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c	 dIt Is het derde ondernemIngsPlan almere  Poort waarIn de ontwIk-
kelIngen In het stadsdeel almere Poort worden Beschreven. deze uItgave 
maakt deel uIt van een tweejaarlIjkse reeks, gestart In 2005.

het ondernemIngsPlan almere Poort 2009 wordt aangeBoden In de PerIo-
de waarIn de gevolgen van de wereldwIjde economIsche crIsIs ook almere 
heBBen BereIkt. het ondernemIngsPlan 2009 ademt daarmee een andere 
sfeer uIt dan de eerdere ondernemIngsPlannen. tegen de achtergrond 
van de economIsche hoogconjunctuur was het toen vooral het oPtImIsme 
dat de verwoorde amBItIes voedde om almere Poort In BewegIng te kRIj-
GEN. en almere Poort Is Inderdaad In BewegIng gekomen, zoals de Bouw-
actIvIteIten In columBuskwartIer, homeruskwartIer en euroPakwartIer 
laten zIen. 

nu, In 2009, Is het meer de realIteIt van en de sensItIvIteIt oP de effecten 
van de huIdIge marktomstandIgheden dIe In de raPPortage doorklInken, 
gerIcht om almere Poort In BewegIng te hOuDEN en de effecten van de 
economIsche crIsIs te BePerken. daarBIj Is de ProgrammerIng en faserIng  
van almere Poort voor de komende jaren afgestemd oP de stedelIjke Pro-
grammerIng voor geheel almere.



c  OnDERnEmIngSpLan aLmERE pOORt   
 2005
Met de vaststelling door de gemeenteraad van het  

structuurplan Almere Poort (16 december 1999) en 

het Bestemmingsplan Almere Poort (15 maart 2007) 

is het formele juridisch-planologische kader voor de 

ontwikkeling en realisatie van het vierde stadsdeel 

van Almere bepaald.

Daarbinnen is in het ondernemingsplan Almere Poort 

2005 een uitvoerige beschrijving opgenomen van de 

ontwikkelingsstrategie, een herijking van programma 

en ruimtelijke structuur, werd de organisatie en stu-

ring vastgelegd, en werd middels besluitvorming door 

de gemeenteraad ook het formele financiële kader 

bepaald.

DE gEkOzEn mISSIE waS:
Het ontwikkelen van een economisch duurzaam 

stadsdeel dat nieuwe doelgroepen aan Almere weet 

te binden én ruimte biedt aan een regionaal econo-

misch programma.

De missie werd uitgewerkt in de volgende kwalita-

tieve doelstellingen: de creatie van nieuwe woonmi-

lieus die iets toevoegen aan Almere, de opvang van 

werkgelegenheid binnen de Noordvleugel, het reali-

seren van een bovenregionaal vrijetijdsprogramma 

(‘leisure’), de realisatie van ‘Almere aan het water’, 

particulier opdrachtgeverschap en duurzaamheid.

c  OnDERnEmIngSpLan aLmERE pOORt 
 2007
In het ondernemingsplan Almere Poort 2007 zijn de 

bijzondere accenten belicht die het in 2006 aange-

treden College van Burgemeester en Wethouders 

heeft gelegd. Kernpunten daarin zijn de verhoogde 

aandacht voor particulier opdrachtgeverschap en 

duurzaamheid, actief sturen op het waarmaken van 

de geformuleerde kwaliteitsambities en aanscher-

pen van de visie op de kustzone. Verder werd in 2007 

geconstateerd dat de ontwikkeling van Almere Poort 

definitief de ‘papieren’ fase ging verlaten.
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MET DE gEKOzEN INVALsHOEK IN HET HuIDIgE ONDERNEMINgsPLAN WORDT WEDEROM AANgEsLOTEN OP DE 

ACTuELE ONTWIKKELINgEN IN ALMERE POORT. IN DIE zIN WORDT DE LIjN  uIT DE VOORgAANDE ONDERNEMINgs-

PLANNEN VOORTgEzET:

Dit betekent dat zich een accentverschuiving aandient 

in de bestuurlijke aandacht die voor Almere Poort 

nodig is. Van beleidsvormend naar beleidsuitvoerend, 

waarbij ook verantwoording en control meer in beeld 

komen (zie bijvoorbeeld het onderzoek van de reken-

kamercommissie naar de plankosten Almere Poort). 

Daarnaast komen nu ook andere onderwerpen aan de 

orde, zoals bijvoorbeeld het beheer van de inmiddels 

bij bewoners, bedrijven en instellingen in gebruik 

zijnde delen van Almere Poort.    

Het ondernemingsplan Almere Poort 2009 bestaat uit 

drie onderdelen:

g  In het eerste deel worden enkele belangrijke 

 inhoudelijke thema’s belicht die bij de realisatie 

 van Almere Poort een grote rol spelen. Vervolgens 

 is in het kernhoofdstuk een analyse en verant- 

 woording opgenomen van de ontwikkelingen in 

 heel Almere Poort in de opeenvolgende onderne- 

 mingsplannen 2005, 2007, 2009. Een apart 

 hoofdstuk is gewijd aan bestuurlijk relevante 

 thema’s.

g Het tweede deel van het ondernemingsplan biedt  

 meer gedetailleerd inzicht in de voortgang van de  

 diverse deelgebieden van Almere Poort.

g De grondexploitatie en gedetailleerde risico-

 analyse tenslotte zijn in een aparte vertrouwelijke  

 bijlage opgenomen.

c  OnDERnEmIngSpLan aLmERE pOORt   
 2009
De afgelopen twee jaren stonden inderdaad volop in het 

teken van afrondende planvorming en startende plan-

realisatie. Inmiddels is het beleid voor een groot deel 

van Almere Poort uitgekristalliseerd in bestuurlijk 

vastgestelde ontwikkelingsplannen : alleen voor de 

Kustzone en Pampushout zijn nog ontwikkelingsplan-

nen nodig. Een overzicht van de meest relevante be-

stuurlijke besluiten is als bijlage in dit ondernemings-

plan opgenomen.



SAMENvATTING 
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Het Ondernemingsplan almere poort 2009 geeft een 
overzicht van de actuele stand van zaken in poort, een 
terugblik en verantwoording over de periode 2005-
2009 en een visie op de toekomstige ontwikkelingen. 
Deze visie voor het eerst meegenomen in een stedelijk 
afwegingskader voor de programmering van woningen, 
kantoren en bedrijfsterreinen. En dat is weer een be-
langrijke verbetering van de kwaliteit van de prognoses 
in het ondernemingsplan almere poort.

Almere Poort is in productie en het aantal inwoners groeit 

snel (eind 2009 circa 2.500 inwoners). geconstateerd 

wordt dat ook het aantal woningen in Poort kan toenemen 

tot een kleine 14.000 met behoud, c.q. versterking van 

de gewenste differentiatie in woonmilieus en de daarbij 

horende woonkwaliteiten.  Tegen deze achtergrond is het 

wenselijk deze toename te accommoderen, waardoor 

een groter draagvlak voor de voorzieningen ontstaat, een 

betere benutting van de kostbare infrastructuur en de 

beheerskosten door meer woningen kunnen worden opge-

bracht. Daarnaast neemt de draagkracht van de planex-

ploitatie hierdoor toe. In de huidige economische omstan-

digheden blijkt de woningbouwproductie een belangrijke 

impuls te krijgen van Particuliere Opdrachtgevers, die 

immers bij een minimale projectomvang (1 woning) al tot 

realisatie kunnen overgaan.

Aan de ambities met betrekking tot de werkgelegenheid 

in Almere Poort (circa 30.000 arbeidsplaatsen) wordt on-

verminderd vastgehouden, al vraagt de concrete invulling 

van deze ambitie wel om extra aandacht. Dit geldt zowel 

voor bedrijfsmatige activiteiten als voor de vestiging van 

kantoren.

De onderwijsvoorzieningen ontwikkelen zich voortvarend. 

Naast het basisonderwijs vindt ook het middelbaar en 

hoger beroepsonderwijs zijn weg naar Almere Poort. Ook 

the international school zal zich in Poort vestigen.

De door de gemeente gefinancierde maatschappelijke 

voorzieningen in Almere Poort volgen de ontwikkeling van 

de woningen tot nu toe proactief, maar de toewijzing van 

de noodzakelijke gIP-middelen (waarvoor de afweging 

stadsbreed plaatsvindt) staat onder druk. 

Nu Almere Poort meer in gebruik genomen wordt, neemt 

ook de behoefte aan concrete beheeractiviteiten toe. In 

2009 is hieraan vanuit de projectorganisatie Almere Poort 

aandacht gegeven met als doel om deze activiteit vanaf 

2010 ingebed te krijgen in de reguliere gemeentelijke 

organisatie.

Ondanks de ernstige effecten van de kredietcrisis blijft 

het totaal resultaat van Almere Poort tamelijk stabiel. 

Die effecten blijken binnen de planexploitatie Almere 

Poort opgevangen te kunnen worden door de toegenomen 

draagkracht van het plan (extra woningen), het waar zinvol 

mogelijk sturen op cash-flow en een geleidelijk afnemen-

de risicobuffer, nu het totale plan middels ontwikkelings-

plannen verder is uitgewerkt.

Hoewel Almere Poort steeds verder gedefinieerd raakt, en 

dus de bestuurlijke aandacht minder op beleidsvorming 

en meer op verantwoording en control gericht zal zijn, zal 

in Almere Poort toch nog de komende periode een actieve  

bestuurlijke betrokkenheid van belang blijven.  



REFEREntIEBEELDEn;
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woonmIlIeus

c   Een belangrijk speerpunt voor poort, één van de 
acht  ijkpunten van de gemeenteraad, is de ontwikkeling 
van een gedifferentieerd aanbod aan woningen en woon-
milieus. In poort worden woonmilieus aangeboden die 
aanvullend zijn op het almeerse palet, met de nadruk op 
compactheid en stedelijkheid. Deze stedelijkheid komt 
mede tot uitdrukking in een hoger aandeel meergezins-
woningen, oftewel appartementen. In de bestaande stad 
is het aandeel meergezinswoningen rond 20%. In almere 
poort zal het aandeel op ongeveer 55% komen te lig-
gen. met de woningbouwdifferentiatie wil de gemeente 
nieuwe bewonersgroepen aantrekken. 

De doelstelling om tot meer diversiteit in woonmilieus te 

komen heeft erin geresulteerd dat elke woonwijk in Almere 

Poort een eigen karakter en identiteit krijgt; Columbus-

kwartier een duurzame en kindvriendelijke suburbane wijk, 

Europakwartier een meer stedelijke woonwijk en Olympi-

akwartier een hoogstedelijk centrumgebied met een mix 

van wonen, werken en voorzieningen. Daarnaast is er een 

aantal onderscheidende en unieke woonmilieus zoals het 

Homeruskwartier, de staalkaart van particulier opdracht-

geverschap, het Cascadepark met duurzame woningbouw 

in een parkachtige omgeving, exclusief wonen aan het 

Ijmeer in de Kustzone en boswonen in Pampushout. 

De woningtypologie in Almere Poort vertoont een grote 

diversiteit. Behalve de traditionele typologieën – rijwo-

ningen, (semi-) vrijstaand en appartementen – worden 

ook bijzondere typologieën ontwikkeld, zoals duurzame 

woningen, drijvende woningen, architectuurwoningen en 

atelierwoningen. 

Daarbij is er aandacht voor de bereikbaarheid van een 

woning voor alle inkomensgroepen, zowel op de huur- als 

koopmarkt. Enerzijds wordt dit bereikt door met project-

ontwikkelaars afspraken te maken over segmentering van 

de woningbouw: In Almere Poort dient minimaal 30% van 

de woningen in het sociale segment ontwikkeld te worden. 

vvvvvvvvAnderzijds worden producten ontwikkeld om de 

kosten voor een woning beter aan te laten sluiten op het 

inkomensniveau van de consument. De gemeente doet 

dit bijvoorbeeld door het oprichten van de v.o.f. IBBA (Ik 

Bouw Betaalbaar in Almere), samen met woningbouwcor-

poratie De Key. Onder bepaalde voorwaarden financiert 

de v.o.f. dat deel van de woningprijs, dat de consument 

zelf niet kan betalen. De v.o.f. wordt dan mede-eigenaar 

van de woning. Daarnaast is voor Almere Poort de opgave 

om 20% van het woningbouwprogramma in de PO-sfeer 

te ontwikkelen. Homeruskwartier is de wijk waar PO zal 

plaatsvinden. zoals het er nu naar uitziet bedraagt het 

aantal woningen in de PO/MO-sfeer (dus segment onbe-

kend) 3.292. 

Naast dit aantal in Homeruskwartier zijn er nog andere 

initiatieven in Almere Poort die binnen de PO vallen. zo 

zijn “City Mix”(80 stuks) in Cascadepark Oost en “De 

Opstap” (ca 92 stuks) in en kavels in Columbuskwartier 

voorbeelden hiervan.

Op basis van deze aantallen voldoet Almere Poort in ruime 

mate aan het aandeel van 20% voor de PO kavels.

Bij de ontwikkeling van Almere Poort blijkt dat de fy-

sieke ruimte in het gebied, waaronder de capaciteit van 

de infrastructuur, een toename van het aantal woningen 

eenvoudig kan accommoderen. Op dit moment wordt in 

totaal Almere Poort een toename van het aantal woningen 

voorzien van 11.400 naar 13.800. Deze toename vindt op 

een heel natuurlijk wijze plaats in de diverse deelgebie-

den (zoals bijvoorbeeld in het Homeruskwartier) en past 

uitstekend in de gedefinieerde kwaliteiten en karakters 

van deze gebieden, of versterkt deze zelfs (zoals in het 

hoogstedelijk centrumgebied Olympiakwartier). Een der-

gelijke toename verhoogt het draagvlak van Almere Poort 

voor de voorzieningen, maakt een efficiënter gebruik van 

de geplande infrastructuur, verbetert het gebruik van het 

openbaar vervoer, genereert extra middelen in de planex-

ploitatie en creëert een groter draagvlak voor de beheers-

kosten van het gebied.



REFEREntIEBEELDEn
sCHAALsPRONg, CONCEPT sTRuCTuuRVIsIE ALMERE  2030  
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c   Een belangrijke doelstelling van Almere Poort is het 
creëren van 30.000 banen op verschillende werklocaties. 
In het bestemmingsplan Almere Poort zijn ook ruime 
mogelijkheden geboden voor werk aan huis. Daarmee 
kan Almere Poort een belangrijke bijdrage leveren aan de 
economische vitaliteit van Almere en verbetering van de 
woon-werk balans.  
 

In Almere Poort wordt een breed assortiment aan werklo-

caties aangeboden. Dit maakt dit stadsdeel een geschikte 

vestigingslocatie voor een breed scala aan economische 

activiteiten. In 2005 is gestart met de verkoop van bedrijfs-

kavels op Hogekant. Medio 2009 is ook bedrijventerrein 

Lagekant op de markt gekomen. Met het vaststellen van 

het ontwikkelingsplan Olympiakwartier en Olympia Office 

Park d.d. juni 2008 is de weg vrijgemaakt voor groot-

schalige kantoorontwikkeling. Najaar 2009 wordt naar 

verwachting een contract getekend met een internationaal 

farmaceutisch bedrijf voor de realisatie van het Europese 

hoofdkantoor van ca. 20.000 m2 bruto vloeroppervlak 

(bvo). In Cascadepark Oost, een locatie voor kleinschalige 

duurzame kantoorontwikkeling, wordt een plan uitgewerkt 

voor ongeveer 7.000m2 bvo kantoren.   

In het kader van Almere 2030 is de visie Economisch Of-

fensief opgesteld. In deze visie wordt de nieuwe richting 

voor economische ontwikkelingen aangegeven. De econo-

mische pijlers voor de toekomst zijn , die ook voor Almere 

Poort van belang zullen zijn, zijn ICT & Media, Duurzaam 

Bouwen & gebiedsontwikkeling en Health, Wellness & Life 

sciences. In Almere Poort zijn gebieden aangewezen voor 

de ontwikkeling van de gezondheidssector. De provincie 

flevoland ondersteunt dit project met middelen uit het 

Investeringsfonds Almere (IfA).   

Ook het beheer van werkgebieden krijgt aandacht bin-

nen Almere Poort. De projectorganisatie geeft hiermee 

invulling aan de opdracht van het college van B&W om 

parkmanagement in te voeren op nieuw te ontwikkelen 

bedrijventerreinen, zoals geformuleerd in het Werkplan 

2006 – 2010.   

Voor bedrijventerrein Lagekant wordt een businessplan 

Parkmanagement opgesteld die in het najaar 2009 gereed 

zal zijn. Het businessplan zal aansluiten op randvoorwaar-

den voor parkmanagement zoals deze door het college 

van B&W zijn vastgesteld.

vERwAChTE wERkGELEGENhEID IN ALMERE POORT

sOORT ARBEIDsPLAATsEN

Kantoren     20.100

(563.000 m2 BVO; 28m2/werknemer)

Bedrijven 2.700

(34 ha; 80 arbeidsplaatsen/ha)

Commerciëel/retail      400

(20 ha; 20 arbeidsplaatsen/ha) 

Bevolkingsvolgend       5.000

•	 aan	huis	 2.500

•	 maatschappelijke	voorzieningen	 1.500

•	 overig	 1.000	

TOTAAL 28.200

NB: De werkelijke ontwikkeling van de werkgelegen-

heid in Poort (zowel kwalitatief als kwantitatief) wordt 

vanaf medio 2009 gevolgd. Daartoe wordt in overleg 

met bureau Onderzoek en statistiek een Monitor Eco-

nomie ontwikkeld.

werkgelegenheId
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c   In almere poort zullen de nodige onderwijsinstel-
lingen worden gehuisvest. Hierbij gaat het om basis- 
en voortgezet onderwijs, die een functie voor de wijk 
hebben, maar ook om onderwijsinstellingen met een 
gemeentelijke of regionale functie. 

Op VMBO en MBO onderwijsniveau hebben het groenhorst 

College, agrarisch- c.q. groenonderwijs en het Arte Col-

lege, theaterwetenschappen, de deuren al geopend in Al-

mere Poort. Het Arte College is nu nog tijdelijk gehuisvest 

in een basisschool in Columbuskwartier, maar verhuist 

medio 2010 naar het schoolgebouw De Meergronden in 

Europakwartier.     

De Aeres groep, de onderwijsorganisatie waar het groen-

horst College onder valt, zal najaar 2009 een contract 

sluiten met de gemeente voor de realisatie van een 

Hogere Agrarische school (HAs) op Lagekant. In 2011 

wordt gestart met de nieuwbouw. Vooruitlopend daarop 

begint de HAs op het terrein van het groenhorst College in 

Cascadepark Oost vanuit een tijdelijk onderkomen. 

Een andere mijlpaal op onderwijsgebied is de komst van 

de International school Almere (IsA). Oktober 2009 start 

de bouw in Cascadepark Oost en schooljaar 2011 - 2012 

opent de school haar deuren. De komst van de IsA zal het 

internationaal bedrijfsleven in Almere een impuls geven.

Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) flevoland zal een 

nieuwe vestiging openen in het Olympiakwartier. In 2010 

zal daarvoor de bouwplanontwikkeling starten. 

REFEREntIEBEELDEn
Isa Plannen/PrIjsvraag, groenhorstcollege



REFEREntIEBEELDEn
COLLAgE RECREATIE VRIjE TIjD EN LEIsuRE (NOg OPMAKEN + AANVuLLENDE BEELDEN)
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c   Vakantiegangers, recreanten, dagjesmensen, fes-
tivalgangers. ze weten almere poort al jaren te vinden. 
Evenementen als de Libelleweek en muziekfestivals 
Defqon.1 en zand trekken jaarlijkse enkele honderd-
duizenden bezoekers naar het almeerderzand. Vis a Vis 
heeft haar nomadenbestaan opgegeven voor een meer 
permanente verblijfplaats in almere, te beginnen in 
de kustzone. Het zegt iets over de potentie van almere 
poort in het algemeen en de kustzone in het bijzonder.

Ook het plan “Duin” van belegger Amvest, de voorlopige 

winnaar van een prijsvraag onder een drietal beleggers 

voor de Kustzone, voorziet in omvangrijke ruimtelijke 

mogelijkheden voor een programma leisure en voor-

zieningen. De Kustzone zal het epicentrum worden van 

recreatie, vrije tijd en leisure in Almere met een (boven)

regionale aantrekkingskracht. Verder vraagt het behoud 

(binnen of buiten Almere Poort) van de bestaande evene-

menten en festivals aandacht. 

Het stadsdeelcentrum van Almere Poort zal verrijzen 

in Olympiakwartier. De plannen hiervoor zijn in voorbe-

reiding. Het centrumgebied krijgt een mix van functies, 

waaronder winkels, horeca en commerciële en maat-

schappelijke voorzieningen. In het gemeentelijk Inves-

teringsProgramma (gIP) 2010 is dekking opgenomen 

voor een zwembad en bibliotheek in Almere Poort. Het 

zwembad vormt onderdeel van het Lifestyle retail- en 

leisurecentrum dat naast de Topsporthal in voorbereiding 

is. Deze Topsporthal vervult sinds de opening in 2007 door 

zijn brede en gedifferentieerde programmering een steeds 

belangrijker rol in Almere Poort. zowel voor het stadsdeel 

zelf, als op stedelijke en landelijk niveau.

Maatschappelijke voorzieningen worden soms door pri-

vate partijen tot stand gebracht (kinderopvang, zorgcentra 

voorzIenIngen, recreatIe en vrIje tIjd

en dergelijke). Andere (bevolkingsvolgende) voorzieningen 

worden door de gemeente tot stand gebracht. zo is er op 

wijkniveau aandacht voor buurtvoorzieningen, zoals peu-

terspeelzalen en buurtontmoetingscentra. In het gIP 2010 

is een harde dekking opgenomen voor deze voorzieningen 

in de wijken Columbuskwartier en Europakwartier. En 

ook in het centrumgebied van Homeruskwartier komen 

buurtvoorzieningen. 

Het ondernemingsplan Almere Poort houdt rekening met 

een afdracht van € 29,3 miljoen vanuit de planexploitatie 

aan het gIP. Op dit moment staat daar binnen het gIP € 10 

miljoen aan harde plannen tegenover. In de komende pe-

riode wordt onderzocht welke betekenis de toename van 

het aantal woningen heeft op de noodzakelijke bevolkings-

volgende voorzieningen (zowel onderwijsvoorzieningen als 

sociaal-maatschappelijke voorzieningen). De verwachting 

is dat dit geen reële ruimteclaims zal oproepen die niet in 

de thans voorziene ruimtelijke structuur van Almere Poort 

zijn in te passen. 

Het is overigens wel belangrijk dat de realisatie van de 

voorzieningen door de gemeente gelijke tred houdt met de 

voortgang van de woningbouw in Almere Poort. Dit aspect 

is niet geheel zeker gesteld, omdat de besluitvorming over 

de inzet van gIP middelen plaats vindt in een stadsbrede 

bestuurlijke afweging. In die afweging heeft Almere Poort 

(met ultimo 2009 ongeveer 2.500 inwoners) natuurlijk nog 

een bescheiden positie.



REFEREntIEBEELDEn;
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c   Duurzaamheid speelt een centrale rol in de ontwik-
keling van almere poort. De nadruk ligt hierbij in eerste 
instantie op de fysieke aspecten van duurzaamheid.  zo 
levert het contract met de nUOn voor stadsverwarming 
en groene stroom een CO2 reductie op van 93%. Daar-
naast zijn in de wijk Columbuskwartier zonnewoningen 
en passiefwoningen gerealiseerd; woningen met een 
energieprestatie ruim onder de landelijke norm. De 
Europese Unie heeft het bouwproject in Columbuskwar-
tier vanwege het duurzaamheidsniveau ondersteund met 
een subsidie. Daarnaast heeft nUOn zonnepanelen voor 
het project beschikbaar gesteld. 

