiële ondersteuning.
Bruggen en duikers

•

voor bruggen wordt de standaardbrug van Almere Poort toegepast; een
ontwerp met markante leuningen welke ’s avonds verlicht worden;

•

opgave voor het inrichtingsplan is het uitwerken van de kruising met
het water (bijvoorbeeld in de taluds, de bestrating en/of de doorlaten).

Straatmeubilair

infiltratiestraatwerk en halfverharDING

•

ten behoeve van het inrichtingsplan dient een familie van straatmeubi-

Infiltratiestraatwerk is een vorm van bestrating

lair voor het park te worden ontworpen. Ook hier is het bindend thema

gericht op het infiltreren en zuiveren van licht

de materialisering in hout met roestvrij stalen accenten.

verontreinigd hemelwater. Halfverharding heeft
tevens een infiltrerende functie. Zuivering hangt
af van de kwaliteit van het gebruikte materiaal en
de ondergrond. Beide verhardingstypen fungeren
als waterbuffer bij regenval, waarna het water
vervolgens vertraagd kan worden afgevoerd naar
oppervlaktewater. Dit levert een kostenbesparing
op vanwege het intensief ruimtegebruik en tevens
wordt de biodiversiteit in en nabij het oppervlaktewater positief beïnvloed.
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Vastgoed met hoog duurzaam rendement
Het financieel rendement van vastgoed wordt doorgaans uitgedrukt in de IRR (Internal

Er zijn wel enkele belangrijke principes aan te geven:

Rate of Return). De meest gebruikte methode om de IRR voor een vastgoedobject te bepa-

• Trias Energetica: hiermee wordt een energiezuinig en energie-efficiënt gebouw

len is de DCF-methode, de discounted cashflow-methode. Middels deze methode worden
alle positieve en negatieve kasstromen (cashflows) over een nader te bepalen tijdsperiode

• Flexibiliteit, zowel ruimtelijk als installatietechnisch (IFD): hiermee kunnen

op basis van een disconteringsvoet (percentage) teruggerekend tot heden. Zo ontstaat

toekomstige veranderingen in het gebruik van ruimten op eenvoudige en weinig

een contante waarde. Deze methode is zeer geschikt, omdat het verschillende objecten

milieubelastende manier worden doorgevoerd

en vastgoedcategorieën goed financieel vergelijkbaar maakt.
Op basis van dit model worden beslissingen genomen ten aanzien van vastgoedinves-
teringen. Dit geldt ook voor toepassing van duurzame maatregelen. De DCF-methode
maakt de positieve invloed van duurzaamheidsmaatregelen op de IRR zichtbaar.
Een lage energierekening, als gevolg van energiebesparende maatregelen, laat zich
bij gelijkblijvende huisvestingslasten vertalen naar een blijvend hoger rendement.
Met gebruik van de DCF-methode wordt dus duidelijk dat investeren in duurzame maatregelen economisch aantrekkelijk is.
Een hoog duurzaam rendement is te bereiken door vastgoed te realiseren met:
• Label A volgens GreenCalc+; Milieu Index Gebouw: MI > 250
• CO2-neutrale gebouwgebonden installaties (verwarming, koeling, ventilatie, 
verlichting, transport)
•	Gezondheid Index volgens GreenCalc+ GI > 200

Er zijn meerdere manieren mogelijk om aan bovengenoemde criteria te voldoen.
Hiervoor is niet één pakket aan maatregelen te geven; dit hangt onder andere af van de
mogelijkheden van de locatie (oriëntatie, aanwezige energie-infrastructuur), type gebouw
en volume, architectonische uitgangspunten (bijvoorbeeld transparantie) en het beoogde
gebruik en beheer.
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gerealiseerd
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• Multifunctionaliteit: het gebouw is in principe geschikt voor (en ontworpen op)
meerdere functies, bijvoorbeeld kantoor en woningen, school en woningen
• Vorm volgt functie: van “binnen naar buiten” ontworpen waarbij de mens en zijn
activiteiten centraal staan.

Kantoren / bedrijven

Duurzaamheid

Aan de entree, tegenover het Groenhorst College, is een brutogebied van

Ambitie

Maximaal niveau van duurzaam ondernemen en

ruim 1 ha voor kantoorontwikkeling beschikbaar. Het uitgiftepercentage

		

toekomstwaarde

bedraagt maximaal 70, met een fsi van 1,0.

Maatregelen

Bedrijven en voorzieningen hanteren de principes

		

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

		

Vastgoed met hoog duurzaam rendement

In de Groene Slinger is een drietal kamers beschikbaar voor kantoorontwikkeling. Indicatief zijn dat 5 bouwvelden van uiteenlopende grootte. In
de uitwerking kan worden bepaald hoe groot een veld precies wordt, of

Gezonde en productieve kantoorgebouwen (zie ook
		

paragraaf Bebouwingsprofiel/kantoorbebouwing)

een groot veld moet worden gesplitst, dan wel kleinere samengevoegd. Per
bouwveld geldt een fsi van 1,5. Het parkeren dient in gebouwde vorm te
worden opgelost.
Binnen deze uitgangspunten is een parkeernorm van 1 op 60 m² bvo kan-

				

toor tot 1 op 30 m² bvo toegestaan. Een parkeernorm van 1 op 40 m² bvo levert een evenwichtige situatie op tussen parkeren en bouwmogelijkheden.
Dan resulteert één gebouwde parkeerlaag over de volle oppervlakte van de
bouwvelden tevens in het maximaal toelaatbare aantal m² bvo kantoren.
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betrekken bewoners bij invulling en beheer van het stadspark 

Een inrichtings- en beheerplan zal worden opgesteld met inschakeling van particulieren

Het in contact brengen met natuur en groen is onderdeel van de doelstelling van het Cas-

en lokale natuur- en milieugroepen.

cadepark. Buurtbewoners, scholen en lokale milieu- en natuurgroepen kunnen zich actief
bemoeien met de (grotere) groenvoorzieningen, zowel in de planvormings- als de beheerfase. Doel is om hiermee het milieubewust gedrag bij stadsbewoners te stimuleren.
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Maatschappelijke voorzieningen

