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Voorwoord

Almere is nog steeds de snelstgroeiende stad van Nederland. Alhoewel het bouwtempo, dat nu 3000
woningen per jaar betreft, na 2004 met een derde zal worden verminderd, gaat de groei van de stad
voorlopig nog volop door. Vanaf het begin is gekozen voor een meerkernige opzet. Terwijl de
revitalisatie van Almere Haven volop in de schijnwerpers staat worden de laatste wijken in de
stadskern Almere Stad gebouwd. In Almere Buiten wordt in het oostelijk deel nog een flink aantal
jaren doorgebouwd en binnen enkele jaren zullen de eerste bewoners van Almere Poort hun sleutels
uitgereikt krijgen.

Waarschijnlijk zal er voor 2010 nog een nieuwe stadskern ‘aan snee’ komen. Alhoewel dit ook Almere
Pampus kan worden, lijkt het op dit moment vrij logisch dat Almere Hout dan het eerst aan de beurt
komt. Daar is plaats voor circa 20.000 woningen en 520 hectare bedrijventerrein.

In het gebied van Almere Hout heeft zich reeds een aantal bouwactiviteiten voorgedaan. Naast het
villapark Almeerderhout is er het ‘stadsrandwonen’ gerealiseerd en kan er reeds gegolft worden.
Binnen niet al te lange tijd zal de tweede fase van het villapark Almeerderhout worden gebouwd en zal
gekeken worden in hoeverre in Almere Hout een aantal bedrijventerreinen aangelegd kan worden. Dit
structuurplan geeft de mogelijkheid om die activiteiten een plaats te geven binnen een integraal plan
voor het hele gebied.

Het Structuurplan Almere Hout is een flexibel en indicatief plan waarin de factor tijd een belangrijk
aspect vormt. Met het woningbouwprogramma kan misschien gestart worden vanaf 2007/2008. Naar
verwachting zal de hele stadskern ‘af ’ zijn tussen 2025 en 2030. In het licht van regionale belangen
dient het plan als kader voor overleg met andere overheden, de NS, Staatsbosbeheer en andere
belanghebbenden.

De grootschalige voorinplant, die in de zeventiger en tachtiger jaren in dit gebied heeft
plaatsgevonden, begint zich heel erg mooi te ontwikkelen. Dat is de reden om dit gebied de naam
Hout te geven. Wel is duidelijk dat er een tweede investering in het groen nodig is om een duurzaam
en gedifferentieerd groen raamwerk te scheppen waarin circa 50.000 mensen kunnen wonen.
Overigens zal dit groen, als uitloper van het aangrenzende bosgebied, waar het Waterlandse Bos en het
Cirkelbos toebehoren, een recreatieve functie krijgen voor de gehele stad.

Dit structuurplan is rijk aan ideeën die verder uitgewerkt kunnen worden. Een idee is inmiddels
bekroond met de eerste Ym van der Werff-prijs voor Archeologische Monumentenzorg. Het betreft de
aanleg van stadstuinen op plekken waar archeologische vondsten verwacht worden. Al in een vroeg
stadium kunnen deze kleine afgeschermde oases in de polder identiteit verschaffen aan toekomstige
woon- en werkgebieden.

Op ondubbelzinnige wijze is in dit structuurplan de ruimtelijke structuur voor het gebied Almere
Hout vastgelegd. Door de flexibele opzet biedt het evenwel voldoende ruimte om rekening te houden
met nieuwe opvattingen en meningen die zich in de loop van de tijd nog zullen ontwikkelen.

Douwe Halbesma,
wethouder Ruimtelijke Ordening
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Procedure