Een andere duurzame ontwikkeling vindt plaats in het 

Cascadepark. Het stadspark is de proeftuin ‘Nieuw 

flevolands Peil’ (NfP). Het NfP is een manifest dat door 

partijen in de provincie flevoland, waaronder de gemeente 

Almere, is ondertekend en bedoeld om duurzaam wonen 

en bouwen te stimuleren. Het park moet in al haar facet-

ten een toonbeeld van duurzaamheid worden. Marktpar-

tijen worden uitgedaagd tot innovatieve vastgoedconcep-

ten. Een sprekend resultaat is het nieuwe gebouw van de 

International school Almere waarvan de bouw najaar 2009 

start. Het gebouw excelleert op thema’s als gezondheid 

en energie. Het gebouw komt hiermee in aanmerking voor 

een Europese subsidie in het kader van de cRRescendo 

regeling.

Om duurzaamheid een meer structureel onderdeel van 

gebiedsontwikkeling in de gehele stad te laten worden, 

zijn de Almere Principles opgesteld. De Almere Principles, 

gebaseerd op het Cradle-to-Cradle principe, zijn bedoeld 

als inspirerend kader voor iedereen betrokken bij stede-

lijke ontwikkeling. Het moet resulteren in een duurzaam 

Almere. De Almere Principles zullen worden aangegrepen 

om duurzaamheid in Almere Poort verder te ontwikkelen 

en marktpartijen uit te blijven dagen om een duurzame 

invulling aan nieuwbouwprojecten te geven.    

duurzaamheId
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c   In juni 2007 is het ontwikkelingsplan Homerus-
kwartier vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad 
het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een 
unieke wijk, die volledig in het teken staat van particu-
lier opdrachtgeverschap. In het Homeruskwartier, de 
‘Staalkaart particulier opdrachtgeverschap’, krijgen 
burgers de mogelijkheid hun eigen droomhuis te reali-
seren, individueel, in collectief opdrachtgeverschap of in 
mede-opdrachtgeverschap samen met een projectont-
wikkelaar. Bijzonder is het particulier opdrachtgever-
schap is het product ‘ik bouw betaalbaar’ (IBBa), waarbij 
consumenten met een modaal inkomen toch hun eigen 
woonhuis kunnen realiseren. 

Door de projectorganisatie Almere Poort zijn in sa-

menwerking met de programmaorganisatie “Particu-

lier Opdrachtgeverschap” verschillende instrumenten 

ontwikkeld om het particulier opdrachtgeverschap tot een 

succes te maken. Het principe van kavelpaspoorten is ge-

introduceerd om de mogelijkheden en voorwaarden voor 

kopers zo overzichtelijk mogelijk te maken. Daarnaast is 

in koopcontracten een discretionaire bevoegdheid opge-

nomen om flexibel om te kunnen gaan met individuele 

wensen van kopers. En omdat burgers niet altijd over de 

juiste kennis en ervaring beschikken om een eigen woning 

te realiseren, heeft de gemeente adequate kopersbegelei-

ding gefaciliteerd. 

sinds de verkoopmanifestatie ‘ikbouwmijnhuisinalmere’ 

in november 2007, waarbij zowel particuliere kavels in 

Homeruskwartier en Columbuskwartier op de markt zijn 

gebracht, hebben enkele honderden burgers gebruik ge-

maakt van de mogelijkheid hun droom te verwezenlijken. 

De wijk is anno 2009 volop in ontwikkeling en de contou-

ren van het stedenbouwkundige plan van OMA beginnen 

zichtbaar te worden in het veld. Naast de particuliere ka-

vels zijn ook de eerste woonvelden voor mede-opdracht-

geverschap in ontwikkeling genomen. 

In navolging op de eerste fase is in 2009 de tweede fase 

van Homeruskwartier tijdens een verkoopmanifestatie op 

de markt gebracht. In deze tweede fase wordt de staal-

kaart voor particulier opdrachtgeverschap uitgebreid met 

nieuwe woonmilieus, zoals hippisch wonen (wonen met je 

paard aan huis) en waterwonen. Inmiddels worden voor de 

eerste bewoners van de wijk al bewonersavonden georga-

niseerd. zo kunnen ze hun nieuwe buren leren kennen.

De staalkaart zal gecomplementeerd worden met de ont-

wikkeling van het buurtcentrum van Homeruskwartier. In 

dit buurtcentrum wordt particulier en collectief opdracht-

geverschap gecombineerd met winkels en voorzieningen 

in een plint. Hierdoor ontstaat een levendig buurtcentrum. 

Het concept voor het centrum is gebaseerd op een nieuw-

bouwontwikkeling in de Duitse universiteitstad Tübingen 

en borduurt voort op de pilot ‘ikbouwmijnwinkelinalmere’. 

Niet alleen zal het centrumgebied zich onderscheiden door 

architectonische diversiteit, de uitgiftestrategie is ook een 

stimulans voor ondernemerschap in de detailhandel. 

Naast Homeruskwartier is ook in Columbuskwartier veel 

ruimte voor PO en CPO. De mogelijkheid voor PO worden 

verder verkend in Pampushout (in het kader van het nog 

op te stellen ontwikkelingsplan).

PartIculIer oPdrachtgeverschaP
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c   Om de ambities voor almere poort te verwezen-
lijken, zoekt de gemeente samenwerking met partners 
– marktpartijen – die zich kunnen en willen committeren 
aan dit ambitieniveau. Hiervoor worden verschillende 
uitgiftestrategieën gehanteerd, zoals prijsvragen, ten-
ders en openbare inschrijvingen. De gemeente kan voor-
af het gewenste ambitieniveau in de uitvraag meegeven 
of de markt zelf uitdagen om met ambitieuze plannen te 
komen. De meest in het oog springende prijsvragen in 
almere poort zijn die voor de kustzone – een prijsvraag 
onder een drietal beleggers – en de competitie onder 
projectontwikkelaars in het Homeruskwartier voor het 
medeopdrachtgeverschap. 

Afhankelijk van de opgave in een plangebied wordt beoor-

deeld wat de beste uitgiftestrategie is. zo is voor de Kust-

zone gekozen voor een uitvraag onder beleggers; partijen 

die op basis van een duurzaam rendement een langdurige 

samenwerking met de gemeente kunnen aangaan in een 

PPs-achtige constructie, terwijl een groot deel van Olym-

piakwartier - met een multifunctioneel programma - door 

een tweetal corporaties ontwikkeld zal gaan worden. 

De verschillende uitgiftestrategieën hebben ertoe geleid 

dat er veel verschillende stakeholders actief zijn in Almere 

Poort; projectontwikkelaars, beleggers, corporaties, 

collectieven, particulieren. Daarnaast zijn veel nieuwe 

spelers toegetreden tot de Almeerse markt, zoals de 

corporaties Dudok, stadgenoot en De Key. De nieuwe 

toetreders brengen nieuwe ideeën en inzichten met zich 

mee en verbreden het draagvlak van de Almeerse markt. 

Ontwikkelen is in Almere Poort geen vanzelfsprekendheid, 

maar een voorrecht dat door marktpartijen verworven 

moet worden. 

In Almere Poort krijgt sturing op resultaatverplichtingen 

met marktpartijen meer aandacht. De afspraken zijn ver-

der verzakelijkt. Dit uit zich onder andere in het opnemen 

van fatale data in contracten, welke automatisch leiden tot 

beëindiging van de overeenkomst – en daarmee rechten 

– als deze niet gehaald worden. Deze manier van samen-

werking biedt meer helderheid in de afspraken voor zowel 

de gemeente als marktpartijen. Toch leidt het soms ook 

tot spanningen, zeker bij marktpartijen die langere tijd in 

Almere actief zijn en voor wie deze manier van samen-

werking nieuw is. Het heeft ook geresulteerd in enkele 

juridische procedures. Dergelijke procedures zijn soms 

noodzakelijk om de gewenste duidelijkheid tussen partijen 

te creëren. 

De ervaringen met de verschillende uitgiftestrategieën en 

procedures worden geëvalueerd en de opgedane kennis 

wordt gebruikt voor verdere verbeteringen van het werk-

proces (binnen en buiten Poort).  

De economische omstandigheden hebben een sterk rem-

mende werking op initiatieven uit de markt. Dat betreft 

in feite alle programmaonderdelen, met uitzondering van 

particulier opdrachtgeverschap. Het voorliggende onder-

nemingsplan Almere Poort houdt hier in programmering 

en planning zo goed mogelijk rekening mee.

In het voorjaar van 2010 zal de actuele situatie opnieuw in 

beeld worden gebracht. 

samenwerkIng met marktPartIjen

1

3
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c   De afgelopen twee jaar is de ontwikkeling van 
almere poort in een stroomversnelling gekomen. Veel 
plannen hebben de tekentafel verlaten en zijn in de rea-
lisatiefase beland. Bouwkranen kenmerken de horizon 
in almere poort. Eind 2009 hoopt almere poort alweer 
haar 2.500ste inwoner te mogen verwelkomen. De komst 
van bewoners, ondernemers, bezoekers en passanten 
voegt een nieuw component toe aan gebiedsontwikke-
ling, namelijk beheer. 

Bij ontwikkeling worden (bouw)wegen aangelegd en opge-

broken en is het een komen en gaan van zwaar transport. 

In de tussentijd moet de bereikbaarheid en veiligheid van 

bewoners en bezoekers gewaarborgd worden. Dit vraagt 

om adequaat toezicht en een goede afstemming tussen 

gemeente en stakeholders in het gebied, zoals projectont-

wikkelaars, aannemers en bewoners. Vanuit de pro-

jectorganisatie Almere Poort wordt dit zo goed mogelijk 

gecoördineerd.

Maar beheer gaat verder. De projectorganisatie Almere 

Poort krijgt steeds meer te maken met beheerstaken als 

onderhoud van de openbare ruimte en criminaliteitspre-

ventie en –bestrijding; beheerstaken die horen bij een 

bestaande stad. Helaas wordt Almere Poort ook gecon-

fronteerd met woning- en bedrijfsinbraken, graffiti en 

vandalisme. 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), het Keurmerk 

Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen (KVO-B) en 

parkmanagement zijn instrumenten die in Almere Poort 

worden toegepast om de veiligheid en beheersbaar-

heid te verbeteren. Op de korte termijn moeten echter 

aanvullende maatregelen getroffen worden. zo heeft de 

projectorganisatie Almere Poort vanaf de zomer van 2009 

surveillancebeveiliging laten rijden door Almere Poort, 

zodat bewoners met een gerust hart met vakantie konden 

gaan. Deze tijdelijke maatregel wordt voorlopig gehand-

haafd tot een duurzame oplossing op dit terrein is bereikt. 

De kosten worden ten laste gebracht van de post tijdelijk 

beheer.

De beheervraagstukken waar Almere Poort mee wordt 

geconfronteerd, zijn in toenemende mate vraagstuk-

ken van een bestaande stad. Voor de projectorganisatie 

Almere Poort is het uitvoeren van beheerstaken geen 

kernactiviteit. Daarom is het belangrijk dat Almere Poort, 

weliswaar een stadsdeel in ontwikkeling, binnen de ge-

meentelijke organisatie tevens gezien wordt als onderdeel 

van de bestaande stad, met de daarbij behorende services, 

en dat ook stadsbeheer in een zo vroeg mogelijk stadium 

de reguliere beheerstaken op zich gaat nemen. De pro-

jectorganisatie Almere Poort zal het initiatief nemen om in 

gebruik genomen delen van Almere Poort over te dragen 

aan de reguliere beheersorganisaties.

Beheerkosten
Voor het gehele gebied Almere Poort is een prognose voor 

de toekomstige beheerexploitatie opgesteld waarbij ge-

bruik is gemaakt van de gebruikelijke indeling in KOBRA-

kwaliteitsniveau’s. De totale jaarlijkse beheerkosten van 

de in z’n geheel ingerichte openbare ruimte zijn geraamd 

op € 7,7 mln. De kosten komen neer op een bedrag van 

circa € 550, - per woning. Deze uitkomst per woning ligt 

onder het bedrag wat gemiddeld in Almere aan beheer 

wordt uitgegeven, maar is echter hoger dan de referentie-

norm van € 400 per woning. 

De totale jaarlijkse dekking is geraamd op een bedrag van 

Euro 5,6 miljoen, uitgaande van in totaal 14.000 woningen 

en een normbedrag voor de dekking van deze kostenpost 

van euro 400,- per woning. Per saldo een tekort van euro 

2,1 mln per jaar. genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Beheer





almere Poort > ondernemIngsPlan 2009 > InhoudelIjke ontwIkkelIngen 29

c   In 2002 is een begin gemaakt met het planologische 
traject voor almere poort. Dit heeft in oktober 2008 
geresulteerd in een onherroepelijk geworden bestem-
mingsplan. met het verkrijgen van de onherroepelijke 
status, hebben sommige deelgebieden planologische 
zekerheid gekregen via een rechtstreekse bouwtitel. 
Voor een aantal andere deelgebieden geldt een uitwer-
kingsplicht. Deze uitwerkingsplannen zijn inmiddels in 
voorbereiding. 

In het vigerende bestemmingsplan zit nog een aantal 

technische omissies. Deze worden met een technische 

herziening op basis van de overgangsregeling van de 

oude WRO hersteld. Daarmee is het planologische traject 

echter niet afgerond. 

zowel een onderzoek naar de capaciteit van de hoofdwe-

gen als studies per project laten zien dat er meer wonin-

gen kunnen worden gerealiseerd dan in eerste instantie 

bij het opstellen van het bestemmingsplan in 2002 waren 

gedacht. Dit veroorzaakt spanning tussen het vigerende 

bestemmingsplan en de wens om meer programma te re-

aliseren. Maar ook de komst van bijvoorbeeld de jeugdzor-

ginstelling in Pampushout of de Hogere Agrarische school 

op Lagekant vraagt om aanpassing van het vigerende 

bestemmingsplan. 

Vanwege het uiteenlopende karakter van de wijzigingen 

zal het bestemmingsplan niet integraal, maar alleen op 

de noodzakelijke onderdelen herzien worden. Voor deze 

partiële herzieningen zal wel een passend kader geboden 

moeten worden, waarbij ook een aanvulling op het MER 

Almere Poort noodzakelijk kan zijn. De nieuwe WRO biedt 

daarvoor efficiënte mogelijkheden. In het najaar 2009 zal 

hiervoor een procedure voorstel worden gedaan.

1 9BestemmIngsPlan
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In dit hoofdstuk wordt een nadere analyse en verantwoor-
ding gegeven van de ontwikkeling van de verschillende 
programmaonderdelen in de achtereenvolgende Onder-
nemingsplannen 2005, 2007 en 2009.

Meer dan bij de twee vorige Ondernemingsplannen 

Almere Poort is bij de opstelling van het huidige Onderne-

mingsplan Almere Poort 2009 rekening gehouden met de 

afstemming tussen verwachte vraag en aanbod op stede-

lijk niveau van woningen, kantoren en overige (commerci-

ele) functies en het aandeel daarvan dat de komende jaren 

in Almere Poort zal worden ontwikkeld. Deze integrale 

analyse van de totale stedelijke projectportefeuille is 

mede in het licht van de kredietcrisis uitgevoerd. 

Ten behoeve van deze herijking is gemeentebreed een 

inventarisatie gemaakt van alle (gemeentelijke) plannen 

met de daarbij behorende te ontwikkelen programma’s. 

Op basis van marktanalyses, de verwachte toekomstige 

opname van commercieel vastgoed en woningbouw zijn 

scenario’s verkend. Deze scenario’s hebben betrekking op 

de totale omvang van het te ontwikkelen programma voor 

geheel Almere en de plek waar die zouden plaatsvinden. 

Criteria die hieraan ten grondslag liggen zijn, onder an-

dere, afgesloten contracten, hoogte van gedane investe-

ringen, eigendomsituatie en prioriteit.

Op basis hiervan is voor Almere Poort een gemiddeld te 

ontwikkelen programma bepaald voor de komende jaren. 

In grote lijnen komt het erop neer dat Almere Poort jaar-

lijks tussen de 1.200 en 1.400 woningen zal gaan ontwik-

kelen. Naast dit woningbouwprogramma is er ruimte voor 

de ontwikkeling van gemiddeld 30.000 m2 bvo kantoren 

voor de markt en nog eens ca. 10.000 m2 bvo woon/werk-

functies, de zgn “hybride” kantoren. Tot slot is de gedach-

te dat Almere Poort gemiddeld 3 a 4 ha bedrijventerrein 

op jaarbasis kan ontwikkelen ten behoeve van allerlei 

verschillende bedrijventypen.

Het Ondernemingsplan Almere Poort 2009 is op basis van 

deze uitgangspunten opgebouwd.

Voordat er ingezoomd wordt op het Ondernemingsplan 

2009 nog het volgende.

Voor het Ondernemingsplan wordt een planning gehan-

teerd, gebaseerd op het beschreven scenario, waarbij een 

drietal aspecten van belang is:

1 Financiën. De fasering in de tijd van kosten en op-

brengsten is gerelateerd aan de uitvoering van de werk-

zaamheden. Een belangrijk financieel aspect daarbij is de 

verkoop en levering van de grond (de “grondverkopen”). 

Dat is het moment  waarop in de grondexploitaties de 

inkomsten worden gerealiseerd.

2 productie. Het moment van “start bouw” is voor de 

projectorganisatie een belangrijk stuurmiddel om afspra-

ken in de contracten met marktpartijen vast te leggen.

3 Oplevering. De uiteindelijke “oplevering” is in het 

geval van woningen bijvoorbeeld voor de gemeente van 

belang omdat de algemene uitkering uit het gemeente-

fonds daarop wordt afgestemd. 

Ter illustratie brengt onderstaande tabel de verschillende 

aspecten van de planning in beeld aan de hand van de 

woningproductie.

Waar in de hieronder gebruikte grafieken inzicht wordt 

geboden in de fasering van programma’s, is de informatie 

gerelateerd aan start bouw. 

De financiële doorrekening van de planexploitatie is ge-

baseerd op de financiële planning van kosten en opbreng-

sten, en loopt synchroon met contractuele afspraken.

* In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de totale planning van Poort.



 
Opp 
2005

Opp 
2007

pLanEX-
pL. 2008

pgR 2008 
pgB 2010

Opp 
2009

a bruto potentieel vermogen 69,3 65,4 72,4 61,5 45

b af : gerealiseerd vermogen 0 0 0,5 -1 -0,8

c nog te realiseren 69,3 65,4 71,9 60,5 44,2

correctie rekensystematiek -20,1 -20,1 -20,1 0 0

d af : benodigd vermogen 0 0 0 0 0

e af : risicokapitaal grondexploitaties -59,6 -52,8 -57,4 -57,4 -51,9

f begroot op termijn beschikbaar -10,4 -7,5 -5,6 3,1 -7,7
 taakstelling gIP-voorzieningen -29,3 -29,3 -29,3 -29,3 -29,3

g nog te realiseren tekort -39,7 -36,8 -34,9 -26,2 -37,0

gerealiseerd “voorlopig resultaat” 0 0 0 0 0,8

totaal resultaat -39,7 -36,8 -34,9 -26,2 -36,2
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resultaatontwIkkelIng ondernemIngsPlan 2009 

De ontwikkeling van het resultaat van almere poort 
wordt zichtbaar in de nevenstaande  tabel. 

Ter toelichting op de mutaties tussen de PgB 2010 en dit 

Ondernemingsplan kan het volgende opgemerkt worden :

Het bruto potentieel vermogen van Poort neemt met € 

16,4 mln af van € 61,5 af tot € 45,0 mln. 

De mutaties in de onderliggende grondexploitaties 

bestaan in hoofdzaak uit een toename van de verwer-

vingskosten met € 18 mln, een toename van de verwachte 

opbrengsten van € 26 mln en een toename van de kosten 

die het gevolg zijn van een aanpassing van de fasering met 

€ 24,4 mln; per saldo een achteruitgang van het resul-

taat met € 16,4 mln.  De programmabegroting 2008-2010 

signaleerde nog een verbetering van het totaalresultaat 

Poort naar minus € 26,2 mln. Dit was een direct gevolg 

van versnelde inkomsten uit grondverkoop in met name 

Homeruskwartier in 2008. Dit had een gunstig effect op 

boekwaarde en leidde daardoor tot een vermindering van 

de rentedruk op de planexploitatie Poort: De boekwaarde 

Poort is in 2008 met bijna € 60,0 mln gedaald van €  220,0 

mln (31-12-2007) naar € 163,8 mln (31-12-2008).

Het huidige ondernemingsplan 2009 geeft een vermin-

dering van het totaalresultaat te zien naar - € 36,2 mln. 

Naast de actualisering van de onderliggende grondex-

ploitaties Poort, die hiervoor zijn toegelicht, komt hierin 

ook het effect van een aanpassing van de risicoparagraaf 

met € 5,5 tot uitdrukking. In de grondexploitaties zijn een 

aantal risico’s (met name als gevolg van een aangepaste 

fasering) nu verwerkt.

In verband met verbeteracties bij grondzaken is eind 2008 

een nieuw rekenmodel voor grondexploitaties in gebruik 

genomen waarmee het eindresultaat en de contante 

waarde van de uitkomsten berekend worden. Het huidige 

rekenmodel sluit nu aan op de realiteit van rentebijschrij-

ving (over de boekwaarde per 1 januari) en verwachte 

opbrengstenstijgingen (indexering) waardoor de nauw-

keurigheid van de voorspellingen betrouwbaarder zijn. 

Een gevolg van de nieuwe systematiek is echter dat het 

eindresultaat voor Poort verslechtert met € 20,1 mln. Om 

een goede vergelijking van het totaalresultaat mogelijk te 

maken is genoemd bedrag bij de “oude” resultaten gecor-

rigeerd in de tabel.



REFEREntIEBEELDEn
suggestIe kaart voorzIenIngen, grafIek nog maken (andere kleuren)
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2 3
Programma

Het totale programma almere poort bestaat uit ca. 
2,85 miljoen m2 bvo vastgoed ontwikkeling. Dit vo-
lume is over de jaren heen ongeveer gelijk geble-
ven. wel heeft er een uitwisseling tussen functies 
plaatsgevonden.
Onderstaande grafieken geven een beeld van 
de veranderingen in omvang en fasering van de 
belangrijkste functies (woningbouw, kantoren en 
bedrijfsterreinen) tussen de Ondernemingsplan-
nen van 2005, 2007 en 2009 van almere poort.

De ontwikkeling van het totaalprogramma Almere Poort 

wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Bij de uitwerking van de deelgebieden tussen 2005 

(met normatief programma) naar vastgestelde ontwik-

kelingsplannen (met concreet programma) is de functie 

“Publiekstrekker” niet meer zelfstandig opgenomen. 

uitgangspunt is dat deze functie door initiatieven vanuit 

de markt zijn invulling gaat krijgen, als onderdeel van het 

leisure programma. En verder zijn  de reserve locaties 

ingevuld met specifieke functies (over het algemeen wo-

ningen en kantoren). 
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PROGRAMMA wonIngBouw

fas ering woningen
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programma  

zoals uit de onderstaande rechter 
grafiek blijkt, neemt het totaal 
aantal woningen binnen Almere 
Poort toe van ruim 11.400 in 2005 
naar circa 13.800 in 2009.

analyse 

Er is bij de uitwerking van de verschillende deelplannen voldoende ruimte geble-

ken voor optimalisatie, als gevolg van een efficiëntere verkaveling, aanpassing 

van andere woningtypen of een combinatie van beide. Ten opzichte van 2007 zijn 

de belangrijkste mutaties:

• 300 woningen extra in het Homeruskwartier 

• In Europakwartier heeft een omzetting van het woningbouwprogramma plaats-

gevonden waarbij de dure categorieën zijn vervangen door goedkopere (ca. 100 

stuks).