Duurzaamheid

De maatschappelijke voorzieningen bevinden zich deels in een kamer in

Ambitie

Verhogen (beleving) kwaliteit voorzieningen en 		

de bomenslinger, deels aan de entree. Het Groenhorst College met 1,7 ha

		

optimaliseren sociale cohesie

terreinbeslag bevindt zich aan de entree van het gebied, waar de Groene

Maatregelen

Betrekken bewoners bij invulling en beheer van

Slinger begint. De tweede, kleinschalige, onderwijsvoorziening van circa

		

het stadspark

0,4 ha bevindt zich in de kamer nabij het spoor. Bij afwezigheid van grotere
open ruimten kan voor sport- en spel eventueel gebruik worden gemaakt
van ruimte aan de andere kant van het spoor.

beleven van
de natuur

Begrip en waardering
voor de natuur

Nat

Natuurvriendelijk
gedrag



Respect en positieve
houding
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Sfeerbeelden
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Wonen

Duurzaamheid

Voor het woonprogramma is in het park een tweetal locaties opgenomen,

Ambitie

Duurzaam wonen (Proeftuin NFP)

elk met een eigen kwaliteit en ambiance. Deze maken gebruik van de

Maatregelen

Benutten van de competentie van bewoners en 		

onderscheidende deelkarakteristieken van het park. Het parkmilieu, een

		

gebruikers (zie ook paragraaf Bebouwingsprofiel)

woonmilieu dat in Almere nauwelijks of niet wordt aangeboden, levert een
bijdrage aan de gewenste woonmilieudifferentiatie. Beide locaties worden
gezien als zoekgebieden, omdat het exacte programma en de ruimtelijke
configuratie nog nader moeten worden uitgewerkt.

benutten van de competentie van bewoners en gebruikers

Langs de gracht die in het noorden Middenkant begrenst zijn meerdere

Inbedding van maatschappelijke duurzaamheid kan ondersteund worden door

kleine complexen als aan kralensnoer tussen het water en de bomen-

aandacht te besteden aan de gebruikers van DuBo-gebouwen en hun context, naast de

slinger gedacht. Door deze ligging profiteren de woningen van een blauwe

bouwsector en haar context. Het is daarbij noodzakelijk om de toegevoegde waarde

en een groene woonsfeer, daarmee een bijzondere woonkwaliteit genere-

van duurzaam bouwen en wonen expliciet te maken. In dat kader wordt binnen het

rend. Zo wordt ook de scheiding tussen Middenkant en het park wat minder

project ‘Kwaliteit naar NFP’ gewerkt aan werksets en afwegingskaders voor bouwen,

formeel. De onderlinge afstand moet voldoende transparantie garanderen.

wonen en gunnen. De Werkset Wonen geeft bewoners(organisaties), bestuurders en

Het gaat hier om circa 180 woningen.

markt inzicht in de wensen en belangen van bewoners op het vlak van de acht

Aan de zuidzijde, langs de gracht langs het Europakwartier zijn één of

NFP-kwaliteitsaspecten. Verder geeft het de woonconsument een belangrijk

enkele gestapelde gebouwen gedacht. In deze configuratie wordt de

instrument om invloed te hebben op de ontwikkelingen in het aanbod/de woning-

transparantie van dit in principe open gebied behouden, de ensembles

markt.

staan enigszins los van water en bomenslinger. In totaal gaat het om circa

In de ontwikkeling van het woningbouwprogramma zal met deze in ontwikkeling zijnde

80 woningen, waarbij een combinatie met kleinschalige bedrijvigheid en

instrumenten gewerkt gaan worden.

maatschappelijke voorzieningen mogelijk is.
Voor beide zoekgebieden geldt als uitgangspunt dat maximaal 70% van dit
gebied uitgeefbaar is, waarvan maximaal 70% bebouwd.
Ter behoud van het parkkarakter wordt het parkeren in gebouwde vorm
opgelost.
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Duurzaam vastgoed
Duurzaam huisvesten is een strategie die ingezet wordt ter ondersteuning van het
realiseren van een kwalitatief hoogwaardige (gebouwde) omgeving. Het staat voor het
ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu, en is daarmee een integraal onderdeel van de kwaliteit van onze woon-, werk- en
leefomgeving. Dit betekent dat de gezondheids- en milieuaspecten in alle fasen van de
(stedelijke) inrichting, de bouw en het gebruik (inclusief sloop), betrokken dienen te
worden. Hierbij wordt gestreefd naar een duurzame (stedelijke) ontwikkeling die leidt
tot een extensiever energieverbruik, integraal ketenbeheer en behoud en versterking
van de kwaliteit van de gebouwde omgeving: zaken die van directe invloed zijn op de
kwaliteit van ons dagelijks leven.
Onderzoek heeft aangetoond dat een duurzame huisvesting bij kan dragen aan zowel
het terugbrengen van de milieubelasting (gebouw + gebruik) als het ziekteverzuim
onder de gebouwgebruikers. Daarnaast heeft het ook een positieve invloed op de arbeidsproductiviteit.

WNF hoofdkantoor

Renzo Piano
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Onix Architecten
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Vakantiewoning

Antje Drijver (boven), Posbankpaviljoen

Rietveld paviljoen

(Semi)commerciële voorzieningen

Duurzaamheid

Verspreid over het parkgebied is een tweetal locaties voor kleinschalige

Ambitie

Maximaal niveau van duurzaam ondernemen en

paviljoens voor (semi)commerciële functies vastgelegd. Deze kleinschalig-

		

toekomstwaarde

heid is nodig om zich te kunnen voegen naar het parkkarakter. Standaard

Maatregelen

Bedrijven en voorzieningen hanteren de principes

is de footprint van elke locatie 300 m² groot. De maximale bouwhoogte is

		

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

bepaald op 2 lagen, waardoor het gebouw niet boven de bomen uitsteekt en

		