In maart 2000 is door het College van Burgemeester en Wethouders van Almere het Voorontwerp
Structuurplan Almere Hout gepresenteerd. Overeenkomstig de op basis van artikel 6a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) vastgestelde inspraakverordening van de gemeente heeft het voorontwerp
structuurplan voor een ieder van 10 april tot en met 8 mei 2000 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode
van vier weken kon een ieder schriftelijk op het plan reageren. Op 27 april is in het stadhuis een informatie-
avond over het voorontwerp structuurplan gehouden.Tijdens deze bijeenkomst was er gelegenheid tot het
stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen. In het kader van ex artikel 10 van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening (BRO) is voorts aan 42 instellingen (betrokken gemeenten, provincies, diensten van het
Rijk, waterschapsbesturen en overige instellingen) verzocht een reactie op het Voorontwerp Structuurplan
Almere Hout te geven.
In het kader van de totstandkoming van het structuurplan voor Almere Hout is een milieu-effectrapportage
uitgevoerd, verwoord in het MER Almere Hout (vastgesteld door de Raad van de gemeente Almere op 30
september 1999). Het MER Almere Hout heeft gelijktijdig met het voorontwerp structuurplan ter inzage
gelegen, waarbij op grond van de Wet Milieubeheer aan een ieder de mogelijkheid geboden is om op het MER
te reageren. Dit kon mondeling tijdens een openbare zitting in het stadhuis (27 april 2000) en schriftelijk,
gedurende een periode van vier weken, tot en met 8 mei 2000.Tevens heeft de gemeente haar ‘wettelijke
adviseurs’ voor de milieu-effectrapportage, te weten: de Commissie voor de milieu-effectrapportage, de
Regionale Inspectie Milieuhygiëne Noord-Holland en Flevoland (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Directie Noordwest)
in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde MER Almere Hout.
In het kader van ex artikel 10 BRO hebben 26 instellingen schriftelijk op het Voorontwerp Structuurplan
Almere Hout gereageerd.Verder zijn er in het kader van de inspraak op het voorontwerp structuurplan 54
schriftelijke reacties van bewoners en groeperingen ontvangen. Met betrekking tot het MER is door 32
personen / groeperingen schriftelijk een reactie ingediend.Tijdens de hoorzitting is bovendien door drie
personen mondeling op het MER gereageerd.Van de ‘wettelijke adviseurs’ hebben er twee schriftelijk op het
MER Almere Hout gereageerd.
Alle binnengekomen reacties op zowel het voorontwerp structuurplan als het MER zijn door de gemeente in
de Reactienota Voorontwerp Structuurplan Almere Hout (14 november 2000) weergegeven en van
commentaar voorzien. In de nota is tevens aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in Almere Hout die
van invloed zijn op het plan. In de conclusies van de reactienota zijn alle naar aanleiding van reacties en
recente ontwikkelingen voorgestelde aanpassingen van het voorontwerp structuurplan weergegeven.Vervolgens
zijn deze conclusies opgenomen in een nota van wijzigingen, aangevuld met verdere gemeentelijke
opmerkingen. Op 28 november 2000 heeft het College van Burgemeester en Wethouders het gewijzigde
Voorontwerp Structuurplan Almere Hout, bestaande uit het voorontwerp structuurplan en de Nota van
Wijzigingen Voorontwerp Structuurplan Almere Hout, als Ontwerp Structuurplan Almere Hout vastgesteld.
Het Ontwerp Structuurplan Almere Hout heeft, tezamen met de reactienota, het MER en de op verzoek van
de Commissie voor de milieu-effectrapportage geleverde extra informatie (Nadere verkenning en uitwerking
MMA en VKA MER Almere Hout, 7 september 2000), van 11 december 2000 tot en met 8 januari 2001 ter
visie gelegen. Gedurende deze periode van vier weken stond het een ieder vrij om op basis van artikel 8 WRO
schriftelijk een zienswijze op het ontwerp structuurplan bij de gemeente in te dienen. Op 5 maart 2001
konden de ingediende zienswijzen mondeling toegelicht worden.
In totaal zijn op het Ontwerp Structuurplan Almere Hout 46 zienswijzen schriftelijk bij de gemeente
ingediend. Door zes inzenders is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de zienswijze nader mondeling toe
te lichten.
Alle binnengekomen zienswijzen op het ontwerp structuurplan en de opmerkingen over de Nadere verkenning
en uitwerking MMA en VKA MER Almere Hout zijn door de gemeente in de Zienswijzennota Ontwerp
Structuurplan Almere Hout (20 maart 2001) weergegeven en van commentaar voorzien. De naar aanleiding
van de zienswijzen door te voeren wijzigingen op het ontwerp structuurplan zijn in de zienswijzennota apart
weergegeven.
Het gewijzigde ontwerp structuurplan is als Structuurplan Almere Hout op XXXX, op voorstel van het
College van Burgemeester en Wethouders, door de Gemeenteraad van Almere vastgesteld.
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Samenvatting