• Als gevolg van optimalisatie en benutten van reserve ruimte is het woningaan-

tal in Olympiakwartier toegenomen met ca. 750 woningen. 

• In Pampushout I en III zijn 110 woningen toegevoegd om de extra aankoopkos-

ten te compenseren.

• In de Kust is door optimalisatie ruimte voor 700 woningen extra.

Door de planoptimalisaties komt het totale aantal te ontwikkelen woningen bin-

nen Almere Poort uit boven de in het bestemmingsplan bepaalde bovengrens van 

12.000. Er zal dus een aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn om dit 

hogere aantal mogelijk te maken (zie ook paragraaf 3.9).

Over de ontwikkeling van de fasering valt het volgende op te merken:

• De inschatting van de productie in het Ondernemingsplan 2007 voor de eerste 

jaren is te optimistisch gebleken.

• In het huidige OPP 2009 is de productie afgestemd op de stedelijke herijking 

van gemiddeld 1.400 voor de komende jaren.

• De jaarlijkse productie blijft (met een enkele uitzondering) onder 1.500 stuks.

• De planhorizon is verlengd tot 2021.

Tot en met 2008 zijn er ca. 1.410 woningen in aanbouw genomen. De verwachting 

is dat dit jaar gestart wordt met de realisatie van ongeveer 1.170 woningen. Dit 

zijn met name woningen in Homeruskwartier (PO fase 1 en een deel van MO fase 

1), een grote productie in Europakwartier West fase 1 en Columbuskwartier.

Voor 2010 is de verwachting dat er met de bouw van circa 1.250 woningen zal 

worden gestart. Deze woningbouw zal gerealiseerd worden met name in Europa-

kwartier West en in het Homeruskwartier (de laatste MO-velden uit de 1e fase én 

de MO-velden en PO-kavels van de 2e fase). Daarnaast zal ook de woningbouw 

starten in Casadepark-Oost (Citymix).

aantal  woningen

 2005  > 2007  >  2009
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kleuren van jaaren en grafIek  aantal, aanPassen
 



PROGRAMMA kantoren

wonen kantoor bedrijf voorziening reserve publiekstrekker
Fasering  kantoren
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aantal  kantoren

 2005  > 2007  >  2009

analyse 

 uit bovenstaande grafieken is het volgende op te maken:

• De piek uit het Ondernemingsplan 2005 in 2018 (reserve) is in het OPP 2007, 

maar vooral in het OPP 2009 over meer jaren verdeeld.

• De verwachting in het OPP 2007 om de vertraging in de uitgifte van kantoren 

ten opzichte van 2005 in te lopen, is geen werkelijkheid geworden.

• In overeenstemming met de stedelijke programmering is een productie op jaar-

basis van 30.000 m2 bvo aangehouden. Daarboven is nog 10.000 m2 bvo tot 20.000 

m2 bvo, zgn. “hybride” kantoren, opgenomen. Deze hybride kantoren maken 

onderdeel uit van contracten met marktpartijen in o.a. de Kust en Olympiakwar-

tier. Het gaat hier om kantoren in gebouwen waarvan de bestemming door de tijd 

kan veranderen (“solids”), kantoren als onderdeel van een gebouw, waarvan de 

bestemming tijdens de ontwikkelingsperiode definitief wordt bepaald, of kantoren 

als werkunits van een woning. Op deze wijze is er flexibel in te spelen op de zich 

ontwikkelende marktomstandigheden en ontstaat er een divers woon/werkmilieu. 

Het bestemmingsplan faciliteert deze mogelijkheid.Het kantoren programma in 

Almere Poort is divers van samenstelling.

Extra aandacht zal de komende periode worden gegeven aan acquisitie en marke-

ting, waarbij naar de verschillende werkmilieus onderscheid wordt gemaakt.

programma  

Het totale kantoren volume is 
tussen 2005 en 2007 iets afgeno-
men van ca. 590.000 m2 bvo naar 
563.000 m2 bvo. In het huidige on-
dernemingsplan is dit volume niet 
verder gewijzigd. Doordat voor alle 
werklocaties ontwikkelingsplannen 
zijn vastgesteld is nu namelijk een 
goed beeld te geven van de omvang 
van het kantorenprogramma en de 
ruimtelijke inpassing daarvan. 
Evenals bij de woningbouw is bij 
onderstaande planning voor kanto-
ren uitgegaan van “start-bouw”.

k
antoren 
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kleuren van jaren en grafIek  aantal, aanPassen
 



PROGRAMMA BedrIjven
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Fasering  bedrijven
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aantal  bedrijven

 2005  > 2007  >  2009

analyse 

Het volgende is af te leiden uit bovenstaande grafiek:

• De “piek” in 2007 en 2008 uit het Ondernemingsplan 2007 (paars)  is de veron-

derstelde optimistische verwachting van de verkoop van bedrijventerreinen op 

vooral Hogekant.

• Hoewel er de afgelopen 4 jaren 53.000 m2 verkocht is, ging het OPP 2007 ervan 

uit dat de verkopen flink zouden toenemen. In het OPP 2009 is deze te optimis-

tisch gebleken verwachting bijgesteld.

Bij de huidige actualisatie is uitgegaan van een gemiddelde uitgifte van ca. 20.000 

m2 tot 30.000 m2 per jaar, een hoeveelheid die toch nog hoger ligt dan het gemid-

delde van de afgelopen jaren. Middenkant zal niet eerder dan 2016 op de markt 

komen, tenzij zich er eerder klanten aandienen. Om deze klanten dan toch snel te 

kunnen bedienen, zal wel de planvoorbereiding dit jaar afgerond worden, maar de 

fysieke ingrepen (bouwrijpmaken) worden nog even uitgesteld. 

Voorzieningen (detailhandel, commerciële en maatschappelijke voorzieningen)

De functies die hieronder vallen zijn winkels, grootschalige detailhandel, horeca, 

leisure, onderwijs, kinderdagverblijven, organisaties met baliefuncties, etc. 

Vanaf 2005 heeft zich een afname van deze functies voorgedaan. Bij het opstellen 

van de verschillende ontwikkelingsplannen zijn de normatieve aannamen vervan-

gen door concrete stedelijke verkavelingsmodellen, waarbinnen zich vervolgens 

de werkelijke vraag naar functies in bouwplannen vertaalt. 

programma  

Ook het totale volume bedrijven-
terrein is ten opzichte van 2005 en 
2007 afgenomen. De belangrijkste 
oorzaak hiervoor is het bedrij-
venterrein Middenkant, waar bij 
de uitwerking van het ontwikke-
lingsplan is gebleken dat de reële 
plancapaciteit voor bedrijfsterrein 
circa 40.000 m2 lager was. 
Verder is in de Kustzone geen 
rekening gehouden met het pro-
gramma Research & Development.

Tot op heden is er ca. 53.000 m2 
bedrijventerrein (Hogekant) uitge-
geven. Daarmee blijft de werke-
lijke opname van bedrijfsterreinen 
sterk achter bij de oorspronkelijke 
verwachtingen.

B
edrijventerrein 
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kleuren van jaren en grafIek  aantal, aanPassen 



PROGRAMMA voorzIenIngen

wonen kantoor bedrijf voorziening reserve publiekstrekker
Fasering  voorzieningen
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programma  

De functies die hieronder vallen 
zijn winkels, grootschalige detail-
handel, horeca, leisure, onderwijs, 
kinderdagverblijven, organisaties 
met baliefuncties, etc. 
Vanaf 2005 heeft zich een afname 
van deze functies voorgedaan. Bij 
het opstellen van de verschillende 
ontwikkelingsplannen zijn de nor-
matieve aannamen vervangen door 
concrete stedelijke verkavelings-
modellen, waarbinnen zich ver-
volgens de werkelijke vraag naar 
functies in bouwplannen vertaalt. 

analyse 

Bovenstaande grafiek laat een afname van de totale omvang van de geplande 

voorzieningen zien. Het programma maatschappelijke voorzieningen is daarbij 

vrijwel ongewijzigd gebleven. Tussen 2005 en 2007 is een vermindering van het 

programma detailhandel/horeca gesignaleerd. Het huidige ondernemingsplan 

kent verder een kleiner commerciële programma. Dit commercieel programma is 

een in het ondernemingsplan nog niet gespecificeerde bestemming ten behoeve 

van commerciële publieksactiviteiten. Het bestemmingsplan kent daarvoor 

diverse mogelijkheden. Omdat invulling van die mogelijkheden door de markt tot 

nu toe nog niet concreet heeft plaatsgevonden, is in het ondernemingsplan met 

een voorzichtiger scenario gerekend. 

voorzieningen 
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kleuren van jaaren en grafIek  aantal, aanPassen
 



tabel  Ruimtegebruik

grafiek   Ruimtegebruik

 RUImtEgEBRUIk

1 uitgeefbaar 278,9

2 verharding 108,3

3 groen 194,5

4 water 40,3

5 openbaar gebied 343,1

totaal resultaat 622

R u i m t e g e b r u i k

u i t g e e f b a a r v e r h a r d i n g g r o e n  w a t e r
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Ha
2 4

ruImtegeBruIk

Het totale plangebied Almere Poort, dat in de planexploi-

tatie is betrokken, heeft een omvang van ca. 622 ha. Van 

het gebied is ruim 570 ha in gemeentelijk eigendom. De 

nog aan te kopen gebieden betreffen met name delen van 

de Kustzone, Pampushout I en III, en Pampushout II.

Na realisatie van Almere Poort zal een deel weer zijn uit-

gegeven en het andere deel ingericht als openbare ruimte, 

te weten verharding, water en groen.

Van het totaal uit te geven terrein is inmiddels ca. 40,5 ha 

verkocht.



grafieken  totale kosten
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2 5

€
kosten

Een inhoudelijke vergelijking tussen de totale kosten in 
de verschillende ondernemingsplannen is lastig, omdat 
er over de jaren heen geen uniforme indeling is gehan-
teerd. In 2005 zijn bijvoorbeeld de historische plankosten 
niet meegeteld terwijl dat in 2007 en 2009 wel is gebeurd. 
In 2005 zijn  de kosten voor de NOSP niet toegerekend 
aan de deelplannen. En latere jaren wel. Daarnaast is de 
rekensystematiek aangepast en moet rekening gehouden 
worden met het prijsniveau, thans hogere eenheidsprij-
zen maar lagere kosten voor verwachte inflatie. kortom 
een vergelijking op totaal niveau wordt erg gecompli-
ceerd en leidt af van de werkelijke toelichting.
Op specifieke onderdelen zal uiteraard wel een toelich-
ting gegeven worden op de nominale verschillen.

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de totale 

kosten van Poort. Opvallend is dat de verwachting van 

de “piek” van de uitgaven een aantal jaren later zal gaan 

plaatsvinden.

Per kostenonderdeel zal ingegaan worden op de wijzigin-

gen.

per kostenonderdeel zal ingegaan worden op de wijzigingen.
• Totaal verwervingskosten: € 104,4 mln
• Nog te verwerven € 41,6 mln
• Een toename van de verwervingskosten van ca. € 15 mln, 
 tov OPP 2007
• Oorzaak: aankoop geheel Pampus I en III en aankoop 7 ha in   
 Pampus II t.b.v. de jeugdzorginstelling

grafiek  totale kosten verwerwing

c		 verwervIngskosten

De gronden binnen Poort zijn voor een groot deel verwor-

ven. De kosten zijn verantwoord onder de boekwaarde 

voor een bedrag van € 62,8 miljoen. Alleen in de Kust-

zone en Pampushout I en III (tbv Pampushoutweg en 

woningbouw) en Pampushout II (Rentray) moet een aantal 

percelen nog aangekocht worden. Ten aanzien van de aan-

kopen in Pampushout bestaat het aankoopbedrag uit een 

deel aankoop en een deel boscompensatie. De aankopen 

vinden naar verwachting in 2010 (Kustzone, deel Pampus-

hout) en 2012 (rest Pampushout) plaats.



grafiek  ontwikkeling kosten ophogen, bouw en woonrijp maken
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2 5€kosten

c		 kosten voor oPhogen, Bouw- en
  woonrIjPmaken

De totale civiel-technische kosten zijn tussen 2005 en 
2009 gestegen van ca. € 274 mln naar ca. € 338 mln. tot 
en met 2004 is er voor € 33,8 miljoen geïnvesteerd.

Nevenstaande grafieken tonen de ontwikkelingen van de 

kosten voor ophogen, bouw- en woonrijpmaken en plans-

tructuur, of te wel de civiele kosten. 

De totale kosten (rechter grafiek) zijn vooral tussen 2005 

en 2007 toegenomen. De totale kosten voor ophogen, 

bouw- en woonrijpmaken voor 2009 zijn ten opzichte van 

2007 nagenoeg gelijk gebleven. Hierbij valt het volgende 

nog op te merken:

•	 Voor	bijna	alle	gebieden	zijn	ontwikkelingsplannen	

vastgesteld. Waren de civieltechnische ramingen in 2005 

nog voornamelijk gebaseerd op normen, nu zijn de kosten 

gebaseerd op concrete ramingen van inrichtingsplannen. 

Op basis hiervan is dus een beter beeld gekregen van de 

inrichting en de daarbij behorende kosten dan op basis 

van de normatieve benadering bij de vorige Onderne-

mingsplannen.

uit de linker grafiek blijkt verder nog het volgende:

• Ook bij de kostenbegroting is het planningsoptimisme 

uit het OPP 2007 nog goed te zien. De economie zag er 

toen anders uit en de verwachtingen was dat er snel ge-

start zou worden met de (woningbouw)productie en dus de 

civiele werkzaamheden. Inmiddels heeft een uitvlakking 

van de verwachte uitgaven van de kosten plaatsgevonden, 

overeenkomstig de temporisering in de uitgifte van de 

gronden.

• In het OPP 2009 zijn de kosten voor de civiele werk-

zaamheden in 2009 en 2010 lager ingeschat. Het ophogen 

is afgerond en de woningbouwproductie is vertraagd. 

• Bij de oplevering van de eerste grote woningbouwaan-

tallen in Europakwartier en Columbuskwartier zullen de 

bestedingen voor de terreinafwerking weer toenemen 

(2010, 2011 en 2012). In deze periode zullen ook de inves-

teringen voor bouwrijp maken in Olympiakwartier en Kust 

(zand ophogen) plaatsvinden.



€nORm pLankOStEn

planontwikkelingskosten planreal. kosten
miljoen % Bedrag % Bedrag

ophogen 64,5 4 2,6 14 9

bouwrijp maken 29,7 16 4,8 14 4,2

terrein afwerking 223,3 16 35,7 14 31,3

Historische kosten 13,7 - 51,9 mln

uitvoeringskosten 317,6 0,8 mln 

Subtotaal 56,8 44,5

totaal plankosten 101,3

REaLISatIE pLankOStEn

planontwikkelingskosten planreal. kosten
totaal € fte’s Bedrag fte’s Bedrag

Historie 13,7 117 13,7 0 0

t/m 2004 9,6 62 7,2 20 2,4

2005 2,5 17 2,1 3 0,4

2006 3,3 23 3,0 3 0,4

2007 5,3 38 4,9 3 0,4

2008 8,0 51 7 8 1

Subtotaal 42,5 308 37,9 37 4,6
2008 t/m 2020 58,8 161 22 269 36,8

totaal in geld 101,3 59,9 101,3 41,4

totaal in fte’s
470 307

776

tabel  .........................

tabel  .........................
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2 5€kosten

c		 Plankosten (PlanontwIkkelIng en 
  -realIsatIe)
Voor deze kostenpost is in 2006 vastgesteld dat de budget-

ten binnen 30 % van de uitvoeringsbudgetten moeten 

blijven, nadat de in het verleden gemaakte kosten waren 

afgeboekt.

In 2008 is door de Rekenkamer onderzoek gedaan naar 

de historische kosten, de hoogte en de doelmatigheid van 

de planontwikkelingskosten in relatie tot het bestuurlijke 

besluitvormingsproces.

Het eindrapport “De winst van Almere Poort” is op 20 

november 2008 aan de Raad aangeboden.

In de aanbevelingen is aangegeven dat de ontwikkeling 

van deze kostenpost bijzondere aandacht moet (blijven) 

krijgen, inclusief een nacalculatie.

In de tabel is het normatieve (budgettaire) kader bere-

kend op basis van de gedifferentieerde normen voor de 

verschillende onderdelen van de uitvoeringskosten en 

gesplitst naar de twee componenten die samen tot de 

plankosten worden gerekend.

Om meer dan alleen financieel inzicht te verschaffen in de 

gerealiseerde en nog te maken plankosten zijn de bedra-

gen met uurtarieven en productiviteit omgerekend naar 

mensjaren werk (fte’s). Tot en met 2004 is ca. 180 mensja-

ren werk besteed aan planontwikkelingskosten, waarvan 

117 jaren (= € 13,7 miljoen) als historisch is aangemerkt.

In de jaren 2005 t/m 2008 is ca 130 mensjaren aan plan-

ontwikkelingskosten besteed. In de berekeningen wordt 

uitgegaan van een verwachte inzet vanaf 2009 van ca 160 

jaren om alle ontwikkelingen af te ronden.

Voor de planrealisatiekosten (dat zijn de kosten voor het 

maken van bestekken en het toezicht op de uitvoering) 

zijn nog betrekkelijk weinig kosten gemaakt maar ligt de 

nadruk op de toekomst.

geconstateerd kan worden dat het totale uitgavenniveau 

(naar de huidige inzichten) overeen komt met de nor-

matieve budgettaire kader, te weten € 101,3 miljoen, 

inclusief € 13,7 miljoen historische kosten. In de huidige 

inzichten is rekening gehouden met een vertraagde afzet 

maar wanneer een omslag uitblijft zullen de plankosten 

niet meer binnen het huidige kader kunnen blijven. Dit 

ondanks het feit dat aanpassingen in de personele inzet 

zoveel mogelijk afgestemd worden op inschattingen van 

de marktontwikkelingen.

Wat hiervoor is aangegeven over de plankosten betreft 

de gerealiseerde en verwachte uitgaven in de verschil-

lende deelgebieden en voor het reguliere proces. Voor 

de ontwikkelingen met betrekking tot de zogenaamde 

PO-kavels met name in het Homeruskwartier zijn extra 

budgetten beschikbaar gesteld, die nog niet zijn uitgenut. 

Daarnaast zijn ook voor de aanleg van infrastructuur (via 

de NOgW) plankosten normatief geraamd en voor een 

deel al gemaakt. 

Vanaf 2008 is, gelijktijdig met de intensivering van de 

planvoorbereiding, gestart met een sterkere sturing op de 

plankosten. Dit is in 2009 is voortgezet. Projectmanagers 

leggen elk kwartaal verantwoording af over onder andere 

het verloop van de plankosten. Op deze wijze wordt tijdig 

gesignaleerd waar projecten “uit de pas” dreigen te lopen 

en kunnen daarop maatregelen genomen worden.



€
grafiek  grafieken  totale opbrengsten 

grafieken  totale opbrengsten 



almere Poort > ondernemIngsPlan 2009 > Programma, faserIng en fInancIën 53

2 6€oPBrengsten

De totale opbrengsten zijn gestegen van ca. € 947 mil-
joen in 2005 tot ca. € 1.066 miljoen in 2009. Dit komt om-
dat er meer programma gerealiseerd kan worden door 
optimalisatie (met name woningbouw) en het concreet 
benoemen van het reserve programma. 
De grafieken zijn gebaseerd op de financiële planning. 

Nevenstaande grafiek geeft een overzicht van het (ver-

wachte) verloop van alle opbrengsten (incl. bijdragen).

Hieronder wordt per onderdeel (woningbouw, kantoren en 

bedrijven en overige) een toelichting gegeven op de beide 

tabellen.

c		 oPBrengsten wonIngBouw
De totale te verwachten opbrengst voor woningbouw 

bedraagt ca. € 730 miljoen. Daarmee is deze functie veruit 

de belangrijkste kostendrager in het ondernemingsplan 

Poort. Hiervan is ruim € 101 mln ontvangen (boekwaarde), 

voornamelijk in Europakwartier, Homeruskwartier en 

Columbuskwartier. Ten opzichte van 2007 zijn de ver-

wachte opbrengsten voor woningbouw met ca. € 65 mln 

toegenomen, met name in verband met de toename van 

het verwachte woningaantal in Poort. 

Tot 31-12-2007 was slechts € 4,3 mln aan inkomsten voor 

woningbouw ontvangen (gele en paarse kolom). In 2008 

is ruim € 97 mln ontvangen waardoor de boekwaarde 

per 31-12-2008 € 101 mln bedraagt. Daarmee is de hoge 

opbrengstverwachting uit het Ondernemingsplan van 2007 

nagenoeg uitgekomen. Dit heeft een belangrijk positief 

effect op de boekwaarde van Poort en daarmee op de ren-

tedruk op de planexploitatie. In 2009 blijft door de actuele 

economische realiteit dit hoge productievolume helaas 

niet gehandhaafd. 

Een aparte vermelding verdient nog het gegeven dat niet 

iedere woning die extra in Poort gebouwd wordt, zorgt 

voor extra grondopbrengsten.

• De uitgifte in Homeruskwartier vindt bijvoorbeeld 

plaats op basis van een prijs per m2. Aangezien het totale 

uit te geven gebied nagenoeg gelijk blijft, verandert de 

opbrengst niet ondanks dat er ca. 300 woningen meer 

worden gebouwd. De gemiddelde kavelgrootte per woning 

is in dit geval dus enigszins lager uitgevallen.

• De aanpassing in Europakwartier van woningen uit 

het dure segmenten naar woningen in het middeldure 

segment is onder gelijkblijvende totale grondopbrengsten 

geschied, en gaat gepaard met een lichte toename van het 

aantal: 100 woningen. 

• Van de 2.400 extra woningen vallen ca. 650 woningen 

in de goedkope sector. Daarnaast zijn er ten opzichte van 

2007 nog eens 320 woningen extra in de goedkope sector 

gedacht (de extra inhaalslag). Deze ca. 1.000 woningen in 

de goedkope sector vertegenwoordigen een relatief lage 

grondwaarde. 

Wat niet uit de cijfers naar voren komt, maar wel bij 

onderhandelingen over de uitgiftecontracten blijkt, is dat 

de prijzen voor met name (dure) appartementen, zowel in 

de koop als huursfeer onder druk staan. zo is in Cascade-

park-West naar aanleiding van een prijsvraag het grond-

prijsniveau naar beneden bijgesteld. Voor Europakwartier 

zijn de woningen in de dure segmenten omgezet naar het 

middeldure segment. 

Als gevolg van een getemporiseerde afzet van woningen is 

ook de fasering van de opbrengsten aanzienlijk gedempt 

ten opzichte van 2007 en komt daarmee weer veel meer in 

de lijn met het Ondernemingsplan 2005.

De verwachte hoge opbrengst in 2016 is voor de helft af-

komstig uit de Kustzone. Volgens de huidige inzichten zou 

dan een belangrijk deel van de betaling voor de woningen 

in de kustzone plaats kunnen vinden (bijna 40%).