Duurzaam vastgoed

aldus beter in het park wordt opgenomen. Eén voorziening is gelegen aan

		

het begin van de Groene Slinger, net voorbij de entree van het plangebied.
De andere aan de noordzijde van de Groene Slinger , nabij de geprojecteerde woningen.
Indien daartoe aanleiding is kunnen deze twee kleinschalige locaties
worden benut voor kleinschalige kantoren of maatschappelijke functies.
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Tijd(elijkheid)
Op basis van het nog te maken inrichtingsplan worden de bomen ingeplant
met 3 rijen lindes aan beide zijdes van het park en lindenvelden tussen de
kamers. Vroegtijdige aanleg van (fiets)routes en een tijdelijke inrichting van
het maaiveld met bijvoorbeeld koolzaad (eens zo kenmerkend voor de polder) zijn middelen om bewoners/gebruikers al vroeg kennis te laten maken
met het park.
Een tijdelijke inrichting kan ook worden gecombineerd met tijdelijke voorzieningen, bijvoorbeeld een uitkijkpunt over Almere Poort met een blik over
al haar bouwactiviteiten, een tijdelijke horecavoorziening en tijdelijke manifestaties. Ook voor de invulling van de tijdelijkheid, als tussenstap naar
een volledige inrichting, kan een rol zijn weggelegd voor de parkregisseur.
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Duurzaamheidstoets
Tijdens het planontwikkelingsproces zijn de instrumenten Duurzaamheids-

Een vijftal aspecten kon in DPL nog niet verwerkt worden, maar deze

profiel van een Locatie (DPL) en DuurzaamheidskansenKompas (DKK)

krijgen in het plan zeker aandacht: afvalinzameling, luchtverontreiniging,

ingezet om de realisatie van duurzaamheid in al haar facetten in het park

sociale veiligheid, kwaliteit van de woonomgeving en sociale cohesie.

te ondersteunen. In een iteratief proces van ‘rekenen en tekenen’ zijn

Participatie door bewoners, gebruikers en leerlingen bij inrichting, gebruik

concepten beoordeeld en verbeterd. Uitgangspunt daarbij waren de visie

en beheer is daarbij een sleutelbegrip.

en ambities zoals die in hoofdstuk 3 zijn verwoord.
Op vrijwel alle fronten scoort Cascadepark Oost uiteindelijk beduidend
hoger dan een gemiddelde campusachtige omgeving (DPL-score 6 is de
referentie). De bandbreedte varieert van minimaal een DPL-score van 7,5
tot maximaal een score van 8,5. Afgezet tegen het beoogde ambitieniveau
van een DPL-score van 8,6 is dat een goede tot uitstekende prestatie.
Met name ten aanzien van ruimtegebruik (hoog percentage stapeling en
meervoudig grondgebruik), waterbeheer (toepassing infiltratiestraatwerk
en halfverharding), bodemkwaliteit, groen in de wijk (Groene Slinger en
parklandschap), water in de wijk (ecologische oevers), lokale werkgelegenheid (hoog aantal arbeidsplaatsen) en functiemenging (werken, wonen,
onderwijs, voorzieningen en recreatie) onderscheidt het park zich.
Andere aspecten kunnen door een gerichte uitwerking/inrichting nog op
hoger plan worden gebracht, zoals het duurzaam gebruik van materialen
en energie (als programma van eisen voor prijsvragen en bij gronduitgifte),
geluidshinder (langere geluidschermen langs spoor), verkeersveiligheid
(meer 30 km zones), kwaliteit van voorzieningen, aanwezigheid van duurzame bedrijven, en flexibiliteit van de wijk (toepassing IFD-bouwen).
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Arena -  Almere Duurzaam
Op initiatief van Natuur en Milieu Flevoland treffen overheid, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties elkaar al jaren om duurzaamheid in Almere gestalte te geven. De uitdaging daarbij is om duurzaamheid op een
kwalitatief hoog niveau uit te voeren. En om dit via concrete initiatieven
zichtbaar te maken.

Dit overleg heeft geleid tot een kern van enthousiaste partijen die willen
bouwen aan een duurzame toekomst van Almere. Het streven is dat dit geen
uitzondering meer is, maar straks dé standaard in Almere. De overlegvorm
die al enige jaren bestond is anno 2006 daartoe omgedoopt tot de ‘Arena
Almere Duurzaam’.

De deelnemers aan de Arena Almere Duurzaam hebben inmiddels een gezamenlijke ‘duurzaamheidsagenda’ opgesteld. Deze agenda geeft richting
aan de koers van de Arena. In de periodieke ‘Arena’ ontmoet men elkaar
voor het delen van kennis en voor inspiratie. De Arena is ook een broedkamer voor nieuwe initiatieven.

88

Kansrijk in Almere is bijvoorbeeld:

Deelnemende partijen zijn:

•

laag energiegebruik in woningen

• Natuur en Milieu Flevoland
•	 

•

BAM Vastgoed

•

duurzaamheidslabel voor woningen

•	Gemeente Almere

•

Seinen Projectontwikkeling

•

hoge CO2-reductie in heel Almere

•

•

Ecofys

•

kwaliteit, innovatie en duurzaamheid voor een betaalbare prijs.

•	Goede Stede

•

Connexxion

•

Ymere

•

Nuon

•

Moes Bouwgroep
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Rabobank Almere
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Ontwikkelingsstrategie, fasering en planning

Tijdsaspect

Duurzaamheid

Het realiseren van een park met de kwaliteit zoals die in dit ontwikkelingsplan

Een deel van de ambitie ten aanzien van duurzaamheid wordt niet in het

als ambitie is verwoord, zal waarschijnlijk meer tijd kosten dan normaal

ruimtelijke plan gerealiseerd, maar zal vorm moeten krijgen in de meer

te doen gebruikelijk. De eisen die worden gesteld aan ruimte, functie en

procesmatige kant van de planrealisatie:

gebouw maken het gebied tot een bijzondere vestigingsplaats waar zich

•

Prestatiegerichte afspraken over duurzaamheid is het uitgangspunt in de

niet iedereen mag, kan of wil vestigen. De locatie zal appelleren aan

uitgiftestrategie van het park. Beoordelingscriteria voor de opgave spitsen

beperkte marktsegmenten. Daarom moet rekening worden gehouden met

zich toe op een integrale benadering van alle kwaliteitsaspecten van het

een langere uitgiftetermijn voor bedrijvigheid, ook al omdat de groene

Nieuw Flevolands Peil. Momenteel is op regionaal niveau het vaststellen

setting pas over een aantal jaren vorm begint te krijgen. Ook de woningen

van een integraal kwaliteitspeil voor goed bouwen en prettig wonen in het

zullen gefaseerd ontwikkeld worden.