In Almere Poort wordt de door de Raad bepaalde norm 

van 30% sociale woningbouw gehaald. In feite worden 

er, zoals het er nu naar uitziet, ruim 300 woningen meer 

in de goedkope categorie gebouwd. Omzetting van deze 

woningen naar bijvoorbeeld het middeldure segment, zou 

een positief effect op de opbrengsten kunnen hebben van 

in totaal € 6 mln (grondwaarde ca. € 20.000,- per woning 

hoger).



€
grafiek  opbrengsten overige bestemmingen
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2 6€oPBrengsten

c		 oPBrengsten kantoren en BedrIjven
De totale opbrengsten nemen ten opzichte van 2007 af 

met € 34 mln tot ca. € 232 mln. Dit komt voornamelijk 

vanwege minder m2 uitgeefbaar bedrijventerrein en een 

relatief lage waardering van de grondwaarde die voor het 

reserve programma is opgenomen in 2021.

Er is nu meer inzicht in de realiteit van de hoogte van 

de aangenomen opbrengsten voor het grote kantoren-

programma. In de grondexploitatie is hier dan ook bij 

aangesloten. 

 Opvallend zijn de opbrengsten aan het einde van de 

verschillende looptijden van de planexploitaties. Deze 

vertegenwoordigen de waarde van de reservecapaciteit in 

het plangebied. In het huidige ondernemingsplan 2009 is 

hierbij uitgegaan van een relatief lage grondwaarde, gelijk 

aan het prijsniveau van heden. Hierdoor is deze reserve 

capaciteit op termijn ook goed in te zetten voor andere 

functies (indien mocht blijken dat de vraag naar het kan-

torenprogramma verder achterblijft) zonder dat dit grote 

financiële gevolgen heeft. 

c		 overIge oPBrengsten
a  overige bestemmingen (commerciële voorzienin-
gen, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen)

De totale opbrengst voor de overige bestemmingen heeft 

de afgelopen ondernemingsplannen gefluctueerd in zowel 

opbrengstvolume als omvang. Momenteel bedragen deze 

verwachte opbrengsten € 67,4 mln. Deze fluctuatie is een 

gevolg van het gegeven dat overige bestemmingen een 

verzamelcategorie is van programma’s waarvan nog niet 

duidelijk was of en in welke omvang ze zouden worden 

gerealiseerd (zoals bijv. een publiekstrekker in Poort). 

Door de vaststelling van de ontwikkelingsplannen voor de 

deelplannen, wordt dit programma concreter ingevuld met 

bestemmingen, waardoor de huidige verwachting zoals 

opgenomen in het OPP 2009 een steeds reëler beeld geeft.

De inkomenspiek in 2012 (OPP 2009) houdt verband met 

de verwachte start van de realisatie van het stadsdeelwin-

kelcentrum in Olympiakwartier-west. 

B  overige opbrengsten
Naast de hierboven genoemde grondopbrengsten voor de 

“overige bestemmingen” resteert er nog een post overige 

opbrengsten ter grootte van € 38,2 mln. Dit bedrag is een 

puur administratieve post die aangeeft dat administratieve 

verrekeningen van kosten tussen deelgebieden of omslag-

fondsen (NOsP, NOgW) binnen de planexploitatie Poort, 

op basis van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoor-

ding), bruto verantwoord moeten worden (m.a.w. er dient 

een tegenboeking tegenover te staan). Deze tegenboeking 

is hier als overige opbrengsten verantwoord.



tabel  risicoprofiel €Opp 2005 Opp 2007 pgR 2008 - pgB 2010 Opp 2009

RISICOpROFIEL geld reken Bedrag geld reken Bedrag geld reken Bedrag geld reken Bedrag
gevolg % gevolg % gevolg % gevolg %

Hoog (50 - 75%)
Ontwikkelingsrisico’s 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0

Programma & marktrisico’s 0 60 0 0 60 0 0 60 0 22,4 60 13,5

Economisch 0 60 0 0 60 0 24,6 60 14,8 17 60 10,2

Bedrijfsvoering 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0

Voorziening 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0

Subtotaal / hoog 0 60 0 0 60 0 24,6 60 14,8 39,4 60 23,7

matig (25 - 50%)
Ontwikkelingsrisico’s 0 40 0 0 40 0 0 40 0 5 40 2

Programma & marktrisico’s 0 40 0 0 40 0 29,3 40 11,7 0 40 4,8

Economisch 0 40 0 12 40 4,8 0 40 0 30,3 40 12,1

Bedrijfsvoering 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0

Voorziening 0 40 0 2 40 0,8 0 40 0 0 40 0

Subtotaal / matig 0 40 0 14 40 5,6 29,3 40 11,7 35,3 40 14,1

Laag (10 - 25%)
Ontwikkelingsrisico’s 130 20 26 69,9 20 14 15,9 20 3,2 12 20 2,4

Programma & marktrisico’s 20 20 4 26 20 5 0 20 0 27,5 20 5,5

Economisch 128 20 25,6 121 20 24,2 124,5 20 24,9 10,9 20 2,2

Bedrijfsvoering 20 20 4 20 20 4 14 20 2,8 20 20 4

Voorziening 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0

Subtotaal / matig 298 20 59,8 236,9 20 47,2 154,4 20 30,9 74,4 20 14,1

totaal risico’s
298 59,8 250,9 52,8 208,3 57,4 145,2 51,9
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0

ontwIkkelIng rIsIcoParagraaf 

In navolging op de Ondernemingsplannen uit 2005 en 
2007 is nu ook weer een risicovoorziening opgesteld. 
Veel van de in 2005 en 2007 benoemde risico’s zijn in 
feite bij deze actualisatie verwerkt. Een uitgebreide 
risicoparagraaf is in de vertrouwelijke bijlage bij dit 
ondernemingsplan opgenomen. 

Als gevolg van de huidige economische situatie zijn er 

nu meer risico’s die hoog ingeschat worden. Daar staat 

tegenover dat er, gemeten naa de financiele omvang, min-

der risico’s zijn met een lage kans. Voorgaande wordt ver-

sterkt door de stand van de realisatie van Almere Poort; 

bij de start in 2005 veel beperkte risico’s, thans minder, 

maar een hogere inschatting van de kans.€Opp 2005 Opp 2007 pgR 2008 - pgB 2010 Opp 2009

RISICOpROFIEL geld reken Bedrag geld reken Bedrag geld reken Bedrag geld reken Bedrag
gevolg % gevolg % gevolg % gevolg %

Hoog (50 - 75%)
Ontwikkelingsrisico’s 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0

Programma & marktrisico’s 0 60 0 0 60 0 0 60 0 22,4 60 13,5

Economisch 0 60 0 0 60 0 24,6 60 14,8 17 60 10,2

Bedrijfsvoering 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0

Voorziening 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0

Subtotaal / hoog 0 60 0 0 60 0 24,6 60 14,8 39,4 60 23,7

matig (25 - 50%)
Ontwikkelingsrisico’s 0 40 0 0 40 0 0 40 0 5 40 2

Programma & marktrisico’s 0 40 0 0 40 0 29,3 40 11,7 0 40 4,8

Economisch 0 40 0 12 40 4,8 0 40 0 30,3 40 12,1

Bedrijfsvoering 0 40 0 0 40 0 0 40 0 0 40 0

Voorziening 0 40 0 2 40 0,8 0 40 0 0 40 0

Subtotaal / matig 0 40 0 14 40 5,6 29,3 40 11,7 35,3 40 14,1

Laag (10 - 25%)
Ontwikkelingsrisico’s 130 20 26 69,9 20 14 15,9 20 3,2 12 20 2,4

Programma & marktrisico’s 20 20 4 26 20 5 0 20 0 27,5 20 5,5

Economisch 128 20 25,6 121 20 24,2 124,5 20 24,9 10,9 20 2,2

Bedrijfsvoering 20 20 4 20 20 4 14 20 2,8 20 20 4

Voorziening 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0

Subtotaal / matig 298 20 59,8 236,9 20 47,2 154,4 20 30,9 74,4 20 14,1

totaal risico’s
298 59,8 250,9 52,8 208,3 57,4 145,2 51,9

In deze tabel is 
een samenvattend 
overzicht 
opgenomen.
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nogw en nosP

twee bijzondere onderdelen in het ondernemings-
plan zijn de nota Omslagkosten grote werken 
(nOgw) en nota Omslagkosten Structuur plan 
(nOSp). Het betreft hier kosten van werken en 
activiteiten die wel direct aan de ontwikkeling van 
almere poort dienstbaar zijn, maar niet direct aan 
de verschillende deelgebieden kunnen worden 
toegewezen. Deze onderdelen worden hieronder 
nader toegelicht.

1  nOgw

c		 hoofdwegen  
Almere Poort wordt voor het autoverkeer via de tot nu toe 

gerealiseerde wegen op twee manieren ontsloten, via de 

Elementendreef (ruwbouw) naar de Hogering en via de 

tijdelijke Pampusweg naar de bestaande aansluiting op de 

A6. 

In 2010 zal de Elementendreef worden doorgetrokken 

naar de A6 en komt het noordelijke deel van de Pampus-

weg op het definitieve tracé te liggen. Het zuidelijke deel 

volgt in 2011.

De kunstwerken (bruggen, tunnels en viaducten) op deze 

routes zijn in voorbereiding of worden binnenkort aanbe-

steed. 

Vanwege een archeologische vindplaats ter hoogte van 

Columbuskwartier is de aanleg van de Pampushoutweg 

deels niet mogelijk. De kosten van opgraving zijn dermate 

hoog, dat hiertoe niet is besloten. De Pampushoutweg 

kan dus nog niet worden doorgetrokken naar de Pampus-

weg. Om de ontsluiting van de gebieden niet in gevaar te 

brengen wordt voorzien in een tijdelijke ontsluiting via de 

Botterweg naar de Hogering. Dit is een tijdelijke oplos-

sing. De gevolgen die ontstaan door het niet doortrekken 

van de Pampushoutweg worden vanaf 2013 merkbaar in 

het Columbuskwartier, Cascadepark en Homeruskwartier 

(congestie). Voor die tijd zal een alternatieve oplossing 

gevonden moeten worden voor deze problematiek.

c		 BusBaan
 stadsdienst
Het vrijliggende busbaan systeem in Almere wordt ook 

in Almere Poort aangelegd. Vanaf de eerste bewoning in 

het Europakwartier is de busbaan door de stadsdienst in 

gebruik. Vanaf  de Literatuurwijk via de Lagekant tot aan 

het Europakwartier West is de busbaan exclusief voor de 

bus. Het deel vanaf Europakwartier West naar Columbus-

kwartier is in ruwbouw gereed en wordt door de bus en 

het overige verkeer gebruikt. zodra er voldoende mensen 

in Homeruskwartier wonen, zal de busdienst gaan rijden 

tot de nog te realiseren buslus in het Homeruskwartier. 

Later zal de busdienst worden doorgetrokken zodat deze 

het volledige rondje in Almere Poort kan rijden. 

streekbus
De definitieve route voor de streekbus door Almere Poort 

zal nog enkele jaren op zich doen wachten. Om Almere 

Poort toch van streekbusvervoer te voorzien, wordt er 

vanaf eind 2009 via de Pampusweg naar de A6 gereden. 

Dit laatste stuk is met gemengd verkeer. Vanaf de zomer-

dienstregeling 2010 wordt er tijdelijk één rijstrook van de 

Elementendreef beschikbaar gesteld als busstrook. De 

bus kan dan via de Elementendreef de A6 op. Deze situatie 

blijft zo tot het moment van openstelling van de definitieve 

busbaan door het Olympiakwartier.

Voor de aanleg van de busbanen wordt gebruik gemaakt 

van een subsidie van de Provincie. Inmiddels is € 5,4 mil-

joen van de in totaal toegezegde € 16 miljoen ontvangen. 

c		 sPoor
De afgelopen jaren is een 7-tal kunstwerken onder het 

spoor gerealiseerd die het autoverkeer tussen het ooste-

lijk en westelijk deel van Almere Poort mogelijk maken. 

Langs het spoor zijn de geluidschermen in 2008 en 2009 

aangelegd. 

kaart openbaarvervoer
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De opening van het station Almere Poort staat voor eind 

2012 gepland. Het contract met de Ns en ProRail is in 

voorbereiding en zal eind 2009 voor ondertekening worden 

voorgelegd.

Vanaf het voorjaar 2009 wordt er tussen de gemeente en 

ProRail overleg gevoerd over de inpassing van de spoor-

verdubbeling in Almere Poort.

c		 ecozone
De ecozone ten oosten van Almere Poort verbindt de 

Noorderplassen, via Pampushout met het Kromslootpark 

aan de zuidkant van Almere Poort. Bij het ontwerp van de 

bruggen en viaducten over de ecozone wordt er rekening 

mee gehouden dat er zowel natte als droge doorsteekmo-

gelijkheden zijn.

c		 waterhuIshoudIng
De hoofdwatergangen zijn in ruwbouw de afgelopen jaren 

voor een belangrijk deel aangelegd. Het deel dat nog 

ontbreekt betreffen de watergangen  in het zuidoostelijke 

deel van Europakwartier, de Voortuin,  Homeruskwartier 

Oost en Kustzone/Olympiakwartier. Voordat de bouwac-

tiviteiten in Europakwartier Oost en Kustzone/Olympia-

kwartier starten zullen deze watergangen in ruwbouw 

worden aangelegd. Met de uitvoering van de watergangen 

in het Homeruskwartier Oost is medio 2009 gestart. De 

eindafwerking van alle watergangen zullen zoveel mo-

gelijk worden opgenomen in de terreinafwerking van de 

gebieden zelf.

c		 hoofdrIoolvoorzIenIng en 
 PersleIdIngen
De realisatie van het hoofdrioolgemaal moet nog met het 

Waterschap zuiderzeeland in een overeenkomst worden 

vastgelegd. Volgens de huidige planning zal deze over-

eenkomst in 2009 worden afgerond. De planning voor 

ingebruikname van het hoofdrioolgemaal is 2011-2012.

c		 zand en grond
Recent is het deelgebied Homeruskwartier, de Pampus-

weg en een deel van de Pampushoutweg opgehoogd. 

Momenteel is in uitvoering de aansluiting A6-Elementen-

dreef. Er resteren nog ophogingswerkzaamheden voor de 

Kustzone, Pampushout, het tweede deel van de Pampus-

hout.
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houtweg en de zuidelijke ontsluiting van Almere Poort. Af-

hankelijk van de voortgang van de planontwikkeling wordt 

dit ter hand genomen.

c		 tIjdelIjke maatregelen 
gezien de lange looptijd van de ontwikkeling van Almere 

Poort zijn er kosten gereserveerd voor het doen van 

allerlei kleine werkzaamheden en maatregelen. Hier-

bij moet gedacht worden aan beheer en onderhoud van 

braakliggende kavels, het verwijderen van zwerfvuil en het 

voorzien in tijdelijke bereikbaarheidsmaatregelen. 

c		 fInancIeel
Van het totale NOgW budget is thans ca. 25% besteed. De 

verwachting is dat de projecten binnen het budget zullen 

blijven. Alleen de busbaan langs het spoor (BB 490) kan, 

afhankelijk van de tracékeuze, een budgetoverschrijding 

veroorzaken (raming meerkosten circa € 4 miljoen). Er 

zal echter niet overgegaan worden tot realisatie voordat 

de definitieve tracékeuze is gemaakt en dekking voor de 

meerkosten is geregeld.

De totale kosten van de NOgW zijn ten opzichte van on-

dernemingsplan  2005 toegenomen van € 186,6 mln tot € 

219,1 mln in 2009 (zie rechter grafiek).

Deze toename is als volgt te verklaren:
• In de nOgw 2005 is uitgegaan van normatieve 
berekeningen. nu in 2009 zijn de plannen verder 
uitgewerkt en doorgerekend op basis van concrete, 
soms al definitieve ontwerpen. Ook de gevolgen 
van de toename van het aantal woningen in almere 
poort op de infrastructuur zijn opgenomen in de 
nOgw 2009.
• Vanwege de aard van de kostenposten “zwerfvuil 
en tijdelijk maatregelen”, zijn deze overgeboekt 
van de nOSp naar nOgw.
• Voor de bereikbaarheid van almere poort zijn 
extra kosten opgenomen. Dit richt zich vooral op 
de aanhaking van almere poort bij de verdubbeling 
van de a6.
• De post “onvoorzien” is toegevoegd overeenkom-
stig de systematiek bij de grondexploitaties

Naast deze toename is te zien dat ten opzichte van de 

vorige twee Ondernemingsplannen de te verwachten 

uitgaven verder zijn getemporiseerd. Dit sluit aan bij de 

langere ontwikkelingstermijn van Almere Poort. 
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2  nOSp
De totale kosten van de nOSp zijn over de afgelopen 
jaren toegenomen van € 79,4 mln in 2005 tot € 85,7 mln 
in 2009. Dit is exclusief de afdracht aan het gIp.
De stijging wordt veroorzaakt door een reservering 
van de Onroerendzaakbelasting (over de bouwrijp 
gemaakte percelen) en de kosten voor het opstellen 
van noodzakelijke wijzigingen in het bestemmingsplan 
voor almere poort. Daarnaast is er in almere poort een 
informatiecentrum geopend. Deze investering is uit-
eindelijk budgettair neutraal middels een bijdrage per 
woning van de marktpartijen (zie raadsbesluit RV-32 
d.d. 26 april 2007) aan de nOSp. 

Vanwege de verwachte langere doorlooptijd van de 

ontwikkeling van Almere Poort is er een extra post t.b.v. 

plankosten voor de projectorganisatie opgenomen in het 

jaar 2018. De einddatum van de NOsP is verschoven van 

2015 naar 2018.

Het tarief voor afdracht uit de deelplannen aan de NOsP 

is niet gewijzigd. 

uit bovenstaande grafiek blijkt dat de totale omvang en 

verdeling van de NOsP t.o.v. 2005 en 2007 nagenoeg 

gelijk is gebleven. Alleen in 2007 zijn de gerealiseerde 

uitgaven lager dan gedacht, als gevolg van latere start 

bouw Europakwartier (bijdrage Ambitie stedelijkheid).

Enkele onderdelen uit de NOsP worden hieronder nader 

toegelicht:

c		 kunst 
Voor het Kunst- en Lichtplan is in het zachte gIP een 

bedrag van euro 5 mln opgenomen.

In de NOsP van Almere Poort is een bedrag van € 950.000 

hiervoor gereserveerd. Als eerste stap is een visie noodza-

kelijk van welk thema en welke locaties in Almere Poort 

voor Kunst van belang zijn. Daartoe is contact gelegd met 

de stichting Kunst in de Openbare Ruimte. 

c		 onroerende zaakBelastIng
De afgelopen jaren werd de OzB voor heel Almere Poort 

ten onrechte geboekt op het complex Hogekant. Vanaf 

2009 komen deze kosten (circa € 1 miljoen) ten laste van 

de NOsP. 

c		 BestemmIngsPlan
Ten behoeve van noodzakelijke wijzigingen in het bestem-

mingsplan in verband met de meeste gewenste planont-

wikkeling is binnen de NOsP een budget gereserveerd van 

€ 1 miljoen. 

nogw en nosP 2 8
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Het tijdstip van investeren in relatie tot de opbrengstver-

wachtingen wordt bepaald door de wens om voorzienin-

gen (ontsluitingen, etc) gereed te hebben op het moment 

van eerste bewoning van een gebied, maar is tevens 

bepalend voor de hoogte van de rentelasten die gemoeid 

zijn met voorinvesteringen. Het vinden van een optimum 

tussen al deze componenten is in de berekeningen voor 

dit Ondernemingsplan gebeurd in de grondexploitaties 

waarbij voorzichtigheidshalve de investeringen minder in 

de tijd zijn gefaseerd dan de bijgestelde verwachtingen 

voor de grondverkopen. Dat leidt tot een aanzienlijke 

post “nog te betalen” rente van ca. € 113 miljoen die 

mede het eindresultaat van de grondexploitaties bepaalt. 

Onderstaande grafiek is gebaseerd op de uitkomsten die 

in de rekensommen is verwerkt.

Bij de uitvoering van de verschillende deelplannen wordt 

gestuurd op de cash-flow. Nadrukkelijk toezien op tijdige 

afwikkeling van afgesloten contracten voor grondverkoop 

in combinatie met een gefaseerde en getemporiseerde 

uitvoering moeten een belangrijke bijdrage leveren aan 

het beheersen van het totale saldo van uitgaven en in-

komsten, de zogenaamde boekwaarde. Concreet betekent 

dit dat nog geen bouwstraten worden aangelegd als er 

nog geen contracten voor gronduitgifte zijn afgesloten. 

Continue monitoring op dit aspect kan een aanzienlijke 

besparing in de rentekosten opleveren. Dat sturing op dit 

aspect, hoewel complex, wel degelijk tot de reële moge-

lijkheden behoort, bewijst het verloop van de cash flow in 

2008, waar per saldo een reductie van de boekwaarde kon 

worden bereikt (zie ook de grafiek).

het verlooP van de cash-flow (BoekwaardeverlooP)
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c	 EnERgIE:’vasthouden aan Bestaande 

vastgestelde amBItIes m.B.t. de energIeleverIng 

voor Poort, In het BIjzonder een reductIe van 

de co2 uItstoot van mInImaal 60 % en een casco/

ePc norm mInImaal conform BouwBesluIt. voor 

het overIge gelden de mIlIeuamBItIes conform 

de landelIjk en euroPees geldende wetgevIng. 

voorstellen voor BIjzondere amBItIes worden 

met hun consequentIes daarvan seParaat aan 

de raad voorgelegd (Integrale afwegIng).’

c	 VOORzIEnIngEn: ‘voldoende en BereIk-

Bare maatschaPPelIjke voorzIenIngen, waarvan 

de Bodem van de gemeentelIjke InvesterIng 

wordt vastgesteld oP € 29.3 mln. het uItge-

werkte Programma voor de maatschaPPelIjke 

voorzIenIngen InclusIef effecten voor de 

gemeentelIjke exPloItatIe en de relatIe PuBlIek 

/ PrIvaat wordt aan de raad voorgelegd’. 

3 1
IjkPunten gemeenteraad

Sturen aan de voorkant, volgen aan de achterkant. met 
dit doel heeft de gemeenteraad voorjaar 2006 een acht-
tal ijkpunten geformuleerd waarlangs zij de ontwikke-
ling van almere poort volgt en toetst. Deze ijkpunten zijn 
door de gemeenteraad, samen met de planexploitatie al-
mere poort 2005, vastgesteld op 2 maart 2006. Voor het 
bestuur en de projectorganisatie almere poort zijn deze 
ijkpunten een richtinggevend kader in de aansturing. De 
ijkpunten en de verantwoording:

In 2001 is een aanbesteding gehouden voor de warmteleve-

ring in Almere Poort. uiteindelijk is NuON geselecteerd voor 

de warmtelevering in Poort. NuON maakt voor de warmte-

levering gebruik van restwarmte van de Diemercentrale. In 

combinatie met de aanbieding van groene stroom levert dit in 

Poort een CO2 reductie op van 93%.     

De gemeenteraad heeft vragen gesteld over de relatie tussen 

de stadsverwarming in Poort en de EPC en de doorwerking 

hiervan op de duurzaamheid van de woning. De vraag is of  

bewoners in Almere Poort wel in voldoende mate zullen gaan 

profiteren van de gekozen energievoorziening en zij niet uit-

eindelijk te veel zouden gaan betalen via de energierekening 

door het mogelijk achterwege laten van extra energiebespa-

rende maatregelen. 