kader van het NFP in voorbereiding. Aansluitend op deze werksets voor de
woningbouw zal vanuit de gemeente Almere speciaal voor Cascadepark
Oost een werkset voor utiliteitsbouw ontwikkeld worden. Cascadepark
Oost vormt hiermee een pilot voor dit nog te ontwikkelen onderdeel binnen
het NFP.
In de uitgiftestrategie zal met die uitkomsten worden gewerkt. Hierbij zal het
realiseren van het hoogste peilniveau de ambitie zijn;
•

Samenwerking en partnerschap met bestaande netwerken en coalities
moet onderdeel zijn van ontwikkeling, realisatie, gebruik en beheer van
het park. De manifestpartners Nieuw Flevolands Peil, de ‘toekomstbouwers’
van de Arena Almere Duurzaam (zie kader), het Groenhorst College,
de Kamer van Koophandel en Landschapsbeheer Flevoland zijn potentiële
partijen.
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Bedrijvigheid
•

Het investeren in bewustwording over duurzaamheid zal ondersteund

Het kantorenprogramma van 45.000 m² bvo is een juridische bovengrens.

worden met het oprichten van een duurzaamheidsplatform, het ExploreLab

Indien de omstandigheden aanleiding geven is het een mogelijkheid om de

Cascadepark. Het platform doet dienst als licht geïnstitutionaliseerde

kamer met maatschappelijke voorzieningen (i.c. onderwijs) om te zetten in

vorm van maatschappelijke samenwerking ter ondersteuning van de

kantoren/bedrijvigheid. Wanneer ten gevolge van specifieke bouwplannen

realisatie van de gestelde duurzaamheidsambities in het park. Activiteiten

het metrage niet toereikend is om alle kamers te vullen, kan een kamer

zullen zich richten op het sociaal proces van leren voor duurzame

gevuld worden met bedrijvigheid, waarbij een kantoorachtige uitstraling

ontwikkeling en het inhoudelijk vormgeven in concrete initiatieven.

wel een vereiste is.

Het ExploreLAB heeft een brede initiërende en verbindende functie,
maar zeker geen toetsende rol bij reguliere gemeentelijke taken.

Vanwege de gekozen ontsluiting en parkeeroplossing is kavelgewijze

Het inrichten van een concrete locatie (gebouw/centrum) voor het

uitgifte binnen een bouwveld niet logisch en praktisch. Dat zou namelijk

ExploreLAB Cascadepark zal bij kunnen dragen aan de gewenste identiteit

betekenen dat de gemeente de onderlinge aansluiting van de parkeervoor-

van het park en de opschaling van duurzaamheid als kernkwaliteit van de

zieningen dient te coördineren en de ontsluiting binnen de kamer voor het

stad Almere.

nog niet uitgegeven deel dient te verzorgen. Daarom wordt gekozen voor
bouwveldgewijze uitgifte.
Bouwveldgewijze uitgifte kent twee mogelijkheden:
•

(gedeeltelijk) op risico: indien geen gebruikers bekend zijn. Dit sluit
goed aan bij de vraag naar huisvestingsmogelijkheden van bedrijven
waarvan de termijn waarop het bedrijf de nieuwe huisvesting in gebruik
wil nemen vroeger ligt dan de doorlooptijd van de ontwikkeling en realisatie van een nieuw kantoor. Vanwege de vooralsnog beperkte vraag en
de financiële risico’s wordt uitgifte van meer dan één bouwveld tegelijkertijd niet voorgestaan;
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Maatschappelijke voorzieningen
•

op basis van vooraf bekend eindgebruik voor (een deel van) het binnen

Het Groenhorst College, aan de Heliumweg, is al gerealiseerd (november

het bouwveld te realiseren kantooroppervlak. Op basis van vooraf

2006 geopend). Het is inmiddels ook per openbaar vervoer bereikbaar.

bekende gebruikers voor een deel of geheel van binnen het bouwveld te

Voor een tweede onderwijsinstelling wordt rekening gehouden met 2009

realiseren kantoorruimte vindt gronduitgifte plaats voor het gehele bouw-

als startjaar bouw.

veld, waarbij afspraken worden gemaakt over de fasering van de
realisatie van de kantoren.
In principe zouden de ontwikkelingsrechten voor twee bouwvelden via een
prijsvraag/competitie vermarkt kunnen worden. Beoordelingscriteria zijn
dan onder andere duurzaamheid, architectuur, grondbod en economisch
concept. Door te beginnen met één bouwveld (bijvoorbeeld de grootste
westelijk van de busbaan of de kavel aan de entree van het park) kan
ervaring worden opgedaan die kan worden ingezet bij het via een prijsvraag uit te geven tweede bouwveld. Een en ander ook afhankelijk van de
marktomstandigheden.
De bouwvelden zullen niet standaard met een zandpakket worden geleverd.
Het parkeren dient immers half verdiept plaats te vinden; hiervoor moet
over het gehele uitgeefbare veld grondwerk worden verricht.
Gerekend wordt met een uitgifte vanaf 2008.
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Ontwikkelingswijze woningbouw