Bij de beantwoording van de raadsvragen is onder meer de 

mogelijkheid aangereikt om in het kader van het werkplan 

voor het “DuurzaamheidsLab Almere” een toets uit te voeren 

naar de huidige praktijk van de energieprestaties en de re-

latie met energiekosten van warmtewoningen in onder meer 

Almere Poort. 

  

Bij de vaststelling van het Ondernemingsplan 2005 is beslo-

ten om een bedrag van  € 29,3 miljoen ten laste te brengen 

van het financieel resultaat van de planexploitatie. Dit ter 

dekking van de gemeentelijke investeringen die in het kader 

van het gIP worden gerealiseerd. Bij de besluitvorming 

over de programmabegroting 2010 is de harde dekking voor 

maatschappelijke voorzieningen in Poort gereduceerd van € 

36,7 tot circa € 10 miljoen. Deze harde dekking is voor de re-

alisatie van een bibliotheek (2), een zwembad (6,1), buurtont-

moetingscentra en peuterspeelzalen in Europakwartier West 

en Columbuskwartier (1,62) en voor toeristisch-recreatieve 

voorzieningen (0,2). 

Naast de voorzieningen, waarvoor harde dekking via de pro-

grammabegroting is verzekerd, is er een lijst met gewenste 

voorzieningen waarvoor de dekking nog niet is geregeld; het 

zachte gIP. Deze lijst met voorzieningen heeft een geraamd 

investeringsvolume van € 50,2 miljoen. De samenstelling van 

het zachte gIP ligt niet vast, maar is regelmatig aan wijzi-

ging onderhevig. Besluitvorming daarover wordt op stedelijk 

niveau gedaan, waarmee de directe koppeling met de ontwik-

kelingen in Poort is losgelaten. In het ondernemingsplan 

2009 wordt de afdracht aan het gIP ten laste van de planex-

ploitatie gehandhaafd op € 29,3 miljoen. Onderzocht wordt 

nog welk effect een toename van het woningbouwprogramma 

heeft op het noodzakelijke voorzieningenniveau. 
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c	 wOnIngBOUwDIFFEREntIatIE: ‘een 

gedIfferentIeerd aanBod van wonIngen en 

woonmIlIeus. het aandeel socIale wonIng-

Bouw Bedraagt 30 % Plus het aandeel In de 

Inhaalslag. hIervan wordt 2/3 als huurwonIng 

ontwIkkeld en 1/3 als kooP. voorts wordt 1/3 

deel van de socIale wonIngBouw uItgevoerd als 

starterswonIng. het vastgestelde huurPrIjs-

BeleId BlIjft uItgangsPunt. BInnen deze kaders 

Is de grondPrIjs voor socIale wonIngBouw 

onderhandelBaar. dIt Betekent dat de toelIch-

tIng onder Punt 5 van de PlanexPloItatIe als 

volgt dIent te worden gelezen: als grondPrIjs 

voor socIale wonIngen als onderhandelIngs-

Inzet de onderkant van segment v hanteren In 

Plaats van segment vI. voorts wordt gestreefd 

naar 20 % PartIculIer oPdrachtgeverschaP, 

gemeten over het totale Bestand van Poort.’

c	 InFRaStRUCtUUR: ‘een adequaat 

systeem van oPenBaar vervoer: oPenstellIng 

van het statIon Poort In 2009 In de rIchtIngen 

amsterdam-centraal, utrecht en schIPhol, 

aanvullend adequaat streekvervoer Per Bus 

en een lokaal ov-systeem met een gemIddelde 

afstand tot Bushalte van ca. 400 meter.’

IjkPunten gemeenteraad

De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, is in 

hoofdstuk 3, de inhoudelijke ontwikkelingen, aan de orde 

gekomen. In de verschillende ontwikkelingsplannen van 

Poort zijn gedifferentieerde woonmilieus voorgesteld, die 

in raadsbesluiten zijn vastgelegd. Ook de gestelde normen 

voor sociale woningbouw en particulier opdrachtgever-

schap in Poort worden gehaald. In de woongebieden, 

met uitzondering van de Kustzone en Pampushout, wordt 

30% én een inhaalslag van 300 woningen in het sociale 

segment gerealiseerd. Daarnaast wordt ruim 20% van het 

woningbouw programma ontwikkeld in (collectief) particu-

lier en mede-opdrachtgeverschap. 

De vrije busbanen door het gebied voor het lokale open-

baar vervoer zijn in ruwbouw gereed. Vanaf de Hogering tot 

aan de topsporthal wordt deze busbaan exclusief door de 

bus gebruikt en de overige busbanen worden tijdelijk ook 

benut als auto-ontsluiting voor de woongebieden.  

Voor regionale busverbinding richting Amsterdam zal vanaf 

het busplein bij het Ns station in Olympiakwartier een vrij-

liggende busbaan worden aangelegd parallel aan het spoor 

in de richting van de Hollandse Brug. De ambitie is om 

deze busbaan verhoogd te realiseren met ongelijkvloerse 

kruisingen. De meerkosten hiervan moeten gedekt worden 

met subsidiegelden. 

Door vertragingen als gevolg van de inpassing van vierspo-

righeid in de Hanzelijn, de vormgeving van het station en 

vertraging in de bouwproductie wordt thans verwacht het 

station Poort eind 2012 in gebruik kan worden genomen. 

3 1



REFEREntIEBEELDEn
referentIeBeelden recreatIe, manIfestatIes (Bv. zand) In almere Poort



3 1
IjkPunten gemeenteraad

Vrijetijdsvoorzieningen bepalen steeds meer het suc-

ces van steden. De vrijetijdseconomie ontwikkelt zich tot 

een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven, 

werken en verblijven en geeft richting aan profilering, 

identiteit en de algehele ontwikkeling van Almere en 

Poort. Het onderwerp krijgt navenant aandacht bij de ont-

wikkeling van Poort. Een  visiedocument is niet opgesteld. 

De ambities voor de vrijetijdssector zijn vastgelegd in het 

werkprogramma van het college. 

In het collegewerkprogramma is bepaald dat de vrije-

tijdssector benut moet worden als economische motor. 

jaarlijks moet de vrijetijdseconomie 500 nieuwe arbeids-

plaatsen creëren. Tegelijk moet het toeristisch product 

‘Almere’ op de kaart worden gezet. Het college streeft 

hierbij naar de realisatie van meerdere (boven)regionale 

permanente attracties en publiekstrekkers. Almere Poort 

zal haar bijdrage aan dat programma dienen te leveren.

Aansprekende evenementen zijn er al in Poort, zoals de 

Libelleweek en het muziekfestival zand op het Almeerder-

strand. Ook Vis a Vis heeft haar plek voorlopig in Poort 

gevonden. 

De vrijetijdsvoorzieningen zullen vooral terecht gaan ko-

men in het Olympiakwartier en in de Kustzone. 

In Olympiakwartier zal het accent komen te liggen op 

sport en leisure. De Kustzone biedt uitstekende mogelijk-

heden voor (boven)regionale attracties en publiekstrek-

kers. In de planvorming voor de Kustzone wordt nadruk-

kelijk rekening gehouden met ruimte voor aansprekende 

en nieuwe leisureconcepten in een aantrekkelijke blauw-

groene omgeving met een uitstekende bereikbaarheid en 

nabij stedelijke voorzieningen. 

uitgangspunt voor de gemeente is dat de vrije tijdsvoor-

zieningen zonder gemeentelijke financiële bijdrage tot 

stand moeten komen. De initiatieven die zich tot nu toe op 

dit terrein bij de gemeente hebben gemeld, bleken op dit 

punt niet haalbaar. 

In het kader van Almere 2030 zijn de kansen onderzocht 

die er liggen voor Almere als het gaat om Leisure. Dit 

heeft geresulteerd in het rapport “Marktpotenties Leisure 

Waterfront Almere”. In dit rapport wordt ook aandacht 

besteed aan de marktpotentie van Poort.

Naast een uitgebreide rapportage over het verwachte re-

sultaat van de planexploitatie in de ondernemingsplannen 

wordt in de reguliere budgetcyclus inzicht verschaft in het 

verwachte eindresultaat, meest recent in de Programma-

rekening 2008 en de Programmabegroting 2010. jaarlijks 

wordt ook bij actualisatie van de werkkredieten voor Poort 

inzicht geboden in de financiële ontwikkelingen.

c	 VISIE Op RECREatIE, VERmaak En 
SpORt: ‘de raad ontvangt In de zomer een 

uItgewerkte vIsIe oP de ontwIkkelIng van ‘re-

creatIe, vermaak en sPort’ In Poort In relatIe 

tot stad en regIo. uItgangsPunt daarBIj Is dat 

de PuBlIekstrekker zonder PuBlIeke mIddelen 

wordt gerealIseerd.’

c	 aFwIJkIngEn RESULtaatpROgnOSE: 

‘de raad wordt Betrokken wanneer afwIjkIn-

gen van de resultaatPrognose en het rIsIco-

ProfIel In de PlanexPloItatIe groter dan 10% 

Bedragen.’ (zIe ook taBel).
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REFEREntIEBEELDEn
referentIeBeelden Parkeren In almere Poort
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3 1
IjkPunten gemeenteraad

Aan de planontwikkelingskosten is in paragraaf 2.5 van dit 

ondernemingsplan aandacht gegeven.

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten 

tot het invoeren van een regime voor betaald parkeren in 

Olympiakwartier en de Kustzonde; de centrumgebieden 

van Poort. Als ijkpunt heeft de gemeenteraad meegegeven 

dat de parkeerexploitatie kostendekkend moet zijn. 

Op basis van de Parkeervisie, in mei 2009 vastgesteld door 

de gemeenteraad, wordt voor het gebied Poort aan een 

parkeerbeleidsplan en parkeerexploitatie gewerkt. In deze 

parkeerexploitatie is gebouwd parkeren op eigen terrein 

door de ontwikkelaars als uitgangspunt opgenomen. 

De parkeervisie Poort zal dit jaar worden afgerond, zodat 

deze ter besluitvorming kan worden aangeboden.

c	 pLanOntwIkkELIngSBUDgEttEn: ‘de 

PlanontwIkkelIngsBudgetten BlIjven BInnen 

30 % van de uItvoerIngskosten, exclusIef de 

structuurkosten (nIet rechtstreeks aan Pro-

jecten toe te rekenen kosten) en het afBoeken 

van In het verleden gemaakte kosten.’

c	 paRkEEREXpLOItatIE: ‘de Parkeerex-

PloItatIe moet kostendekkend zIjn.’
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3 2
aanBevelIngen rekenkameronderzoek

In het rekenkamerrapport “De winst van almere poort” 
(oktober 2008), een rapport over de plankosten van 
poort tot 2006, beveelt de rekenkamercommissie aan in 
het Ondernemingsplan 2009 aandacht te besteden aan 
de volgende onderwerpen:

• Opbrengstpotentie van de Kustzone en het Olympiak-

wartier

• uitgiftestrategie Homeruskwartier (particulier op-

drachtgeverschap) en Kustzone (Publiek Private samen-

werking)

• Ontwikkeling van de risicoparagraaf

• Ontwikkeling van de Nota Omslag structuurplankosten

• Ontwikkeling van de plankosten

• Aanvulling van het Ondernemingsplan met een uitvoe-

ringsparagraaf (doelen, middelen en planning) voor de 

periode 2009-2011. 

In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze in het 

Ondernemingsplan 2009 aandacht wordt besteed aan deze 

onderwerpen met een korte inhoudelijke toelichting.

Opbrengstpotentie van de Kustzone en het Olympiakwar-

tier

De opbrengstpotentie van de deelgebieden Kustzone en 

Olympiakwartier wordt primair bepaald door het te ont-

wikkelen programma en bijbehorende randvoorwaarden 

en uitgangspunten. Met het vaststellen van het ontwik-

kelingsplan Olympiakwartier en de uitgiftestrategie voor 

de Kustzone door de gemeenteraad zijn de (financiële) 

kaders voor de deelgebieden vastgelegd. 

sindsdien onderhandelt de projectorganisatie Poort met 

marktpartijen over de verdere uitwerking van het pro-

gramma, de randvoorwaarden en uitgangspunten, zoals 

de prijsvorming, planning en fasering. Dit heeft geresul-

teerd in een bijstelling van de opbrengstpotentie van de 

deelgebieden ten opzichte van het Ondernemingsplan 

2007 en de planexploitatie 2008. 

gegevens over programmatische wijzigingen in de Kust-

zone en het Olympiakwartier zijn terug te vinden in de 

deelgebiedbeschrijvingen. financiële gegevens van de 

afzonderlijke gebieden zijn opgenomen in de vertrouwe-

lijke bijlage.

c		 uItgIftestrategIe homeruskwartIer en 
kustzone
De gemeenteraad is betrokken bij de uitgiftestrategie van 

Homeruskwartier door het vaststellen van het ontwik-

kelingsplan in juni 2007. In de paragrafen 3.1 en 3.6 en 

de deelgebiedbeschrijving van Homeruskwartier in het 

Ondernemingsplan 2009 wordt meer inhoudelijk inge-

gaan op de uitgiftestrategie van Homeruskwartier en het 

particulier opdrachtgeverschap. grondexploitatiegegevens 

van Homeruskwartier zijn opgenomen in de vertrouwelijke 

bijlage.

 

Voor de Kustzone heeft de gemeenteraad in mei 2008 de 

uitgiftestrategie vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een 

prijsvraag onder drie beleggers. In mei 2009 is Amvest 

gekozen als winnaar en heeft de gemeenteraad besloten 

het college het mandaat te geven om verder te onder-

handelen met de belegger over het ingediende plan en 

bijbehorende financiële bieding. Verwachting is dat najaar 

2009 een principe-akkoord bereikt wordt tussen gemeente 

en Amvest. Dit mondt uit in een raadsvoorstel eind 2009. 

 

Programmatische gegevens over de Kustzone zijn terug te 

vinden in de deelgebiedbeschrijving. financiële gegevens 

zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

 

c		 ontwIkkelIng van de rIsIcoParagraaf
De risicoparagraaf is opgenomen in de vertrouwelijke 

bijlage. 
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3 2
aanBevelIngen rekenkameronderzoek

c		 ontwIkkelIng van de nota omslag   
  structuurPlankosten Poort
De Nota Omslag structuurplankosten (NOsP) is in hoofd-

stuk 4 inhoudelijk toegelicht. De financiële opbouw en 

ontwikkeling van de NOsP is uitgewerkt in de vertrouwe-

lijke bijlage.

c		 ontwIkkelIng van de Plankosten
De gemeenteraad heeft in 2006 besloten dat de planont-

wikkelingsbudgetten maximaal 30% van de totale uitvoe-

ringskosten (exclusief de structuurkosten en historische 

kosten) mogen bedragen. Dit is één van de ijkpunten van 

de gemeenteraad. De rekenkamercommissie heeft daar 

in 2008 aan toegevoegd dat in het Ontwikkelingsplan 2009 

aandacht besteedt moet worden aan de ontwikkeling 

van de plankosten, waarbij naast een voorcalculatie van 

de totale plankosten, ook een nacalculatie van de totale 

plankosten  over de periode 1-1-2005 tot 1-1-2009  wordt 

gepresenteerd. 

In het ontwikkelingsplan wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op 

de ontwikkeling van de plankosten. In paragraaf 5.1 wordt 

ingegaan op het ijkpunt inzake plankosten.  

 

c		 uItvoerIngsParagraaf (doelen, mIdde-
len en PlannIng) 2009-2011
In het Ondernemingsplan 2009 wordt niet alleen stilge-

staan bij de ontwikkelingen tot op heden, maar ook een 

doorzicht gegeven naar de toekomst. Omdat Poort steeds 

meer in de realisatiefase belandt, zijn dit vooral doelen 

en planning gericht op uitvoering. In hoofdstuk 4 wordt 

aandacht besteedt aan doelen, middelen en planning voor 

de komende jaren met betrekking tot de uitvoering.
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3 3
aandachtsPunten ProjectgroeP raad

De projectgroep Raad is ingesteld om de gemeenteraad 
te adviseren bij de behandeling en vaststelling van het 
Ondernemingsplan poort 2009. De projectgroep heeft ter 
voorbereiding hierop in de periode mei – augustus 2009 
een aantal gesprekken gevoerd met de projectorgani-
satie poort. Hierbij is een breed scala aan onderwerpen 
besproken. 

De betekenis van meer algemene beleidsontwikkelingen 

als de woonvisie, de economische visie en de nota grond-

beleid op de gebiedsontwikkeling in Almere Poort zijn 

besproken. Deze algemene beleidsontwikkelingen vormen 

veelal een bevestiging van het reeds in Poort ingezette 

beleid en bieden soms nieuwe instrumenten (bijvoorbeeld 

erfpacht), waarvan de toepassing in Poort verder kan 

worden onderzocht.

De relatie tussen Poort en de structuurvisie in het kader 

van de schaalsprong is vooral hierin gelegen dat van het 

totale woonprogramma in Poort 10.000 woningen on-

derdeel uitmaken van de schaalsprongopgave. Poort is 

daarmee dus feitelijk de eerste stap op weg naar uitvoe-

ring van deze opgave. Verdubbeling van de infrastructuur 

voor het wegverkeer (A6) en openbaar vervoer (spoor en 

regionale busverbindingen) zijn daarin voor Poort essenti-

ele thema’s.

Het verband tussen kwaliteit en financiën is bediscussi-

eerd. Een discussie over kwaliteit is met name zinvol als 

deze op een concreet niveau plaatsvindt. Bij de ontwik-

keling in Poort is daarvoor het niveau van het Ontwikke-

lingsplan per deelgebied het meest aangewezen. Daarin 

wordt immers de kwaliteit gedefinieerd (niet alleen in het 

Ontwikkelingsplan zelf, maar veelal ook in het begelei-

dende beeldkwaliteitsplan) en wordt middels de bijbeho-

rende grondexploitatie daarvan een financiële vertaling ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het verloop van de ontwikkelingen in Poort heeft dit keer 

in de opbouw van het ondernemingsplan bijzondere aan-

dacht gekregen door deze uitdrukkelijk te plaatsen in het 

perspectief van de vorige ondernemingsplannen. 

De actuele economische ontwikkelingen hebben hun 

vertaling gekregen in dit ondernemingsplan door de 

programmering in Poort in tijd en samenstelling nauw-

keuriger af te stemmen op de stedelijke programmering 

van Almere.

Met behoud van de formele verantwoordelijkheden voor 

de feitelijke inhoud van het ondernemingsplan en de be-

stuurlijke verantwoordelijkheid van het College van BenW, 

hebben diverse opmerkingen en aandachtspunten aange-

reikt door de Projectgroep van de gemeenteraad hun weg 

gevonden naar de inhoud van het voorliggende onderne-

mingsplan. De projectorganisatie heeft deze inbreng zeer 

op prijs gesteld.





BEStUURLIJkE agEnDa

In het verlengde van het Ondernemingsplan poort 2009 
zullen de komende periode onder meer de volgende 
onderwerpen worden uitgewerkt tot  concrete besluit-
vormingsdocumenten:

g Voorstel kustzone inzake samenwerking met amvest
g grondaankoop waterschap kustzone
• Voorstel Ontwikkelingsplan kustzone
• Visie pampushout
• Ontwikkelingsplan pampushout
• grondaankopen SBB pampushout
• Voorstel opzet parkmanagement Lage kant
• Voorstel parkeerexploitatie en – beheer poort
• technische herziening bestemmingsplan poort
• procesvoorstel inhoudelijke herzieningen 
 bestemmingsplan poort

83almere Poort > ondernemIngsPlan 2009 > BestuurlIjk relevante thema’s 
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Dit hoofdstuk gaat inhoudelijk in op de ontwik-
kelingen binnen de verschillende deelplannen. 
Naar aanleiding van de vraag van de “Projectgroep 
Poort” wordt in de tabellen inzicht gegeven in de 
programmatische wijzigingen die in het recente 
verleden hebben plaatsgevonden. 

De planningsgegevens  zijn gebaseerd op start 
bouw.
Als vertrekpunt is het meest recent bestuurlijk 
vastgesteld document genomen, over het alge-
meen het ontwikkelingsplan.

=			 12	DEELGEBIEDEN

 1 EuRoPAkwARtiER	oNtspaNNEN	stEDELIjkE	sEttING

 2 ColumbuSkwARtiER voor	EEN	Groot	DEEL	opGELEvErD

 3 HomERuSkwARtiER partIcuLIErE	opDrachtGEvErschap

	 4	 kuStzoNE prIjsvraaG	kustzoNE

 5 CASCADEPARk wESt cENtraLE	parkGEBIED	IN	aLmErE	poort

 6 CASCADEPARk ooSt DuurzaamhEID	staat	voorop

 7 olymPiAkwARtiER & offiCEPARk stEDELIjk	cENtrum	mILIEu

 8 HogEkANt GEmENGD	BEDrIjvENpark	

	 9	 miDDENkANt	mIx	vaN	kaNtorEN	EN	BEDrIjvEN

 10 lAgEkANt  hoogwAArdige kwAliteit met kAntoren  

 11 PAmPuSHout BIjzoNDEr	wooNmILIEu	IN	hEt	Bos

 12 vooRtuiN  groenbuffer 



strAAtnAmen kAArt
in mAAk

kaart   Straatnamen in Almere Poort
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legendA + kAArt oPlevering mei
oktober  2009 in de mAAk

kaart   Oplevering in Almere Poort



Europakwartier ontspannen stedelijke setting
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Europakw
artier 

Programma > owP 2003

Programma >oPP 2009 (fysiek)

1
2

3

4
5

6

7

2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015

45 0 65 98 84 72 72

337 87 153 344 126 430 349

537 74 36 80 26 135 98

919 161 254 522 236 637 519

3.249

11.722 2.435 8.620 8.790 7.162

1.250

2.728 24.830*

23.736 5.897 10.549

107.719

in	het	Europakwartier	 zijn	 in	het	 gebouw	van	

de	montonschool	 ook	nog	 twee	andere	 scho-

len	 gehuisvest.	 Naast	 basisscholen	 wordt	 er	

een	middelbare	school	gerealiseerd,	het	arte	

college.	tevens	zijn	er	een	buurtontmoetings-

ruimte	 en	 een	 peuterspeelzaal	 in	 aanbouw.	

De	eerste	supermarkt	in	almere	poort	gaat	in	

het	4e	kwartaal	2009	open	aan	de	Europalaan.

met	bovenstaande	ontwikkeling	wordt	de	ont-

spannen	 stedelijke	 setting	 uit	 het	 ontwikke-

lingsplan	Europakwartier	gerealiseerd.	

De	 verwachting	 is	 dat	 de	 woontorens	 in	 het	

zuiden	van	Europakwartier	worden	ontwikkeld	

vanaf	2012.

het	plangebied	Europakwartier oost	is	in	het	

eerste	half	jaar	van	2009	uitgewerkt	naar	een	

concreet	verkavelingsplan	en	blokpaspoorten.	

Deze	kunnen	naar	wens	op	ieder	tijdstip	op	de	

markt	worden	gezet.	In	dit	opp	2009	gaan	we	

ervan	 uit	 dat,	 gezien	 de	 stedelijke	 program-

mering,	 de	 ontwikkeling	 in	 2014	 en	 2015	 zal	

plaatsvinden.

marktomstandigheden	hebben	geleid	tot	seg-

mentverschuiving	waarbij	woningen	uit	de	dure	

sector	zijn	verlaagd	naar	middelduur.	Deze	op-

timalisatie	heeft	 geleid	 tot	meer	woningen	 in	

de	middeldure	meergezinssector.	