Commerciële voorzieningen

Voor de realisatie van de woningen zal na vaststelling van dit ontwikke-

De realisering van deze kleinschalige voorzieningen wordt overgelaten aan

lingsplan een uitgiftestrategie worden opgesteld waarin wordt uitgewerkt

marktinitiatief. Verwacht wordt dat deze volgend zullen zijn op andere ont-

op welke wijze partijen geselecteerd zullen worden. Als leidraad zal die-

wikkelingen. Er is geen concrete planning voor uitgifte. Voorop staat dat de

nen: selectie van marktpartijen op basis van prijsvragen. Daarbij zal zowel

partij die zich gaat vestigen in het Cascadepark past binnen het concept van

op kwaliteit als op prijs beoordeeld worden. Voorop staat dat de markt-

een duurzaamheidspark. Dat betekent dat niet iedere voorziening geschikt

partij vanuit de duurzaamheidsgedachte een ontwerp moet maken. De ge-

zal zijn om in dit park gesitueerd te worden.

meente zal aan die gedachte verder richting geven. Hierbij wordt ook de
mogelijkheid van bijzondere initiatieven (bijvoorbeeld collectief particulier
opdrachtgeverschap) meegenomen. Dit zal in de volgende fase nader uitgewerkt worden.
Voor het noordelijke bouwveld wordt uitgegaan van een realisatie vanaf
2012, voor het zuidelijke wordt rekening gehouden met 2009.
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Beeldende kunst
Het park kan een extra monumentaal karakter krijgen door de inbreng
van beeldende kunst. In 2007 zal een plan voor beeldende kunst in Almere
Poort worden opgesteld. De mogelijkheden voor monumentale kunst zullen
hierin worden meegenomen. Gedacht kan ook worden aan het uitschrijven
van een prijsvraag. Initiatieven zullen worden aangemeld bij de Stichting
Kunst en Openbare Ruimte (SKOR).



Ontwikkelingstrategie, fasering en planning

93

Plankaart Cascadepark Oost
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Bestemmingsplan

Matenplan/inrichtingsplan

Op 15 maart 2007 heeft de raad het bestemmingsplan Almere Poort vast-

Om te kunnen overgaan tot de aanleg van infrastructuur, planten van bo-

gesteld. Naar verwachting kan het bestemmingsplan uiterlijk in november

men en uitgeven van bouwkavels zullen in 2007 een matenplan en een in-

2007, na goedkeuring door de provincie en behoudens verzoeken om schor-

richtingsplan worden gemaakt. Hierin zullen ook zaken als bijvoorbeeld

sing, in werking treden.

ecologische oevers worden uitgewerkt.

In het bestemmingsplan Almere Poort heeft het plangebied Cascadepark
Oost de bestemming ‘Uit te werken gebied voor Bedrijven, Wonen en Park’.
Om een bouwtitel te verkrijgen dient het bestemmingsplan te worden uitgewerkt. Een uitwerkingsplan kan in procedure worden gebracht, zodra het
hoofdplan in werking is getreden. De provincie heeft inmiddels toestemming verleend voor het mogen voeren van een artikel 19 lid 2 procedure.
Mochten onverhoopt complicaties optreden in het traject van goedkeuring
van het bestemmingsplan, dan bestaat ook de mogelijkheid om een procedure artikel 19 lid 1 WRO te voeren.
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Financiële aspecten

Economische uitvoerbaarheid

Beheerkostentoets

De exploitatiebegroting voor het Cascadepark Oost is opgesteld op basis

Er is een financiële beheertoets uitgevoerd op basis van KOBRA (Kwali-

van de in dit ontwikkelingsplan beschreven ruimtelijke, programmatische

teit Openbare Ruimte Almere), met een beheerniveau ‘extra’, zowel voor de

en kwalitatieve uitgangspunten. De geraamde uitvoeringskosten hebben

technische staat (heel) als de verzorgingsgraad (netheid). Het niveau ’ex-

betrekking op verwerving, bouwrijp maken, de inrichting van de openba-

tra’ ligt tussen ‘basis’ en ‘exclusief’. Dit kwaliteitsniveau past goed bij een

re ruimte, alsmede planontwikkeling, bijdrage aan de Nota Omslag Gro-

stadspark met een beperkte oppervlakte en een naar verwachting intensief

te Werken Poort (diverse infrastructurele werken), Nota Omslagwerken

gebruik, in combinatie met de hoogwaardige uitstraling van de gebouwde

Structuurkosten Poort, rente en btw.

omgeving en kwaliteit van particuliere (dak)tuinen. Tevens sluit het kwali-

Als peildatum is aangehouden 1 januari 2007. Vóór 2007 zijn reeds kosten

teitsniveau aan op dat van Cascadepark West.

gemaakt in de aanloop van het totale project Almere Poort. Deze kosten zijn

Binnen de begrenzing van het Cascadepark zelf kan het beheer niet ge-

financieel verantwoord binnen het complex Poort en toegerekend naar de

financierd worden. Het beheerbudget is normaliter gerelateerd aan het

verschillende deelcomplexen en als boekwaarde opgenomen in de grond-

aantal woningen in het desbetreffende gebied. Aangezien een park geen

exploitatie van het desbetreffende deelgebied.

woonwijk is, is deze normering niet bruikbaar voor het Cascadepark. Bij

Ten behoeve van het bepalen van de opbrengsten is uitgegaan van het ge-

de herziening van het Ondernemingsplan Poort zal een beheerkostentoets

meentelijke grondprijsbeleid.

voor geheel Almere Poort worden opgesteld. De financiën voor het beheer

Op grond van het voorgaande kan worden gesteld dat de kosten die zijn

van Almere Poort zullen verdeeld worden over de gebieden van Almere

geraamd voor de inrichting van de openbare ruimte en infrastructuur kun-

Poort.

nen worden gedekt met de te verwachten inkomsten uit grondverkoop, bijdragen en subsidies. Daarmee is het financiële resultaat van Cascadepark
Oost in overeenstemming met de sluitende grondexploitatie van totaal Almere Poort.
Derhalve is de onderhavige grondexploitatie taakstellend voor de verdere
uitwerking.
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DPL CASCADEPARK OOST
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DPL-SCORE

= 7,5-8,5

Bijlage 1

Duuurzaamheidsscan
Cascadepark Oost vormt samen met Cascadepark West het centraal in

van het huidige Ontwikkelingsplan Cascadepark Oost berekend en bedraagt

Almere Poort gelegen stadsparkgebied. De ambitie is om in het park-

7,5-8,5.. Deze range geeft aan dat voor een aantal aspecten de exacte score

ontwerp duurzaamheid in al haar facetten tot uiting te laten komen; een

van het plan nog niet te bepalen is.

etalage van duurzaamheid. Om de duurzaamheid van het park inzichtelijk
te maken, zijn scans van de plannen uitgevoerd met het DPL computer

De duurzaamheid in het DPL computerprogramma is relatief gemeten

programma (DuurzaamheidsProfiel van een Locatie). Op basis van deze

ten opzichte van een theoretisch geconstrueerde referentiewijk voor een

scan en kansen uit het Duurzaamheidskansenkompas (DKK) zijn de

‘Campus’, waarin geen extra duurzame maatregelen getroffen zijn ten

ambities voor het park vastgelegd. Hiernaast (zie kader) is het resultaat

opzichte van de geldende wet- en regelgeving of de gemiddelde Nederlandse

voor Cascadepark Oost weergegeven in de vorm van het DPL-profiel. In de

praktijk. Deze referentiewijk ‘Campus’ is door IVAM speciaal ontwikkeld

kleur groen zijn de ambitiewaarden van de gemeente Almere voor Cascade-

voor Cascadepark Oost. De referentie Campus heeft vanwege haar ande-

park Oost weergegeven en in geel de verwachte te realiseren score op

re typering relatief lage referentieniveaus voor Verkeersveiligheid (12) en

basis van de huidige versie van het stedenbouwkundige plan. De lichtgele

Geluidshinder (8), en Groen in de wijk (16) ten opzichte van de referentie

kleur geeft een range aan als de exacte score van het plan nog niet te

‘Park’ die voor de beoordeling van Cascadepark West is gehanteerd.

bepalen is.

Hogere referentieniveaus in vergelijking met ‘Park’ zijn bij ‘Campus’
gehanteerd voor Ruimtegebruik (3), Lokale werkgelegenheid (22) en

De ambities (groene staven) voor Cascadepark Oost zijn vastgesteld op

Functiemenging (25).

basis van de volgende drie sporen van de brede duurzaamheidsintegratie:
•

Streven naar een goede balans tussen groen en rood;

Het cijfer 6,0 geeft in het DPL profiel de scores voor alle aspecten van de

•

Sluiten van kringlopen en versterking van de kwaliteit van de leef-

referentiewijk weer: de betekenis is van het cijfer 6,0 is een voldoende.

omgeving;

Een hoger cijfer is duurzamer; een lager cijfer minder duurzaam. Het DPL

Richten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies.

programma is zo ingesteld dat de maximale score een 9 (zeer goed) is en de

•

minimale score een 3 (ruim onvoldoende).
De cumulatie van de drie sporen voor Cascadepark Oost leidt tot de
gemiddelde ambitiescore in DPL over 18 aspecten van 8,6. De te verwachte

Hieronder zijn de scores voor 18 aspecten toegelicht. De nummering komt

gemiddelde totale score van het huidige stedenbouwkundig plan is op basis

overeen met de nummering in het DPL programma en de DPL-grafiek
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hierboven. De DPL-aspecten 10, 19 en 21 zijn in de loop van de tijd uit het

Aspect 2. Energie

computerprogramma verwijderd, omdat ze minder relevant bleken te zijn.

Voor energie is de referentiescore gelijk aan het Bouwbesluit (woningen:

Voor de aspecten 6, 7, 11, 18, en 20 zijn in deze fase van het planproces voor

EPC 0,8, kantoren EPC 1.6). Voor Cascadepark is een hoge ambitie gefor-

Cascadepark onvoldoende gegevens beschikbaar om een score te kunnen

muleerd: een minimale extra CO2 reductie van 50% t.o.v. van het CO2 niveau

berekenen.

behorend bij de eisen uit het Bouwbesluit. Deze ambitie komt overeen met
een score 9,0. Het te realiseren niveau staat nog niet vast en wordt

Aspect 1. Materialen

ingeschat tussen 7,0 en 9,0.

De ambitie voor de bebouwing is hoog: het realiseren van een Proeftuin

Verder is de ambitie om op gebouwniveau een hoog aandeel duurzaam

Nieuw Flevolands Peil in een parklandschap. Concreet wordt dit ingevuld

opgewekte energie voor verwarming en elektriciteit te realiseren, met

met het plan zoveel mogelijk duurzame materialen toe te passen, groene

toepassing van minimaal twee vormen uit de volgende drie relevante

daken en gevels te realiseren en het gebruik van primaire steenachtige

mogelijkheden: passieve en fotovoltaische zonne-energie en windenergie.

bouwgrondstoffen te reduceren met minimaal 40% (+1 punt bij materialen)

Tevens is het plan in Almere Poort de restwarmte aan te voeren vanuit de

door effectief materiaalgebruik. Voor kantoren zal flexibel bouwen nadruk-

Diemercentrale. Dit leidt tot een verwachte reductie van 93% CO2 en een

kelijk als aandachtspunt worden meegegeven. Voor een deel van de

aandeel duurzame energie van 10%. Deze voordelen kunnen op dit moment

kantoren worden prijsvragen uitgeschreven waarbij de gemeente zich richt

nog niet in het DPL programma worden verrekend.

op duurzame vastgoedbeleggers.
Aspect 3. Ruimtegebruik
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De referentiescore voor bouwmaterialen in DPL is gebaseerd op woningen

Het totale oppervlak van Cascadepark Oost is 23,77 hectare. Voor ruimte

waar alleen alle vaste maatregelen uit het Nationaal Pakket Woningbouw

beslag is in het plan gezocht naar een goede balans tussen het ruimtelijke

zijn toegepast (referentiescore 6.0). Voor Cascadepark geldt voor het mate-

programma wonen, werken en voorzieningen en het landschappelijke

riaalgebruik van de woningen en kantoren een hoge ambitie: 9,0. Dit wordt

karakter van het gebied. Door de stapeling van de bebouwing en de ambitie

als beoordelingscriterium gehanteerd bij de toekomstige prijsvragen voor

om alle parkeervoorzieningen voor de utiliteitsbouw en woningbouw (half)

bouwontwikkeling. Het uiteindelijk gerealiseerde niveau staat daarmee nog

verdiept te realiseren, heeft het plan een hoge Floor Space Index voor het

niet vast en wordt ingeschat tussen 7,0 en 9,0.