Europakwartier	 is	 ca.	 77,3	 ha	 groot.	 het	 te	

ontwikkelen	milieu	 is	 “ontspannen	 stedelijk”.	

Functies	als	wonen,	werken	en	voorzieningen	

zijn	meer	met	elkaar	vermengd	dan	elders	in	

almeerse	 woonwijken.	 het	 Europakwartier	

vormt	zo	een	goede	aanvulling	op	het	bestaan-

de	woon-	en	werkmilieu	in	almere.	Er	zal	ca.	

43,0	ha	worden	uitgegeven.

De	woningbouw	is	in	2006	gestart	in	de	eerste	

fase	van	Europakwartier west.	In	2011	zullen	

hier	ca	1.100	woningen	zijn	gebouwd	en	bijna	

40.000m2	 voorzieningen	 gerealiseerd.	 Begin	

2009	waren	ruim	1.000	woningen	in	aanbouw.	

opvallend	is	de	toren	tribeca	van	bijna	50	meter	

hoog.	Begin	van	het	schooljaar	2008-2009	is	de	

eerste	 basisschool	 geopend	 (montonschool).	

tot	 de	 opening	 van	 de	 andere	 basisscholen	
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

wonen duur 0 36 131 249 171 48

wonen middel duur 68 342 137

wonen goedkoop 103 526 54 40 324 231

totaal wonen / jaar 171 904 365 419 843 566

totaal wonen 3.160

Supermarkt /commerc. 7.720 600 4.260 2.445 5.750

bedrijven 6.210 17.034

kantoren 1.875 13.750 5.820

maatschappelijk 2.807 10.336 5.897 10.549

95.113
*)	kantoren	in	2021

*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

wonen duur

wonen middel duur

wonen goedkoop

totaal wonen / jaar

totaal wonen

Supermarkt/commerc.

bedrijven

kantoren

maatschappelijk
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Columbuskwartier voor een groot deel opgeleverd 
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Programma > owP 2004

Programma >oPP 2009 (fysiek)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

wonen duur 66 67

wonen middel duur 187 189

wonen goedkoop 228 229

wonen Po

966

Supermarkt /commerc. 3.198 3.198

bedrijven 6.868* 6.868 6.868 6.868

kantoren

overig 2.640 6.655 6.655

49.818
*)	voor	het	ontwikkelingsplan	2004	zijn	de	totaal	oppervlakten	van	kantoren	EN	bedrijven	opgenomen	
onder	bedrijven.	*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

2007 2008 2009 2010 2011 2012
wonen duur 61 10 44 66

wonen middel duur 138 44 36 87

wonen goedkoop 284 11 63 71

wonen Po 8 42 10 32

1007

Supermarkt /commerc. 1.989 2.500

bedrijven 400 5.490 5.490 5.490

kantoren 8.503 1.199 1.199 1.199

overig 2.640

36.101

*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

Colum
buskw

artier 

initiatieven	 zijn	 wegens	 specifieke	 ontwikke-

lingsproblemen	 verplaatst	 naar	 een	 andere	

locatie	of	omgezet	in	po.	Er	is	ten	opzichte	van	

de	oorspronkelijke	planning	een	lichte	vertra-

ging	te	constateren	in	de	start	bouw	van	voor-

namelijk	 de	 appartementencomplexen.	 oor-

zaak	is	een	teruglopende	vraag	van	de	kopers.	

Echter	alles	wordt	in	aanbouw	genomen	en	zal	

in	2010	worden	opgeleverd.

het	 stedenbouwkundig	 ontwerp	 voor	 Colum-

buskwartier Noord	 sluit	 aan	 bij	 het	 groene	

en	 kindvriendelijke	 karakter	 van	 zuid.	 ook	

hier	speelt	duurzaamheid	 in	de	vorm	van	103	

passiefwoningen	 en	 64	 zonnewoningen	 een	

belangrijke	 rol.	De	 uitvoering	 van	 de	 gereed-

liggende	 plannen	 ondervindt	 wegens	 de	 kre-

dietcrisis	 vertraging	 en/of	 wordt	 gefaseerd.	

medio	augustus	is	de	bouw	gestart	van	de	103	

passiefwoningen	 (huurwoningen)	 en	 voor	 de	

overige	delen	koersen	wij	op	een	start	bouw	in	

2010.	Een	deel	van	het	gebied	(54		woningen)	is	

aan	de	gemeente	teruggegeven	en	wordt	eind	

2009	in	po	uitgegeven.

voor	 het	 buurtwinkelcentrum	 is	 een	 tender	

gevoerd.	 realisatie	 van	 het	 winnende	 ont-

werp	 wordt	 ernstig	 vertraagd	 door	 een	 door	

de	verliezende	partij	aangespannen	juridische	

procedure.	 als	 de	 procedure	 positief	 wordt	

afgerond	 (uitspraak	november	2009)	 zal	 start	

bouw	medio	2011	plaatsvinden.	De	ontwikke-

ling	van	een	bijzonder	appartementencomplex	

als	icoon	voor	het	columbuskwartier	is	in	volle	

gang.	De	bouw	hiervan	start	in	2010.	

In	het	columbuskwartier	 liggen	 ruimtereser-

veringen	voor	het	warmte	overdracht	station	

van	Nuon/Liander	en	een	benzinepompstation.	

wij	willen	deze	voorzieningen	de	aankomende	

twee	jaar	invullen.		

Columbuskwartier	is	ca.	41,4	ha	groot.	het	to-

tale	uit	te	geven	gebied	bedraagt	ca.	20,6	ha.	

het	motto	van	columbuskwartier	kan	worden	

geformuleerd	als:	“levendig	wonen	in	de	luw-

te”	waarin	 duurzaamheid,	 kindvriendelijkheid	

en	variatie	voorop	staan.

In	 Columbuskwartier zuid	 is	 het	 woningpro-

gramma	in	diverse	segmenten	voor	een	groot	

deel	 opgeleverd.	hiertoe	 behoren	 280	 zonne-

woningen.	 De	 basisscholen	 zijn	 gereed	 en	 in	

gebruik	genomen.	Eind	2009	worden	de	overi-

ge	voorzieningen	zoals	de	peuterspeelzaal,	het	

kinderdagverblijf,	de	buitenschoolse	opvang	en	

de	speelzaal	opgeleverd	met	uitzondering	van	

het	servicepunt	zorg	en	wonen.	aan	de	inrich-

ting	 van	 de	 openbare	 ruimte	 wordt	 gewerkt.	

Deze	wordt	eind	2010	opgeleverd.	het	kinder-

pad	waaraan	de	bijzondere	speelvoorzieningen	

liggen	krijgt	zijn	uiteindelijke	vorm.	twee	cpo-
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Homeruskwartier particuliere opdrachtgeverschap
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Programma > owP 2007

Programma >oPP 2009 (fysiek)

2008 2009 2010 2011

woningen

Po /collectief 450 450 450 450

mo 750 450

totaal woningen

3.000

bedrijven 5.000 5.000

Commercieel 1.400 1.400 5.000

maatschappelijk 14.100 1.500 5.500

overig 5.000

totaal 42.900

*)	betreft	centrumgebied

*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/16

woningen

Po/collectief 79 170 358 189 167 230 87

mo 824 269 124 277 277 109* 218*

totaal woningen 903 439 482 466 444 339 218

3.291

bedrijven

Commercieel 4.461 4.461 4.461

maatschappelijk 2.166 2.166 2.166

overig

totaal 19.886

*)	Betreft	centrumgebied

*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

H
om

eruskw
artier 

is	de	tweede	ronde	van	de	ontwikkelcompetitie	

gestart	 waarvan	 de	 bouwstart	 gepland	 staat	

voor	november	2010.

De	 uitvraag	 voor	 in	 totaal	 acht	 torenlocaties	

heeft	 geleid	 tot	 een	 beperkt	 aantal	 haalbare	

inzendingen.	 start	 bouw	 stond	 aanvankelijk	

gepland	voor	2010.	voor	het	grootste	deel	van	

deze	 torenlocaties	wordt	nu	pas	op	de	plaats	

gemaakt.	

In	 het	 homeruskwartier	 centrum	 is	 het	 uit-

gangspunt	 zelf	 bouwen	 aan	 een	 combinatie	

van	 wonen	 en	 werken	 in	 gesloten	 bouwblok-

ken.	hierbij	 zal	 in	de	plint	 (de	begane	grond)	

een	winkel	of	werkruimte	worden	gemaakt	en	

daarboven	worden	gewoond.	om	diversiteit	 in	

de	 het	 winkelbestand	 aan	 te	 brengen	 zal	 er	

geen	 supermarkt	 in	 het	 centrumgebied	 wor-

den	 ontwikkeld.	 	 De	 opzet	 voor	 het	 centrum	

is	 ontleend	 aan	 ervaringen	 in	 de	 Duitse	 stad	

tübingen.	 In	 deze	 stad	 zijn	 drie	 wijken	 door	

bouwgroepen	ontwikkeld.	De	wijken	zijn	daar-

door	levendig,	hebben	een	grote	verscheiden-

heid	in	architectuur	en	kenmerken	zich	vooral	

door	 een	 aantrekkelijke	 mix	 van	 woningen,	

winkels,	voorzieningen	en	bedrijfjes.

De	voorbereidingen	zijn	erop	gericht	om	in	het	

voorjaar	van	2010	kavels	aan	te	bieden.

De	aanleg	van	het	centraal	in	de	wijk	gelegen	

park	 “De	 Green”	 staat	 in	 het	 teken	 van	 een	

zorgvuldige	 inpassing	 van	 de	 archeologische	

vindplaats	 ter	 plekke.	met	 de	 inplant	 van	het	

park	 wordt	 in	 het	 najaar	 van	 2010	 gestart.		

Bij	het	ontwerp	van	het	park	is	in	het	bijzonder	

aandacht	 voor	de	verbeelding	van	de	archeo-	

logische	vondst	die	stamt	uit	het	steentijd.

De	oppervlakte	van	het	Homeruskwartier	be-

draagt	ca.	105,1	ha,	waarvan	ca.	55	ha	zal	wor-

den	uitgegeven	voor	overwegend	woningbouw.	

De	 gemiddelde	 dichtheid	 bedraagt	 30	 wonin-

gen/ha	buiten	homeruskwartier	centrum.

met	 het	 programma	 “ikbouwmijnhuisinalme-

re”	heeft	de	gemeente	almere	het	bouwrecht	

aan	de	bewoners	zelf	gegeven.	van	de	ruim	500	

kavels	die	 in	 de	afgelopen	periode	 in	de	 ver-

koop	zijn	gegaan	is	het	grootste	deel	verkocht	

of	in	optie.	De	bouwers	van	het	eerste	uur	wo-

nen	inmiddels	in	hun	woning.	Een	deel	van	de	

kavels	 wordt	 in	 ikbouwmijnhuisbetaalbaar	 in	

almere	(IBBa)	aangeboden.	Dit	blijkt	een	suc-

cesvolle	 methode	 om	 ook	 po	 toegankelijk	 te	

maken	voor	de	lagere	inkomens

ook	de	velden	die	in	mede	opdrachtgeverschap	

worden	ontwikkeld	zijn	 inmiddels	 in	aanbouw	

zij	 het	met	enige	 vertraging.	 In	 februari	 2009	
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30.09.2009
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Programma > visie 2007

Programma >oPP 2009 (fysiek)

2009 2010 2011 2012 2013 2014
egw duur 32 32 32 32 132
egw middel duur
egw goedkoop
mgw duur 231 231 231 231 231 925
mgw middel duur
mgw goedkoop 29 29 29 29 29 115

2.600
kantoren 10.909 10.909 10.909 10.909 10.909 65.455
totaal 120.000
detailhandel 1.570 1.570 1.570 1.570 9.420
maatsch. 250 250 250 250 1.500
retail / leisure 7.660 7.660 7.660 7.660 45.960
horeca / hotel 1.500 1.500 1.500 1.500 9.000
R & D 4.500 4.500 4.500 4.500 27.000
business fact. 500 500 500 500 3.000

159.800
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

2012 2013 2014 2015 2016 2017
egw duur 72 72 72 72 72 432
egw middel duur 59 59 59 59 59 356
egw goedkoop 6 6 6 6 6 34
mgw duur 59 59 59 59 59 354
mgw middel duur 82 82 82 82 82 492
mgw goedkoop 25 25 25 25 25 147

3.330
kantoren 12.000 12.000 12.000 12.000 72.000
totaal 120.000
detailhandel 3.500 5.500 4.500
maatsch. 6.600 500
retail / leisure 42.500 5.800 5.800 6.000
horeca / hotel 5.000 500 3.000 3.000
R & D
business fact.

92.200
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

k
ustzone

wacht	kunnen	worden.

Naar	 verwachting	 zal	 in	 oktober	 2009	 duide-

lijk	 zijn	 of	 en	 zo	 ja,	 onder	welke	 condities	de	

eventuele	 samenwerking	 kan	 plaatsvinden.	

Indien	dit		een	feit	wordt	zal	de	eerste	uitgifte	

van	 grond	 plaatsvinden	 in	 2012	 en	 zal	 naar	

verwachting	de	ontwikkeling	van	de	kustzone	

doorlopen	tot	2020.

	

voor	de	noordelijk	gelegen	deelgebieden	waar	

ook	 daadwerkelijk	 bouwblokken	 gepland	 dan	

wel	 te	 verwachten	 zijn	 wordt	 momenteel	 ar-

cheologisch	vooronderzoek	verricht.	het	zuide-

lijk	deel	wordt	ontheven	van	onderzoeksplicht.	

De	onderzoeksresultaten	bepalen	primair	of	en	

waar	archeologisch	vervolgonderzoek	noodza-

kelijk	is.	wij	verwachten	het	onderzoekstraject	

begin	2010	te	hebben	afgerond.

wij	 streven	naar	 continuering	 van	grootscha-

lige	 evenementen.	De	kwaliteiten	 van	het	al-

meerderstrand	als	 ideale	plek	voor	dagrecre-

atie	 en	 grootschalige	 evenementen	 worden	

ieder	jaar	opnieuw	bewezen.	De	vele	bezoekers	

van	binnen	en	buiten	almere	getuigen	daarvan.	

voor	almere	en	almere	poort	betekent	dit	ook	

dat	het	almeerderstrand	als	marketing	instru-

ment	waardevol	is.	het	behouden	van	die	kwa-

liteiten	en	het	continueren	van	het	gebruik	zal	

ook	de	aankomende	 jaren	 inzet	 zijn	 van	onze	

inspanningen.	 met	 de	 organisatoren	 van	 de	

grote	evenementen	kijken	wij	telkens	twee	ja-

ren	vooruit	om	daarmee	zowel	voor	die	partijen	

als	voor	de	gemeente	de	continuïteit	van	deze	

publiekstrekkers	te	waarborgen.	

het	 totale	 plangebied	 van	 de	 kustzone	 be-

draagt	ca.	118	ha	(exclusief	het	deel	buiten	de	

dijk,	 zijnde	 het	water	 en	 het	 strand).	hiervan	

zal	 ca.	 58	ha	worden	uitgegeven	 ten	behoeve	

van	de	diverse	functies,	wonen,	werken	en	re-

creëren.

In	juni	2008	heeft	de	gemeente	3	beleggers	ge-

vraagd	een	ruimtelijke	visie	met	bijbehorende	

bieding	op	te	stellen	voor	de	ontwikkeling	van	

de	kustzone.	op	7	mei	2009	heeft	besluitvor-

ming	 plaatsgevonden.	 het	 college	 van	 B&w	

is	 het	 mandaat	 gegeven	 om	 met	 één	 partij	

verder	 te	 onderhandelen	 over	 het	 door	 hen	

ingediende	 plan	 met	 bijbehorende	 financiële	

bieding.	De	intentie	was	om	te	komen	tot	een	

samenwerking	voor	de	 integrale	ontwikkeling	

van	de	kustzone.	In	dit	opp	2009	is	gerekend	

met	een	realistische	inschatting	van	kosten	en	

opbrengsten	die	bij	deze	specifieke	locatie	ver-
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Cascadepark west centraal parkgebied in Almere Poort
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Programma > owP 2007

Programma > oPP 2009 (fysiek)

45

2010 2012 2013 2014

woNEN

Eengezinswoningen

meergezinswoningen 73 24 77 62

totaal 73 24 77 62

totaal woningbouw 236

2010 2012 - 2019

overig
Dierenspeelweide + Natuurspeeltuin/
kinderboerderij
klokhuis 1.000

Commerciële voorzieningen 3.000

*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

speeltuin.	De	kinderboerderij	zal	naar	Casca-

depark oost	gaan.

om	invulling	te	geven	aan	de	duurzame	ambi-

ties	van	dit	park,	is	voor	de	ontwikkeling	van	de	

woontoren	in	het	park	en	de	urban	villa’s	een	

ontwikkelingscompetitie	uitgeschreven	 in	mei	

2008.	Deze	competitie	heeft	eind	2008	geresul-

teerd	in	twee	winnaars	voor	een	urban	villa	en	

een	winnaar	voor	de	woontoren.	start	bouw	is	

naar	 verwachting	 medio	 2010.	 het	 hoge	 am-

bitieniveau	 van	 de	 plannen	 met	 bijbehorend	

risicoprofiel	kan	met	de	huidige	marktomstan-

digheden	aanleiding	zijn	tot	uitstel	.

het	Nps	programma	het	klokhuis	is	in	februari	

2009	gestart	met	de	landelijke	prijsvraag	‘het	

klokhuis	bouwt	een	klokhuis’.	alle	kinderen	in	

Nederland	zijn	uitgenodigd	zelf	hun	eigen	huis	

te	ontwerpen.	

De	 jury	heeft	 zes	winnende	ontwerpen	uitge-

kozen	 die	 door	 de	 winnaars	 samen	 met	 een	

architect	verder	wordt	uitgewerkt	tot	een	pro-

fessioneel	 ontwerp	 voor	 een	 te	 bouwen	 huis.	

Dit	huis,	de	‘vrolijke	taart’,	zal	in	2010	gebouwd	

worden.	De	bouw	 van	het	 huis	wordt	 gefilmd	

en	is	te	bekijken	via	nieuws-items	op	de	web-

site	 en	 wordt	 via	 een	 televisieserie	 van	 het	

klokhuis	 uitgezonden.	 Door	 de	 gemeente	 is	

een	bedrag	van	€	225.000	plus	een	locatie	ter	

beschikking	gesteld.	De	periode	tot	eind	2009	

zal	gebruikt	worden	om	andere	financierings-

bronnen	te	vinden.	afhankelijk	hiervan	zal	eind	

2009	definitieve	besluitvorming	over	bouwbud-

get,	ontwerp	en	gebruik	plaatsvinden.	

Cascadepark west	is	het	centrale	parkgebied	in	

almere	poort.	het	is	ca.	24,9	ha	groot.	centraal	

thema	in	het	park	is	duurzaamheid.	cascade-

park	west	is	opgebouwd	uit	een	bomenslinger,	

waarbinnen	open	‘kamers’	zijn	gemaakt.	Deze	

‘kamers’	 bieden	 ruimte	 voor	 sport,	 recreatie	

en	 ontspanning.	 Langs	 de	 randen	 is	 ruimte	

voor	woningbouw	en	enkele	paviljoens.	op	de	

noordelijke	 punt	 van	 het	 parkgebied	 zal	 een	

markante	en	duurzame	woontoren	verrijzen.	

het	 ontwikkelingsplan	 voor	 het	 cascadepark	

west	 is	 in	 juni	 2007	 vastgesteld.	 Inmiddels	

is	 het	 ontwikkelingsplan	 vertaald	 in	 een	 in-

richtingsplan	 en	 een	 matenplan	 2,	 op	 basis	

waarvan	de	aanleg	van	het	basispark	ter	hand	

kan	 worden	 genomen.	 het	 programma	 is	 in	

feite	 gelijk	 gebleven.	 wel	 wordt	 afgezien	 van	

de	komst	van	de	dierenspeelweide	en	natuur-

2008 2009 2010

woNEN

Eengezinswoningen 75

Eengezinswoningen 48 56 57

totaal 123 56 57

totaal woningbouw 236

overig 2009 2012 - 2018

Commerciële voorzieningen 3.000

*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd
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Cascadepark oost duurzaamheid staat voorop



A6

De Strandstad van de RandstadDe Strandstad van de Randstad

Gemeente Almere
Projectorganisatie Almere Poort
Postbus 200 I 1300 AE Almere
www.almere-poort.nl

centrumgebied

woongebied

bedrijfsterrein

bebouwing bestaand

bebouwing in ontwikkeling

groen bestaand

groen nieuw

strand

water

spoor

bus+halte

snelweg

hoofdweg

overige weg

fiets   

3

D E E L G E B I E D E N
A L M E R E  P O O R T

1-Olympiakwartier
2-Kustzone
3-Europakwartier
4-Homeruskwartier
5-Columbuskwartier
6-Cascadepark
7-Olympia Officepark
8-Lagekant
9-Middenkant
10-Hogekant
11-Pampushout
12-Voortuin

12

11

5

83

9
 10

12

A6

7

6

4

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
@ Gemeente Almere I DSO I Stedenbouw & Landschap.2009

0 200 400 600 800 1000

parkblokken
6-7 lagen

kantoor en/of woonblok
6-7 lagen

oostelijk
kantoorgebouwencomplex

3-8 lagen

voorziening
1-2 lagen

voorziening
1-2 lagen

ensemble woningbouw
6-7 lagen

Groenhorst College
2-4 lagen

onderwijs
3-4 lagen

kantoorkavels
in de ‘kamers

1-5 lagen’

Almere Poort > ondernemingsPlAn 2009 > deelgebieden 19

Programma > owP 2008

opgel. 2008 2009 2010 2011 2012

mgw duur

mgw midden duur 27 60

mgw goedkoop 53 116

totaal woningen 256

kantoren 7.500 7.500 7.500 7.500 15.000

internationale school 4.280

groenhorstcollege 16.880

Horeca 350 350

66.230
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

2009 2010 2011 2012 2013 2014

mgw duur

mgw midden duur 25 7 29 22

mgw goedkoop 55 34 34

totaal woningen 206

kantoren 6.250 6.250 6.250 18.760

internationale school 6.570

groenhorstcollege 4.280

Horeca 350

65.580
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

Programma >oPP 2009 (fysiek)

Cascadepark o
ost

werk,	een	multifunctioneel	gebouw	met	circa	

80	 woonwerkeenheden	 en	 voorzieningen	

gericht	 op	 kunstenaars	 en	 andere	 creatieve	

beroepen.	 het	 gebouw	 wordt	 ontwikkeld	 in	

collectief	 particulier	 opdrachtgeverschap.	 De	

bouw	start	naar	verwachting	maart	2010.	

De	gemeente	heeft	een	contract	gesloten	met	

Dura	vermeer	vastgoed	 voor	de	ontwikkeling	

en	realisatie	van	duurzaam	commercieel	vast-

goed.	Dura	vermeer	ontwikkelt	het	duurzaam-

heidconcept	 samen	met	 de	 tu/Delft.	 huidige	

marktontwikkelingen	 kunnen	 van	 invloed	 zijn	

op	 het	 realisatietempo.	 Dura	 vermeer	 voert	

momenteel	gesprekken	met	mogelijke	gebrui-

kers	uit	de	medische	sector.

De	uitgifte	van	de	andere	kantoorkavels	is	ver-

traagd	door	de	huidige	marktsituatie.							

het	 Groenhorst	 college	 heeft	 een	 bouwaan-

vraag	 ingediend	 voor	 tijdelijke	 huisvesting	 op	

het	eigen	terrein	in	cascadepark	oost.	