type wijk. Daarmee is de score van plan gelijk aan de ambitie: een 9,0.
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Aspect 4. Water

Aspect 9. Geurhinder

De begrenzende grachten vervullen naast een ecologische functie ook een

Voor zover bekend is er geen sprake van geuroverlast in Cascadepark.

functie in het bergen van hemelwater van Cascadepark Oost zelf, en de

Daardoor scoort het plan een 9,0; gelijk aan de ambitie.

omliggende gebieden. Verontreinigd hemelwater van wegen wordt
eerst gezuiverd voordat het naar het oppervlaktewater in de wijk wordt

Aspect 11. Sociale veiligheid

afgevoerd. De oevers van de watergangen worden ecologisch ingericht,

Voor dit aspect kan met DPL in deze fase van de ontwikkeling nog geen

bijvoorbeeld met helofytenfilters, en hebben zodanig een zuiverende

score worden berekend. De bepalingsmethode op dit aspect vereist name-

werking. Met deze combinatie van maatregelen is de realisatiescore al

lijk het wegen van de ervaringen van bewoners met de sociale veiligheid in

hoog: 8,0. Met het gebruik van hemelwater in de gebouwen kan de score

het nieuw te ontwikkelen gebied. Wel is de ambitie om extra aandacht te

stijgen tot 9,0.

geven aan het creëren van een veilig park door goede openbare verlichting
langs de belangrijkste routes in het park en bundeling van langzaam

Aspect 5. Bodemverontreiniging

verkeerssoorten. Van toepassing zijn de eisen van het politiekeurmerk

Cascadepark wordt op ‘nieuw’ land aangelegd. Er is hier weinig vervuiling

‘Veilig Wonen’ en de aanbevelingen voor openbare verlichting van de

van de bodem te verwachten. Het plan scoort daarom gelijk aan de ambitie:

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.

een 9,0; geen of nauwelijks vervuiling van de bodem.
Aspect 12. Verkeersveiligheid
Aspect 8. Geluidshinder

De verkeersveiligheid is voor een campus ruim voldoende (7,0). De bus-

Cascadepark Oost wordt aan de westkant begrensd door de spoorlijn en aan

baan en de Heliumweg zijn een gegeven, maar er zijn weinig doorgaande

de oostkant door de ontsluitingsweg. In het huidige plan is bijna 5 hectare

wegen voor het autoverkeer en combinaties van autoverkeer en langzaam

belast met een geluidsniveau van 50-70 dB (A). Desalniettemin ontstaat er

verkeer worden zoveel mogelijk vermeden. De Elementendreef die

een redelijke rustige campus met een score van 7,0 (het referentieniveau

fungeert als hoofdtoegang voor het plangebied ligt buiten het gebied en is

voor een campus staat meer geluid toe dan bij een park). De ambitiescore,

niet in de score meegenomen. De ambitiescore van 7,5 kan behaald worden

8,5 kan behaald worden met extra geluidswerende maatregelen (langs de

met meer 30 kilometerzone.

Flevospoorlijn).
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Aspect 13. Externe veiligheid

Aspect 16. Groen in de wijk

Het plangebied grenst in het oosten aan de Flevospoorlijn. Binnen 30 meter

Stedelijke functies als werken, wonen en onderwijs in een groene setting

gemeten vanuit het hart van de buitenste twee sporen mogen geen

kenmerken Cascadepark Oost. Het huidige plan met de Groene Slinger

kwetsbare bestemmingen worden gerealiseerd. Daarmee valt een kleine

scoort een 7,5. De ambitie is het realiseren van een aantrekkelijk park-

4 hectare van het park binnen deze zones, maar daarin is geen bebou-

landschap. Extra kansen voor dit aspect zijn: daktuinen en groene gevels

wing gepland. Als gevolg van deze zones heeft het huidige plan een score

realiseren aan en op de parkeervoorzieningen voor de gebouwen. Verder

van 6,2. Er zijn geen ambities of duidelijke kansen om deze score te

kan de biodiversiteit worden verbeterd door opstand van gemengde bomen

verbeteren.

en beplanting in de kamers toe te passen. Met deze combinatie van maatregelen kan een score van 9,0 worden bereikt.

Aspect 14. Kwaliteit van voorzieningen

In het gebied is het Groenhorst College al in gebruik genomen. Verder is er

Aspect 17. Water in de wijk

ruimte gereserveerd voor een tweede onderwijsinstelling en enkele klein-

Het huidige plan scoort al een 8,5. Alle waterkanten worden als ecologische

schalige voorzieningen van circa 600 m2 bvo (score 6,5). De ambitie is om

oever uitgevoerd, waardoor de ecologische waarde zowel aan de waterkant

ook de komst van een Bussines Facility Point en andere voor de wijk nuttige

als in het water zelf wordt verhoogd, vanwege een hogere biodiversiteit van

voorzieningen in de kantoren te stimuleren. Mocht dat lukken dan kan de

zowel flora als fauna. Met de concretisering van andere maatregelen zoals

score oplopen tot 9,0.

fonteinen en wadi’s, in relatie met de buitenruimte rond voorzieningen,
wonen en kantoren kan een 9,0 worden bereikt.