Deze	huisvesting	is	voor	de	hogere	agrarische	

school	 waarmee	 gestart	 zal	 worden	 vanaf	

2010.	het	definitieve	gebouw		voor	het	hogere	

omderwijs	komt	in	Lagekant.

medio	 2006	 is	 gestart	 met	 het	 opstellen	 van	

een	nieuw	ontwikkelingsplan,	met	als	leidraad	

duurzaamheid.	 cascadepark	 is	 de	 “proeftuin	

Nieuw	 Flevolands	 peil”.	 In	 2007	 is	 het	 ont-

wikkelingsplan	 afgerond	 en	 vastgesteld	 en	 is	

gestart	 met	 het	 inrichtingplan.	 In	 2008	 is	 dit	

inrichtingplan	 vastgesteld	 en	 het	 matenplan	

2	 gemaakt,	 waarmee	 het	 bouwrijp	 maken	 is	

aangevangen.	april	 2009	 is	begonnen	met	de	

eerste	 fase	 van	 het	 bouwrijp	 maken.	 als	 de	

werkzaamheden	 voor	 de	 eerste	 fase	 gereed	

zijn,	kan	de	International	school	almere	star-

ten	met	de	realisatie	van	het	nieuwe	schoolge-

bouw.	De	prognose	is	dat	de	bouw	najaar	2009	

start.	De	school	moet	uiteindelijk	plaats	bieden	

aan	300	internationale	scholieren.	

woningcorporatie	 De	 key	 ontwikkelt	 samen	

met	stichting	citymix	het	project	woonkuNst-
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Programma > owP 2008

Programma > oPP 2009 (fysiek)
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nieren	gestalte	kan	krijgen,	variërend	van	wer-

ken	 aan	 huis	 tot	 solitaire	 kantoorgebouwen.	

Deze	 flexibiliteit	 in	 de	 programmering	 maakt	

het	mogelijk	in	te	spelen	op	die	ontwikkelingen	

waar	de	markt	op	dat	moment	om	vraagt	of	de	

gelegenheid	toe	biedt.

het	 olympiakwartier	 wordt	 het	 meest	 ver-

dichte	 en	 stedelijk	 gebied	 van	 almere	 poort,	

doorsneden	 door	 de	 Flevolijn	 die	 verdubbeld	

wordt.	 met	 prorail	 wordt	 intensief	 over	 dit	

project	gesproken.	De	ontwikkelende	partijen	

ervaren	 allen	 dat	 de	 vraaguitval	 in	 de	 markt	

betekent	dat	 investeringen	meer	dan	vroeger	

afgewogen	moeten	worden,	zonder	dat	ambi-

ties	worden	losgelaten.	

Een	 en	 ander	 laat	 onverlet	 dat	marktpartijen	

en	 gemeente	 zich	 voorbereiden	 op	 realisatie	

van	de	plannen.	actuele	ontwikkelingen	hierin	

zijn:

•	 In	het	gebied	 ten	oosten	van	de	spoorlijn	

is	stadgenoot	samen	met	een	mvrDv	en	een	

50-tal	 deels	 internationale	 architecten	 bezig	

het	 ambitieuze	 planconcept	 om	 te	 zetten	 de-

finitieve	 ontwerpen.	 Die	 zullen	 januari	 2010	

gereed	zijn.	

•	 zoals	de	planontwikkeling	er	nu	uitziet	zal	

de	bibliotheek	geïntegreerd	worden	binnen	de	

ontwikkeling	van	de	roc	vestiging.	Deze	loca-

tie	maakt	onderdeel	uit	 van	het	door	stadge-

noot	te	ontwikkelen	gebied	aan	de	oostzijde.

•	 tcN	heeft	het	voorlopig	ontwerp	nagenoeg	

gereed.	het	zwembad,	dat	binnen	het	plange-

bied	van	tcN	ligt,	zal	vanaf	dit	najaar	door	de	

gemeente	 ontwikkeld	 worden,	 nu	 in	 de	 con-

cept-begroting	de	laatste	benodigde	middelen	

voor	Dmo	zijn	opgenomen.

het	ontwikkelingsplan	voor	het	olympiakwar-

tier & officepark	is	in	juni	2008	door	de	raad		

vastgesteld.	kort	daarna	is	het	in	een	stroom-

versnelling	gekomen.	met	tcN,	stadgenoot	en	

De	key	 zijn	 “overeenkomsten”	 op	 hoofdlijnen	

gesloten.	 Daarbij	 zijn	 De	 key	 en	 stadgenoot	

de	 mogelijkheid	 geboden	 om	 woon-	 en	 kan-

toorprogramma	gedeeltelijk	met	elkaar	uit	 te	

wisselen,	 waarmee	 een	 betere	 balans	 wordt	

bereikt	 tussen	de	 verschillende	programma’s	

in	 dit	 hoogstedelijke	 kerngebied	 van	 almere	

poort.

het	nieuwe	programma	laat	een	toegenomen	

woningbouwproductie	zien	van	1380	naar	2.185	

stuks.	Binnen	de	330.000	m2	bvo	kantoren	van		

olympiakwartier	en	officepark	zijn	de	kantoren	

in	het	olympiakwartier	voor	ca.	25%	veronder-

steld	“hybride”	te	zijn.	waarmee	bedoeld	wordt	

dat	dit	voor	werken	bestemde	deel	op	vele	ma-

2009 2010 2011 2012 2013 2014

wonen duur 40 43 43 43 43 43

wonen middel duur 104 106 106 106 106 107

wonen goedkoop 27 92 92 92 92 95

1.380

kantoren 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 278.000

kantoren reserve 65.171

442.950

detailhandel 6.000 3.250 6.500

maatschappelijk  10.000 2.750 2.750

leisure 13.259 13.259 6.850

Horeca 4.000 2.750 700

“actieve plint”

72.068

*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

2010 2011 2012 2013 2014 2015 ev.

wonen duur 44 62 75 75 57 65

wonen middel duur 111 157 192 192 146 165

wonen goedkoop 86 166 193 150 114 129

2.185

kantoren 21.500 29.667 29.667 29.667 35.100 185.386

kantoren reserve

330.996

Detailhandel 5.000 5.000 5.000

maatschappelijk  15.000

leisure (incl.themaretail) 32.000

Horeca 1.000 3.000 1.000

“actieve plint” 4.000 1.000 2.200 3.500

84.700

*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd
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spoor	gelegen	tracé	van	de	oosttangent	(regio-

bus)	en	de	ten	westen	en	ten	oosten	strak	aan	

dit	toekomstige	spoor	liggende	bouwprojecten	

van	(vooral)	De	key	en	stadgenoot.	

•	 het	 ontwerp	 van	 het	 station	 is	 vertraagd	

mede	als	 gevolg	 van	 	 discussies	met	prorail	

over	de	kwaliteit	van	het	station	en	de	wense-

lijkheid	 van	 p&r-plaatsen.	 Naar	 verwachting	

van	prorail	zal	het	station	in	de	loop	van	2012	

in	gebruik	genomen	worden.

•	 het	 verkavelingsplan	 voor	 het	 openbaar	

gebied	 is	 gereed,	 het	 inrichtingsplan	 wordt	

in	 samenwerking	 met	 de	 marktpartijen	 op-

gesteld,	 parallel	met	 de	door	hun	op	 te	 stel-

len	 Definitieve	 ontwerpen.	 om	 de	 algehele	

plankwaliteit	 te	zekeren,	 is	 in	overleg	met	de	

welstandscommissie	 prof.	 F.	 houben	 aange-

steld	als	supervisor	van	het	gebied.

•	 om	potentiële	bewoners	en	gebruikers	van	

het	olympiakwartier	voor	dit	project	te	interes-

seren	 werken	 gemeente	 en	 de	 marktpartijen	

samen	aan	marketing,	communicatie	en	bran-

ding	van	het	olympiakwartier	en	officepark.	

•	 Gestart	 is	 met	 de	 voorbereiding	 van	 het	

bouwrijpmaken	zodat	het	gebied	eind	2010	ge-

schikt	is	om		bebouwd	te	worden.	

•	 Er	 is	 een	 serieuze	 gegadigde	 voor	 vesti-

ging	 in	 het	officepark.	het	 gaat	 om	een	 ves-

tiging	van	een	Europees	hoofdkantoor	van	een	

amerikaanse	firma	op	 het	 gebied	 van	health		

science.	 De	 verwachting	 is	 dat	 in	 november	

2009	 de	 koopovereenkomst	 voor	 de	 grond	

wordt	getekend	en	de	bouw	start	 in	2010.	De	

beoogde	kavel	is	reeds	geschikt	gemaakt	voor	

bebouwing.	De	oplevering	van	hun	20.000	m2	

grote	kantoorgebouw	met	850	arbeidsplaatsen	

in	2012.	

•	 voor	de	400	woningen	van	olympia Cv,	be-

vindt	het	ontwerp	zich	in	de	schetsfase.

•	 In	het	gebied	ten	westen	van	de	spoorlijn	

heeft	 De	 key	 heeft	 voor	 haar	 deel	 de	 plan-

nen	uitgewerkt	naar	vo+	niveau.	men	is	thans	

doende	met	de	financiële	analyses,	alvorens	de	

slag	naar	de	definitieve	ontwerpen	te	kunnen	

maken.	

•	 aan	de	westzijde	 is	archeologisch	onder-

zoek	gaande.	Naar	verwachting	wordt	het	ar-

cheologisch	onderzoek	nog	in	2009	afgerond.

•	 voor	het	plandeel	 “8	ha”	 van	olympia	cv	

vindt	 momenteel	 een	 analyse	 plaats	 hoe	 het	

programma	 van	 dit	 plandeel	 (met	 o.a.	 het	

stadsdeelwinkelcentrum)	een	sterkere	bijdra-

ge	kan	leveren	aan	het	weefsel	van	het	olym-

piakwartier	 enerzijds	 en	 stedenbouwkundige,	

verkeerskundige	 en	 programmatische	 aan-

hechting	met	de	kustzone	anderzijds.	het	doel	

daarvan	is	om	de	kustzone	en	olympiakwartier	

duurzaam	aan	elkaar	te	verbinden.	resultaten	

hiervan	zijn	eind	2009	beschikbaar.	

•	 Gewerkt	 wordt	 aan	 de	 inpassing	 van	 zo-

wel	 de	 spoorverdubbeling	 als	 de	 geplande	

busbaan	 en	 het	 Ns	 station.	 het	 vergt	 meer	

tijd	aan	de	kant	van	prorail	om	tot	definitieve	

keuzes	te	komen	over	de	spoorverdubbeling	in	

almere	poort.	Die	vertraging	werkt	door	naar	

andere	projecten	in	het	olympiakwartier,	zoals	

het	kunnen	vaststellen	van	het	parallel	aan	dit	
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0 125 m

verkaveling Hogekant AlmerePoort dd mei 2009

extra	tijd	en	energie	gestopt	in	het	begeleiden	

van	potentiële	kopers.	

voor	een	mogelijke	hotelontwikkeling	blijft	een	

kavel	aan	de	Elementendreef	gereserveerd.

ten	opzichte	van	het	in		2002	vastgestelde	ont-

wikkelingsplan	 met	 bijbehorend	 inrichtings-

plan	en	grondexploitatie	is	in	de	loop	van	de	ja-

ren	weinig	veranderd.	Er	wordt	nu	gewerkt	aan	

een	nieuw	inrichtingsplan	dat	de	principes	van	

het	oude	plan	overeind	laat	maar	een	soberder	

materiaalgebruik	laat	zien.

Begin	2010	wordt	het	noordelijk	deel	van	ho-

gekant	van	een	definitieve	bestrating	voorzien.

Hogekant

Het verleden

het	 in	 2002	 vastgestelde	 ontwikkelingsplan	

maakt	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 ca.	 20.2	 ha	

groot	bedrijventerrein	mogelijk	waarvan	16	ha	

uitgeefbaar.

Het Heden 

van	deze	16	ha	is	nu	ca.	5.8	ha	verkocht	er	res-

teert	nog	ca.	10	ha	uit	te	geven	voor	de	overige	

kavels	zijn	reserveringen	aangegaan.

De toekomst verwachtingen

De	verkoop	van	de	nog	uit	te	geven	kavels	ver-

loopt,	 als	 gevolg	 van	 de	 economische	 reces-

sie	niet	al	 te	snel.	om	de	verkoop	van	kavels	

toch	zo	veel	als	mogelijk	 te	stimuleren	wordt	

nog	meer	dan	in	het	verleden	al	het	geval	was	

verkocht 2009 2010 2011 2012 2013

bedrijven 52.597 10.000 10.000 20.000 20.000 37.539

totaal 150.136

*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

48
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492011 2012 2013 2014 2015 2016

bedrijfswoningen

kantoren 5.539 4.504 2.436 2.436

bedrijven 8.360 14.825 23.101 17.545 15.325

totaal 94.071
*)		 -	 bruto	oppervlakte	van	circa	22,9	ha.
	 -	 kleinschalig	bedrijventerrein
	 -	 kavelgroottes	variëren	tussen	circa	400	m2	tot	2.500	m2
	 -	 plan	bevat	9,4	ha	uitgeefbaar	gebied	waarvan	1,5	ha	is		 	
	 bestemd	voor	kantoren
	 -	 In	het	ondernemingsplan	is	afgezien	van	de	mogelijkheid		 	
	 van	reguliere	woningbouw.
Een	geringe	programma	in	combinatie	met	werken	wordt	evenwel	wenselijk	
geacht.	Gedacht	wordt	aan	circa	24	woonwerkeenheden
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

2016 2017 2018 2019 2020 2021

bedrijfswoningen 4 4 4 4 4 4

kantoren 14.915

bedrijven 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 9157

totaal 94.072
*)		 -	 bruto	oppervlakte	van	circa	22,9	ha.
	 -	 kleinschalig	bedrijventerrein
	 -	 kavelgroottes	variëren	tussen	circa	400	m2	tot	2.500	m2
	 -	 plan	bevat	9,4	ha	uitgeefbaar	gebied	waarvan	1,5	ha	is		 	
	 bestemd	voor	kantoren
	 -	 In	het	ondernemingsplan	is	afgezien	van	de	mogelijkheid		 	
	 van	reguliere	woningbouw.
Een	geringe	programma	in	combinatie	met	werken	wordt	evenwel	wenselijk	
geacht.	Gedacht	wordt	aan	circa	24	woonwerkeenheden
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

m
iddenkant 

meer	heeft	in	middenkant	als	vestigingsplaats	

voor	een	brandweerkazerne.

Nu	wordt	gewerkt	aan	het	Inrichtingsplan	dat	

naar	 verwachting	 eind	 2009	 gereed	 zal	 zijn.	

verdere	investeringen	in	bouwrijp	maken	wor-

den	 afhankelijk	 gesteld	 van	 concrete	 belang-

stelling	uit	de	markt.

het	 ontwikkelingsplan	 middenkant	 wijkt	 af		

van	 het	 ondernemingsplan	 poort	 2007	 op	 de	

volgende	onderdelen:

•	 Een	 deel	 van	 het	 uitgeefbaar	 terrein	 is	

beschikbaar	gekomen	voor	kantoren	in	plaats	

van	bedrijven.	 vanuit	 stedenbouwkundig	 oog-

punt	 	 is	de	keuze	gemaakt	 ivm	de	 ligging	 te-

genover	 het	 cascadepark	 oost.	 hierbij	 wordt	

aangenomen	dat	er	hogere	beeldkwaliteitsei-

sen	 gesteld	 kunnen	 worden	 aan	 het	 ontwerp	

van	 kantoren	 dan	 aan	 de	 bedrijfsruimten	 die	

binnen	de	doelgroep	middenkant	past.	

•	 In	 het	 ondernemingsplan	 staat	 op	 de	

voorzieningenkaart	 een	 brandweerkazerne	

vermeld	 in	 middenkant.	 De	 brandweer	 heeft	

inmiddels	 laten	 weten	 dat	 zij	 geen	 interesse	
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15.228	

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Egw duur

Egw midden

mgw duur

mgw midden

totaal wonen ................

kantoren / bedrijven 15.228 15.228 15.228 15.228 15.228 32.227

kantoren

bedrijven

maatschappelijk 9.285 9.285

totaal 126.985
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Egw duur

Egw midden

mgw duur

mgw midden

totaal wonen ................

kantoren / bedrijven

kantoren 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 2.428 7.283

bedrijven 10.428 10.428 10.428 10.428 10.428 10.428 31.283

maatschappelijk 9.285 9.285

totaal 134.268
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

lagekant

nodigde	licentie	van	het	ministerie	ontvangen.	

De	gesprekken	om	tot	een	overeenkomst	voor	

bouwplanontwikkeling	 te	 komen	 zijn	 begin	

2009	gestart.	het	schoolgebouw	 (eerste	 fase)	

moet	medio	2012	de	deuren	openen.

De	 uitgifte	 van	 bedrijfskavels	 ondervindt	 de	

gevolgen	 van	 de	 economische	 crisis.	 hoewel	

er	 vanuit	 de	 markt	 interesse	 is	 voor	 het	 be-

drijventerrein,	 blijven	 concrete	 investeringen	

vooralsnog	uit.	wel	zijn	een	tweetal	bedrijven	

plannen	 aan	 het	 uitwerken	 voor	 nieuwbouw	

op		Lagekant,	zowel	voor	bedrijfs-	als	kantoor-

ruimte.

voor	 lagekant	 is	 in	 2007	 een	 ontwikkelings-

plan	 vastgesteld.	 In	 2008	 zijn	 het	 inrichting-

plan	en	het	matenplan	2	opgesteld,	waarmee	

gestart	kon	worden	met	het	bouwrijp	maken.	

met	 de	 uitvoering	 van	 het	 bouwrijp	 maken	 is	

januari	2009	gestart	en	in	juni	is	het	bedrijven-

terrein	opgeleverd.	

Lagekant	wordt	het	eerste	nieuw	te	realiseren	

bedrijventerrein	 dat	 het	 keurmerk	 veilig	 on-

dernemen	 (kvo-B)	krijgt.	tevens	wordt	park-

management	 ingevoerd.	het	 traject	 voor	cer-

tificering	voor	het	keurmerk	is	gestart	en	er	is	

een	businessplan	parkmanagement	opgesteld	

welke	mei	 2009	 in	procedure	 is	gebracht.	Na	

vaststelling	 kan	 de	 vereniging	 parkmanage-

ment	operationeel	worden.	op	Lagekant	zal	de	

aeres	Groep,	waar	het	Groenhorst	college	deel	

van	 uitmaakt,	 een	 hogere	 agrarische	 school	

starten.	hiervoor	heeft	de	aeres	Groep	de	be-
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Pampushout i, ii & iii bijzonder woonmilieu in het bos

Europan 9 referentiebeelden
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Pam
pushout i, ii &

 iii 

voor	het	nieuwe	programma	is	een	kleine	wij-

ziging	nodig	van	het	bestemmingsplan.

Een	deel	van	dit	programma	zal	worden	ontwik-

keld	 in	het	kader	 van	de	Europese	prijsvraag	

Europan	 9	 waarbij	 de	 winnende	 architecten	

een	rol	wordt	toebedeeld	in	de	uitwerking	van	

een	stedenbouwkundige	visie	voor	het	gebied.	

voor	het	Noordelijke	deel	van	het	pampushout	

wordt	 momenteel	 een	 ontwikkelingsplan	 op-

gesteld.	Deze	is	medio	2010	gereed.	

In	het	oostelijke	deel	van	het	pampushout	zijn	

de	kansen	zeer	reëel	dat	de	vestiging	van	een	

grote	jeugdzorginstelling	op	korte	termijn	van	

de	grond	komt.	De	ontsluiting	van	deze	voor-

ziening	 op	 de	 hoge	 ring	 vereist	 bijzondere	

aandacht.	 De	 besturen	 van	 de	 deelnemende	

organisaties	voor	jeugdzorg	hebben	de	ambitie	

uitgesproken	om	duurzame	jeugdzorg	te	reali-

seren	naar	inhoud	èn	op	gebouwniveau.

voor	 de	 te	 ontwikkelen	 gebieden	 zullen	 de	

benodigde	 gronden	 worden	 aangekocht	 van	

staatsbosbeheer.	

Bij	de	uitwerking	van	de	plannen	zal	rekening	

worden	 gehouden	 met	 een	 archeologische	

vindplaats.	voor	drie	zogenaamde	selectiege-

bieden	zal	eind	2009	het	archeologisch	onder-

zoek	zijn	afgerond.

samen	met	het	Flevolandschap	werkt	de	ge-

meente	 almere	 aan	 een	 toekomstvisie	 voor	

een	 duurzaam	 pampushout	 waar	 natuurre-

creatie	een	belangrijke	rol	dient	te	krijgen.	De	

projectorganisatie	 poort	 treedt	 hierin	 op	 na-

mens	de	gemeente	almere.		

De	 bosgebieden	 van	 de	pampushout	 begren-

zen	almere	poort	 in	het	noorden	en	het	oos-

ten.	 Delen	 van	 dit	 bos	 bevinden	 zich	 binnen	

de	 plangrenzen	 van	 almere	 poort.	 De	 totale	

oppervlakte	 daarvan	 bedraagt	 ca.	 247.5	 ha.	

hiervan	zal	ca.	26.6	ha	worden	uitgegeven	voor	

woningbouw	en	grootstedelijke	voorzieningen.	

hierdoor	 ontstaat	 een	 zeer	 ontspannen	 en	

groene	woonomgeving	in	een	zeer	lage	dicht-

heid.

In	 het	Noordelijke	pampushout	 ligt	 een	 kans	

voor	de	ontwikkeling	van	een	bijzonder	woon-

milieu	in	het	bos.	Dit	gebied	is	in	het	bestem-

mingsplan	almere	poort	 aangewezen	als	ge-

bied	voor	het	huisvesten	van	luxe	woningen	in	

een	zeer	lage	dichtheid.	In	het	totaal	gaat	het	

om		ca.	360	woningen.	De	bouw	van	deze	wo-

ningen	staat	gepland	tussen	2014	en	2018.	

A6

De Strandstad van de RandstadDe Strandstad van de Randstad

Gemeente Almere
Projectorganisatie Almere Poort
Postbus 200 I 1300 AE Almere
www.almere-poort.nl

centrumgebied

woongebied

bedrijfsterrein

bebouwing bestaand

bebouwing in ontwikkeling

groen bestaand

groen nieuw

strand

water

spoor

bus+halte

snelweg

hoofdweg

overige weg

fiets   

3

D E E L G E B I E D E N
A L M E R E  P O O R T

1-Olympiakwartier
2-Kustzone
3-Europakwartier
4-Homeruskwartier
5-Columbuskwartier
6-Cascadepark
7-Olympia Officepark
8-Lagekant
9-Middenkant
10-Hogekant
11-Pampushout
12-Voortuin

12

11

5

83

9
 10

12

A6

7

6

4

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
@ Gemeente Almere I DSO I Stedenbouw & Landschap.2009

0 200 400 600 800 1000

0 200 400 600 800 1.000

A6

Gooimeer

IJmeer

Marina 

Almeerderstrand

Zilverstrand

411
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Egw duur 20 24 24 24 8

Egw midden

mgw duur 20 24 24 24 8

mgw midden 10 12 12 12 4

totaal woningen 250

kantoren

maatschappelijk

totaal woningen 0
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Egw duur 40 44 44 44 38

Egw midden

mgw duur 20 24 24 24 8

mgw midden 10 12 12 12 4

totaal woningen 360

kantoren 70.000

maatschappelijk

totaal woningen 70.000 
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd
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4122011 2012 2013 2014 2015 2016

verwerving

totaal
*) Alle tabellen worden nog geactualiseerd

2016 2017 2018 2019 2020 2021

totaal

voortuin 

te	krijgen.	De	voortuin	wordt	deels	gebruikt	als	

gronddepot	 voor	poort.	hierdoor	 is	een	groot	

deel	 van	de	voortuin	pas	op	de	 lange	 termijn	

beschikbaar.	Daarnaast	wordt	het	strategische	

karakter	 tenietgedaan	 als	 een	 huurcontract	

wordt	aangegaan	voor	een	langere	termijn.	zo-

doende	wordt	de	komende	 jaren	geen	besluit	

genomen	 over	 het	 gebruik	 van	 de	 voortuin,	

tenzij	zich	een	majeur	project	aandient.	