Aspect 15. Bereikbaarheid openbaar vervoer

In de huidige situatie wordt het park bediend met buslijnen over de busbaan

Aspect 18. Kwaliteit omgeving

die loopt van het Homeruskwartier naar Lagekant. Verder is de afstand tot

Omdat het gebied nog niet is gerealiseerd kan er nog geen compleet beeld

het dichtst bijzijnde station 1,5 kilometer. Dat levert een voldoende score

van kwaliteit van de omgeving verkregen worden. Hierdoor kan nog geen

van 6,1 , bijna gelijk aan de referentie Campus. De ambitie om bijzonder

DPL-score berekend worden op dit aspect.

duurzaam transport in te zetten vanaf het station zijn nog niet nader onderzocht. Realisatie hiervan zou bijdragen aan een hogere score: de ambitie
van 7,5.
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Aspect 20. Sociale Cohesie

Aspect 24. Duurzame bedrijven

De bepalingsmethode van DPL op dit aspect gaat uit van een fysiek

De invulling van de kantoren en bedrijven zal gebeuren door actief op zoek

gerealiseerde situatie. Dat is hier nog niet het geval. Om die reden is het

te gaan naar partijen die passen binnen het concept van een duurzaam-

niet mogelijk op dit aspect een DPL-score te bepalen.

heidsstadspark. De ambitie is bedrijven/voorzieningen binnen te halen die

De in het ontwikkelingsplan geformuleerde ambitie is om de mensen uit

veel aandacht besteden aan ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’

de wijken rond het park en de scholieren actief in beheer van het groen te

(ambitie 9,0). Het uiteindelijk gerealiseerde niveau hangt af van het resul-

laten participeren. Deze plannen zijn nog onvoldoende uitgewerkt om een

taat en staat nog niet vast en wordt ingeschat tussen 7,0 (50 % van de

voorlopige DPL score te kunnen geven.

bedrijven) en 9,0 (100% van de bedrijven).

Aspect 22. Lokale werkgelegenheid

Aspect 25. Functiemenging

Het verwachte aantal arbeidsplaatsen in de utiliteit- en voorzieningensfeer

In de open parkachtige ruimte liggen sfeervolle solitaire woongebouwen

is 2000. Dat is relatief hoog voor een campus: score 8,0. Afhankelijk van

en werkeilanden. Er ontstaat zo een gemengd gebied met een scala aan

het aantal extra te realiseren voorzieningen (Business Facility Point) kan de

functies, zoals werken, wonen, onderwijs en openluchtrecreatie. Voor een

score nog stijgen naar 9,0.

Campus zal Cascadepark naast het groen en water over een relatief grote
hoeveelheid bebouwing met gevarieerde functies beschikken ten opzichte

Aspect 23. Diversiteit bedrijvigheid

van de referentie Park. De verwachtte realisatie score is daarmee 9,0; gelijk

Het park leent zich goed voor de realisatie van wat kleinere bedrijven die

aan de ambitiescore.

behoefte hebben aan een groene setting en een ruime parkeernorm. Het
bestemmingsplan biedt de mogelijkheid van vestiging van zowel kantoren

Aspect 26. Flexibiliteit van het plan

als bedrijven Met de naar verwachting wat kleinere bedrijven kan in elk ge-

De verkaveling van het gehele gebied ligt vast. Het plan is wel om meer dan

val een voldoende score worden behaald op dit aspect: 7,0. De mogelijkheid

gebruikelijk flexibel in te kunnen gaan spelen op marktvraag. De benodigde

van een hogere score: 9,0 is tevens haalbaar.

kaders zijn vast aangegeven in uitgeefbare vlekken. Het voorstel is om voor
minimaal 0,5 hectare of meer van de vlekken de invulling flexibel te laten.
Darmee ontstaat een score met een bandbreedte van 7,0 tot 9,0.
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Bijlage 2

Manifest Nieuw Flevolands Peil
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105

aantallen woningen in geluidsbelastingsklassen
Groenendaal West
beschrijving

Wegverkeer

Railverkeer

Aantal

Percentage

Geluid

Letm

Letm

woningen

woningen

Rustig

<45

<52

100

100%

Redelijk rustig

45-50

52-57

Onrustig

50-55

57-60

Luidruchtig

55-60

60-65

Lawaaiig

60-65

65-70

Zeer lawaaiig

>65

>70
100

Totaal aantal woningen

stedenbouwkundige randvoorwaarden
scherm langs spoor nodig om kwaliteit park te waarborgen
ruimtebeslag gebied achter spoor van ca. 170 meter (2 lagen, 1,5 meter scherm), dan wel het toepassen van een hoger
scherm
Bron:  Beleidsnota Geluid Almere Poort, bijlagen blz 22/23
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Bijlage 3

Geluidsambities
kwaliteit binnen de wijk

beoordeling geluid

streefwaarden

lage bebouwingsdichtheid totaal
200 woningen

• bewoners mogen rust verwachten

geluidsbron

streefwaarden

• burenlawaai zou beheersbaar
moeten zijn. Door rust in de wijk kan
extra geluidwering tussen woningen
noodzakelijk zijn.

verkeer, inclusief busbaan

< 45 dB(A) op eerstelijns bebouwing als
gevolg wegen binnen de wijk

spoor

In parkgebied zelf: dusdanige afscherming aanbrengen dat op 50 meter 57
dB(A) niet overschreden wordt

• In de wijk dragen geluiden
veroorzaakt door bewoners bij aan
een goede ruimtelijke beleving van
de omgeving
autoluw

• weinig verstoring door verkeer

busbaan

• verstorend

spoorlijn

• verstorend, hoge niveaus ter
plaatse
geen hoogbouw bij het spoor; en/of
hogere schermen

fietspaden

Bij woningen: <57 dB(A) op eerstelijns
bebouwing
Industrielawaai

< 45 dB(A), indien van toepassing

maximale afwijkingen van streefwaarden
geluidsbron

ambitie

verkeer

Als gevolg van overige wegen: bij 5%
van de woningen op de tweede woonlaag
50- en op de derde woonlaag en hoger
52 dB(A)

spoor

op de derde woonlaag en hoger bij 5%
van de woningen maximaal 60 dB(A)

industrielawaai

geen overschrijdingen

• brommers kunnen bij passage
hinder veroorzaken
hinderlijke situaties voorkomen.
handhavingsbeleid brommersnelheid en geluidsproductie individuele
brommers overwegen.

invloeden van buiten de wijk
ligt tussen diverse woonwijken

• geeft enige verstoring

Elementendreef

• geeft verstoring
• emissie voorkomen
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