De	voortuin	is	ca.	39	ha	groot	en	is	de	groen-

buffer	tussen	de	a6	en	de	bebouwing	in	poort.	

het	gebied	wordt	beschouwd	als	een	strategi-

sche	reservelocatie	voor	bijzondere	projecten.	

met	 de	 kNLtB	 zijn	 gesprekken	 gevoerd	 over	

een	vestiging	van	een	Nationaal	tenniscentrum	

van	 de	 tennisbond.	 ondanks	 inspanningen	

vanuit	de	gemeente	heeft	de	kNLtB	gekozen	

voor	 een	 locatie	 in	 amersfoort.	 Belangrijkste	

motivatie	voor	de	 tennisbond	 is	de	aanwezig-

heid	van	een	hoogspanningslijn	in	de	voortuin,	

wat	 als	 een	onoverkomelijkheid	gezien	wordt	

door	het	Bondsbestuur.	

Er	zijn	initaitieven	voor	een	short-golf	voorzie-

ning	in	de	voortuin.	Een	dergelijke	voorziening	

vraagt	veel	ruimte.	Daarnaast	zal	een	huurcon-

tract	met	een	exploitant	voor	minimaal	20	jaar	

gesloten	worden	 om	de	 voorziening	 rendabel	



  
  1999
c	 structuurPlAn Almere Poort, rAAd gemeente Almere (december)
c	 mer Plus AAnvullende mer Almere Poort 2002 inclusief milieunotA hogekAnt, 
  rAAd gemeente Almere 
 
  2001
c	 ontwikkelingsPlAn werklocAties Almere Poort, rAAd gemeente Almere 

  2002
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  rAAd gemeente Almere (juni)
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c	 structuurPlAn Almere 2010 met een doorkijk nAAr 2030, 
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c	 bouw centrum voor toP- en breedtesPort, b&w gemeente Almere
c	 ontwikkelingsPlAn euroPAkwArtier, rAAd gemeente Almere
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c	 detAilhAndel in Almere, ruimte en diversiteit in winkelgebieden (december)
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  2005
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c	 besluit ‘werken in de wijk’, b&w gemeente Almere (februAri)
c	 besluiten finAnciële sturing Almere Poort, b&w gemeente Almere (juli en november)

  2006
c	 ondernemingsPlAn Almere Poort 2005 – 2020, rAAd gemeente Almere (mAArt)
c	 AAnvulling energievoorZiening Almere Poort, nuon – gemeente Almere (APril)
c	 overeenkomst energievoorZiening Almere Poort, nuon – gemeente Almere (APril)
c	 beschikbAArstelling kredieten voor bevolkingvolgende voorZieningen, rAAd gemeente Almere 
c	 omgevingsPlAn flevolAnd 2006, ProvinciAle stAten Provincie flevolAnd (november)
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  2007
c	 overdrAcht PAmPusweg vAn Provincie AAn gemeente, b&w gemeente Almere (jAnuAri) 
c	 economisch ActiePlAn, rAAd gemeente Almere (jAnuAri)
c	 gewijZigd bestemmingsPlAn Almere Poort, b&w gemeente Almere (mAArt)
c	 uitkomsten woningmArktonderZoek Almere 2006, b&w gemeente Almere (mAArt)
c	 vrijstellingsProcedures voor Almere Poort voor de bouw vAn woningen, PArkeergArAges en  
  commerciële ruimten in het euroPAkwArtier in Almere Poort, b&w gemeente Almere (mAArt)
c	 vestiging voorkeursrecht oP Percelen in gebied kustZone Almere Poort, 
  rAAd gemeente Almere (mAArt)
c	 bus rijdt vAnAf Zomer 2007 in Almere Poort, b&w gemeente Almere (APril)
c	 feestelijke overhAndiging sleutel toPsPortcentrum (APril)
c	 homeruskwArtier wordt stAAlkAArt PArticulier oPdrAchtgeverschAP (APril)
c	 visie voor olymPiAkwArtier en olymPiA office PArk in Almere Poort, 
  b&w gemeente Almere (APril)
c	 energievoorZiening olymPiAkwArtier, rAAd gemeente Almere (APril)
c	 wijZiging energievoorZiening Almere Poort, rAAd gemeente Almere (APril)
c	 grondPrijsbeleid 2007, rAAd gemeente Almere (APril)
c	 ontwikkelingsPlAn homeruskwArtier, rAAd gemeente Almere (mei)
c	 Almere en stAAtsbosbeheer eens over groenontwikkeling, kustZone kAn doorgAAn, 
  b&w gemeente Almere (mei)
c	 kredietAAnvrAAg diverse ZAken, wAAronder kwAlitAtieve Ambities in de oPenbAre ruimte in 
  Almere Poort, rAAd gemeente Almere (mei)
c	 internAtionAl school Almere nAAr cAscAdePArk oost in Almere Poort, 
  b&w gemeente Almere (juni)
c	 Almere krijgt duurZAAm stAdsPArk; PlAn cAscAdePArk west vAstgesteld, 
  b&w gemeente Almere (juni)
c	 mAstervisie oP hoofdlijnen voor de kust vAn Almere Poort, rAAd gemeente Almere (juni)
c	 ontwikkelingsPlAn cAscAdePArk west, rAAd gemeente Almere (juni)
c	 ontwikkelingsPlAn cAscAdePArk oost vAstgesteld, b&w gemeente Almere (juli)
c	 bestemmingsPlAn Almere Poort, gedePuteerde stAten Provincie flevolAnd (juli)
c	 oPening nieuwe informAtiecentrum Almere Poort in toPsPortcentrum (sePtember)
c	 college stelt ondernemingsPlAn Almere Poort vAst, b&w gemeente Almere (oktober)
c	 mAnifestAtie ikbouwmijnhuisinAlmere; uitgifte vAn meer dAn 550 kAvels in homeruskwArtier 
  (november)
c	 gemeente Almere en de key Presenteren ‘ik bouw mijn huis betAAlbAAr in Almere’ (november)
c	 oPening recyclingPerron Almere Poort (november)
c	 gemeente introduceert ‘ik bouw mijn eigen woontoren’ in het homeruskwArtier (november) 
c	 ontwikkelingsPlAn bedrijventerrein lAgekAnt Almere Poort voorgelegd AAn rAAd (november)
c	 inkomensgrenZen voor sociAle kooPwoningen in homeruskwArtier, b&w gemeente Almere
  (november)
c	 oud-minister dekker mAAkt winnAArs mo-comPetitie homeruskwArtier bekend (december)

belangrijke besluiten & m
ijlpalen



Architecten in Almere Poort      01082009

 C O L U M B U S K W A R T I E R      
 Leijh Kappelho� Seckel van den Dobbelsteen architecten
 Leijh Kappelho� Seckel van den Dobbelsteen architecten
 Inbo
 Inbo
 Marco de Zeeuw

 H O M E R U S K W A R T I E R   
 nb
 AA architecten & Geusenbroek Stefanova
 VMX architects  
 Korteknie Stuhlmacher architecten
 Atelier Dutch, KOW en Mulleners + Mulleners architecten
 Metropolis architecten 
 AGS architecten
 Particulier opdrachtgeverschap
 •  meerdere architecten
 woontorens: 
 Biq
 HvdN
 nb
 nb
 nb
 HM architecten

 E U R O P A K W A R T I E R
 Inbo, RPHS architecten, BDG
 Mulleners + Mulleners
 Pieter Weeda, van Heck+de Klein, ZZDP, Kuiper
 Inbo, Marge architecten, Scala architecten, 
 Kraaijvanger Urbis architecten
 Ek Galis ???, Theo Verburg architecten, Inbo
 nb
 Molenaar & van Winden architecten, 
 Bob van Reeth(?AWG?),
 Natalini, Claus & Kaan architecten, 
 DKV architecten, Borren Staalenhoef architecten

 O L Y M P I A K W A R T I E R      
 Chapman Taylor 
 ANA Architecten en Klunder architecten
 Nio architecten
 MVRDV & gastarchitecten
 HvdN, Wingender Hovenier architecten +
 Atelier Kempe Thill + HENK architecten
 nb
 Zwarts & Jansma architects  

 O F F I C E P A R K  
 UNStudio

 C A S C A D E P A R K  
 Sluimer & van Leeuwen 
 Hein de Haan architectuur
 Claus & Kaan architecten

 L A G E K A N T
 nb

 C O L U M B U S K W A R T I E R
 Tangram architecten
 Van Egeraat ??? (EEA of Erick van Egeraat) 
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 C O L U M B U S K W A R T I E R      

 Johan Matser / TBI
 Opstap / CPO
 Rabo / BAM Ballast
 BAM / Ballast
 SIR 55 / CPO

 H O M E R U S K W A R T I E R   

 Heijmans
 PFC2 / Alliantie
 Ithaka
 Alliantie
 Goede Stede
 Vorm
 AM / Ymere
 Particulier opdrachtgeverschap
 waaronder: •  IBBA / De Key
 woontorens: •  Rabo / Bouwfonds
   •  Delta Forte
   •  Stadgenoot
   •  Lingotto
   •  Arch+O

 E U R O PA K W A R T I E R

 AM / Goede Stede
 Bun
 Allifondsius
 Ymere
 AM / Goede Stede II
 Allifondsius II
 Ymere

 O LY M P I A K W A R T I E R      

 BAM / Ballast
 BAM / Ballast
 TCN
 Stadgenoot
 De Key
 BAM / Ballast (reservering)

 O F F I C E PA R K  

 Genzyme

 C A S C A D E PA R K  

 Internationale school
 City mix / De Key
 Dura Vermeer

 L A G E K A N T

 Aeres Groep (onderwijs)

 C O L U M B U S K W A R T I E R

 BAM / Ballast
 Tender supermarkt
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CoRPoRAtiES oNtwikkElAARS

  2007
c	 winnAArs wildcArd homeruskwArtier bekend (december) 
c	 AAnlegvergunning voor het gebied dAt gelegen is buiten de Archeologische vindPlAAtsen 
  Almere Poort niet meer nodig, b&w gemeente Almere (december)

  2006
c	 regels voor kAveluitgifte homeruskwArtier AAngePAst, b&w gemeente Almere (jAnuAri)
c	 college besluit over rumAh senAng, b&w gemeente Almere (februAri)
c	 nog enkele kAvels homeruskwArtier te kooP (februAri)
c	 vrijstellingsProcedure bedrijventerrein hogekAnt, b&w gemeente Almere (mAArt)
c	 college stemt in met uitgiftestrAtegie Almere Poort kustZone, b&w gemeente Almere (mAArt)
c	 eerste bomen cAscAdePArk oP boomfeestdAg gePlAnt (mAArt)
c	 kinderdAgverblijven en ZorgcentrA in euroPAkwArtier, b&w gemeente Almere (APril)
c	 uitslAg ´we bouwen sAmen een woontoren´ in homeruskwArtier bekend (APril)
c	 stAdwArmte voor Almere Poort vAnuit diemen, b&w gemeente Almere (APril)
c	 PArkmAnAgement oP bedrijventerrein lAgekAnt, b&w gemeente Almere (APril)
c	 oPlevering eerste woningen euroPAkwArtier (APril)
c	 visuAlisAtie vAn scheePswrAkken, b&w gemeente Almere (mei)
c	 PrijsvrAAg AAngenAAm duurZAAm wonen in het cAscAdePArk, b&w gemeente Almere (mei)
c	 stArt ontwikkeling centrumgebied olymPiAkwArtier en olymPiA offiecePArk (mei)
c	 congres over ervAringen mede-oPdrAchtgeverschAP (juni)
c	 gemeente Almere en durA vermeer tekenen overeenkomst voor ontwikkeling vAn 
  klimAAtneutrAAl vAstgoed in Almere Poort (juni)
c	 eerste PAAl geslAgen de oPstAP in Almere Poort (Augustus)
c	 contrActondertekening olymPiAkwArtier met stAdgenoot, de key en tcn (sePtember)
c	 lAAtste wAArschuwing voor euroquArtier en Allifondsius (sePtember)
c	 collectief heien in het homeruskwArtier (sePtember)
c	 herZiening welstAndsnotA, b&w gemeente Almere (oktober) 
c	 eerste PAAl homeruskwArtier Almere Poort geslAgen (november)

  2009
c	 ter inZAge legging stArtnotitie mer wArmteleiding diemen- Almere Poort, 
  b&w gemeente Almere (jAnuAri)
c	 inZendingen woontoren t4 homeruskwArtier oPnieuw niet geselecteerd, 
  b&w gemeente Almere (jAnuAri)
c	 definitieve visies ontwikkeling kustZone Almere Poort gereed (jAnuAri)
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c	 s. bun bv ontwikkelt suPermArkt euroPAkwArtier en buurtwinkelcentrum columbuskwArtier  
  in Almere Poort (februAri)
c	 ontwikkelingsPlAn bedrijventerrein middenkAnt vAstgesteld, 
  b&w gemeente Almere (februAri)
c	 feestelijke stArt collectief heien homeruskwArtier (mAArt)
c	 versoePeling vAn welstAndscriteriA dAken columbuskwArtier, b&w gemeente Almere (mAArt)
c	 college Almere kiest voor PlAn Amvest, b&w gemeente Almere (mAArt)
c	 het klokhuis bouwt een écht klokhuis (mAArt)
c	 gevolgen kredietcrisis tekenen Zich Af; sPAnnend jAAr voor Almeerse woningbouwProductie  
  APril)
c	 gemeente Presenteert kAdernotA grondbeleid, b&w gemeente Almere (APril)
c	 succesvolle verkooPmAnifestAtie ikbouwmijnhuisinAlmere (mei)
c	 ontwerP en winnAArs het klokhuis onthuld (mei)
c	 Almere dient AAnvrAAg ‘stimuleringsregeling woningbouw’ in (juli)
c	 veiligheid tijdens vAkAntie oP de bouw (juli)
c	 geen welstAndstoets in homeruskwArtier & ecudorP, b&w gemeente Almere (juli)
c	 bePerkte wijZiging in trAcé busbAAn olymPiAkwArtier, b&w gemeente Almere (sePtember)
c	 stAtionsovereenkomst Almere Poort, b&w gemeente Almere (oktober)
c	 105 nieuwe ibbA-kAvels oP de mArkt (oktober) 
 



REfERENtiEbEElDEN
collAge eerste PAAl en/of krAntenArtikelen-lAy-out oPsomming
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2005  >  2009   2005:
c	 eerste PAAl toPsPortcentrum Almere Poort
c	 eerste PAAl groenhorstcollege Almere Poort

  2006
c	 eerste PAAl euroPAkwArtier Almere Poort (november)

  2008
c	 eerste PAAl Po homeruskwArtier Almere Poort (november)
c	 eerste PAAl columbuskwArtier (v.o.f. de verwondering) (sePtember)

  2009
c	 eerste PAAl blok c5 (tAlenschool) euroPAkwArtier (jAnuAri)
c	 collectief heien homeruskwArtier (mAArt 2009)
c	 eerste PAAl blok d5 euroPAkwArtier (mAArt)
c	 eerste PAAl veld d (AlliAntie) en veld g (Am/ymere) homeruskwArtier (APril)
c	 eerste PAAl veld e (goede stede/trebbe) homeruskwArtier (juni)
c	 eerste PAAl PAssiefwoningen (bAm bAllAst) columbuskwArtier (Augustus)
c	 eerste PAAl veld f (vorm) homeruskwArtier (sePtember)
c	 eerste PAAl cPo woonPlus homeruskwArtier (oktober)
c	 eerste PAAl blok e5 euroPAkwArtier (oktober/november)
c	 eerste PAAl internAtionAle school cAscAdePArk (november)
c	 eerste PAAl sir & bouwfonds columbuskwArtier (december)
c	 eerste PAAl veld b (Pfc2) en veld c (ithAkA) homeruskwArtier (december)

eerste  palen Alm
ere Poort



Publicatie : Vastgoedmarkt 
Datum : 31/03/2009
Pagina : 77

Oplage : 10,491
Frequentie : 12x per jaar

Advertentiewaarde : € 2933.18

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 01201 432 00 00

Publicatie : Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer
Datum : 23-06-2009
Pagina : 9

Oplage : 5.638
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 357,00

CASCADEPARK - NIEUWBOUWWIJK IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 01873 011 00 00

Publicatie : Aedes-Magazine 
Datum : 14/01/2009
Pagina : 48

Oplage : 9.000
Frequentie : 21x per jaar

Advertentiewaarde : € 587,00

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00451 074 00 00

Publicatie : Almare editie Buiten
Datum : 10/12/2008
Pagina : 37

Oplage : 21.425
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 298,29
Regio : Almere

CASCADEPARK - NIEUWBOUWWIJK IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00409 056 00 00

Publicatie : Noordhollands Dagblad ed. Enkhuizer Courant
Datum : 27/02/2009
Pagina : 29

Oplage : 7.254
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 69,77
Regio : Enkhuizen

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00221 072 00 00

Publicatie : VBA Magazine 
Datum : 30-06-2009
Pagina : 33

Oplage : 1.300
Frequentie : 4x per jaar

Advertentiewaarde : € 799,00
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 01674 026 00 00

Publicatie : Gooi- en Eemlander editie Eemland
Datum : 15-09-2009
Pagina : 21

Oplage : 2.900
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 2164,18
Regio : Eemland

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00195 150 00 00

Publicatie : Almare editie Buiten
Datum : 12/11/2008
Pagina : 11

Oplage : 21.425
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 329,59
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00409 014 00 00

Publicatie : Distrifood 
Datum : 28/03/2009
Pagina : 15

Oplage : 10,051
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 1205.00

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 01188 040 00 00

Publicatie : Almare editie Buiten
Datum : 17/12/2008
Pagina : 33

Oplage : 21.425
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 361,34
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00409 046 00 00

Publicatie : Cobouw 
Datum : 10/12/2008
Pagina : 3

Oplage : 15.037
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 1000,00
Regio : landelijk

CASCADEPARK - NIEUWBOUWWIJK IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00102 016 00 00

Publicatie : Almere deze week 
Datum : 12/11/2008
Pagina : 29

Oplage : 79.000
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 368,93
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 04010 060 00 00

Publicatie : Vastgoedmarkt 
Datum : 31/03/2009
Pagina : 77

Oplage : 10,491
Frequentie : 12x per jaar

Advertentiewaarde : € 2933.18

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 01201 432 00 00

Publicatie : Almere deze week 
Datum : 18/02/2009
Pagina : 7

Oplage : 79.000
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 300,52
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 04010 014 00 00

Publicatie : Vastgoedmarkt 
Datum : 30/11/2008
Pagina : 97

Oplage : 10.162
Frequentie : 12x per jaar

Advertentiewaarde : € 1569,36

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 01201 345 00 00

Publicatie : Almere Vandaag 
Datum : 10/01/2009
Pagina : 37

Oplage : 75.616
Frequentie : 4x per week

Advertentiewaarde : € 704,18
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00446 088 00 00

Publicatie : Almere Vandaag 
Datum : 31/01/2009
Pagina : 39

Oplage : 75.616
Frequentie : 4x per week

Advertentiewaarde : € 791,61
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00446 086 00 00

cAScADEPARk 

cOLuMBuS-
kWARTIER 

kuSTZONE 

kranten    knipsels 



Publicatie : Vastgoedmarkt 
Datum : 31/03/2009
Pagina : 77

Oplage : 10,491
Frequentie : 12x per jaar

Advertentiewaarde : € 2933.18

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 01201 432 00 00

Publicatie : Almere deze week 
Datum : 18/03/2009
Pagina : 37

Oplage : 79.000
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 117,45
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 04010 084 00 00

Publicatie : Almare editie Buiten
Datum : 31/12/2008
Pagina : 21

Oplage : 21.425
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 218,38
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00409 033 00 00

Publicatie : Cobouw 
Datum : 19-06-2009
Pagina : 2

Oplage : 15.037
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 1000,00
Regio : landelijk

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00102 011 00 00

Publicatie : AD Haagsche Courant ed. Zoetermeer
Datum : 08-09-2009
Pagina : 37

Oplage : 9.749
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 78,00
Regio : Zoetermeer

OLYMPIAKWARTIER - NIEUWBOUWWIJK IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00212 306 00 00

Publicatie : Noordhollands Dagblad ed. Alkmaarsche Courant
Datum : 22-05-2009
Pagina : 2

Oplage : 40.015
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 1755,50
Regio : Alkmaar e.o.

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00201 437 00 00

Publicatie : Cobouw 
Datum : 27/02/2009
Pagina : 10

Oplage : 15.037
Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde : € 8000,00
Regio : landelijk

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00102 031 00 00

Publicatie : Almere Vandaag 
Datum : 26-06-2009
Pagina : 12

Oplage : 75.616
Frequentie : 4x per week

Advertentiewaarde : € 651,21
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00446 052 00 00

Publicatie : Almare editie Buiten
Datum : 03-06-2009
Pagina : 22

Oplage : 21.425
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 293,79
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00409 044 00 00

Publicatie : Almare editie Buiten
Datum : 27-05-2009
Pagina : 29

Oplage : 21.425
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 358,63
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00409 054 00 00

Publicatie : Almere Vandaag 
Datum : 23-05-2009
Pagina : 30

Oplage : 75.616
Frequentie : 4x per week

Advertentiewaarde : € 571,65
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00446 073 00 00

Publicatie : Almere Vandaag 
Datum : 06/02/2009
Pagina : 11

Oplage : 75.616
Frequentie : 4x per week

Advertentiewaarde : € 712,61
Regio : Almere

EUROPAKWARTIER - NIEUWBOUWWIJK IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00446 059 00 00

Publicatie : Almare editie Buiten
Datum : 28/01/2009
Pagina : 15

Oplage : 21.425
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 263,34
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00409 023 00 00

Publicatie : ROmagazine 
Datum : 31/03/2009
Pagina : 12

Oplage : 1.480
Frequentie : 10x per jaar

Advertentiewaarde : € 3730,00

HOMERUSKWARTIER - NIEUWBOUWWIJK IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 01595 012 00 00

Publicatie : Almare editie Buiten
Datum : 01/04/2009
Pagina : 9

Oplage : 21,425
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 405.33
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 00409 013 00 00

Publicatie : Almere deze week 
Datum : 19/11/2008
Pagina : 43

Oplage : 79.000
Frequentie : wekelijks

Advertentiewaarde : € 211,17
Regio : Almere

ALMERE POORT - NIEUWBOUW PROJECT IN ALMERE
alleen voor intern/eigen gebruik 2156 04010 073 00 00

EuROPAkWARTIER 

OLYMPIAkWARTIER MIDDENkANT 

GEZONDHEIDSZORG 

kLOkHuIS 

cAScADEPARk 

HOMERuSkWARTIER 



Dé Strandstad van de Randstad

gemeente Almere

Dienst Stedelijke ontwikkeling
projectorganisatie	almere	poort
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1300	aE	almere
www.almere-poort.nl
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