Het plangebied voor de kern Almere Hout ligt ten zuidoosten van de huidige bebouwde kom van
Almere. Het beslaat het gehele, langgerekte gebied tussen de Hoge Vaart en de gemeentegrens met
Zeewolde, inclusief een ‘restgebied’ tussen de Hoge Vaart en het Gooimeer dat vanwege de ligging
terzijde van de oprit naar de gelijknamige brug als ‘Stichtse Brug’ wordt aangeduid. Een zeer
nadrukkelijk aanwezig element is de autosnelweg A27, die vanaf de Stichtse Brug in een gebogen lijn
door het plangebied voert en bij Knooppunt Almere, een van de hoekpunten van het plangebied, op
de A6 aansluit. Aangezien het in de ‘buitenbocht’ van de A27 gelegen deel van het plangebied, de
Zuidoosthoek, niet voor verstedelijking in aanmerking komt, fungeert de A27 over de volledige lengte
als grens van het te ontwikkelen plangebied. De totale oppervlakte van het plangebied is circa 2.800
ha, de oppervlakte van het te ontwikkelen deel circa 2.300 ha. Hiervan valt circa 200 ha toe aan
‘Stichtse Brug’.
Karakteristiek voor het plangebied is de overvloedige aanwezigheid van groenmassa’s, waarvan de
grootste concentratie is te vinden in de nabijheid van de Hoge Vaart. Aldus vormt Almere Hout een
overgangsgebied tussen de aan de overzijde van de Hoge Vaart gelegen bossen en het op het
grondgebied van Zeewolde gelegen open middengebied van Zuidelijk Flevoland. De groenmassa’s in
Almere Hout manifesteren zich als strikt rechthoekige kammen en ondersteunen als zodanig de
orthogonale (polder-)structuur van het plangebied. In die structuur voegen zich ook de bestaande
wegen. Kenmerkend voor het plangebied is voorts het gegeven dat in het recente verleden op de
toekomstige verstedelijking ervan is geanticipeerd met de realisering van enkele ‘stedelijke’ elementen,
waarvan het villapark Almeerderhout en de gelijknamige golfbaan de belangrijkste zijn. Voorts
bevinden zich in het plangebied, als te handhaven elementen, een complex zogeheten
stadsrandwoningen, een agrarisch bedrijventerrein en enkele boerderijen.
Van de aanwezige wegen is de Vogelweg de belangrijkste ontsluitingsweg van het plangebied. Deze is
rechtstreeks aangesloten op de autosnelweg A27 en staat tevens in directe verbinding met de
Waterlandseweg. Ter plekke van de oprit naar de Stichtse Brug is ook de Waterlandseweg op de A27
aangesloten. Hoewel er zich ter hoogte van Almere Hout een aansluiting op de autosnelweg A6
bevindt – de aansluiting Almere Buiten-West – heeft deze door het ontbreken van een verbindende
schakel voor de ontsluiting van het plangebied momenteel geen betekenis.
In en langs de rand van het plangebied bevinden zich drie ecologische verbindingszones die alle een
rol vervullen in de verbinding tussen de zuidelijke randmeren en de natuurgebieden langs de rand van
het Oostvaardersdiep. De belangrijkste zone valt samen met de Hoge Vaart en haar oevers. De Hoge
Vaart is niet alleen ecologisch van belang. Zij is vaarweg, heeft betekenis voor de recreatie en vervult
een rol in de waterhuishouding. Overigens watert slechts een klein deel van het plangebied, namelijk
het deel dat behoort tot de hoge afdeling, af op de Hoge Vaart. Veruit het grootste deel behoort tot de
lage afdeling en watert af op de Lage Vaart. Samenhang met het onderscheid tussen hoge en lage
afdeling vertoont het verloop van de bodem, dat van zuid naar noord licht dalend is. In de bodem van
het plangebied bevinden zich enkele scheepswrakken en sporen van vroegere bewoning. Mogelijk
bevinden zich in het plangebied meerdere sporen van vroegere bewoning. Momenteel wordt hiernaar
onderzoek verricht.

Plangeschiedenis

Aan de basis van de planvorming voor Almere Hout liggen twee in 1983 vastgestelde – en tot op heden
vigerende – plannen, het Structuurplan Almere en het Bestemmingsplan Almere West en Oost. Het
ruimtelijke concept dat in deze plannen werd ontvouwd, is gebaseerd op een verzameling van kleine kernen.
Aan dit concept dat onder andere werd ingegeven door de wens een zo groot mogelijke mate van
milieudifferentiatie tot stand te brengen, dankt de golfbaan Almeerderhout het ontstaan. Al na enkele jaren
werd het oorspronkelijke concept verlaten en werd in plaats daarvan een ontwikkeling in de vorm van een
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bandstad voorgesteld – met een openbaar-vervoeras (een raillijn) als ruggengraat. Hiermee samen hangt de
gedane aanbeveling om een naar de randen toe afnemende dichtheid te hanteren. Tezelfdertijd werd
bepaald dat het plangebied een vooral groene identiteit zou krijgen – een voornemen dat, vrijwel terstond,
met de aanleg van de boskammen werd geëffectueerd. Vooruitlopend op de toekomstige verstedelijking
werd – conform de dichtheids-aanbeveling – in de ‘rand van de band’ het villapark Almeerderhout
gerealiseerd. In 1993 werd het bandstad-concept formeel bekrachtigd, want opgenomen in het Streekplan
Flevoland dat in dat jaar werd vastgesteld.
Werd aanvankelijk uitgegaan van een relatief smalle band – nog in het begin van de jaren ’90 werd een
strook langs de Paradijsvogelweg aangewezen voor de bouw van ‘stadsrandwoningen’ – medio jaren ’90
ontstond het idee om vrijwel de volledige beschikbare breedte van het plangebied voor verstedelijking te
benutten. De directe aanleiding hiervoor was de aanbeveling de raillijn op te waarderen tot een volwaardige
spoorweg en deze door te trekken naar Amersfoort – om aldus te kunnen fungeren als de ontwikkelingsas
van een nieuw te creëren ‘flank’ van de Noordvleugel van de Randstad (de zogeheten Oostflank). Om
voldoende draagvlak voor een dergelijke hoogwaardige infrastructuur te genereren – én om daadwerkelijk
inhoud te geven aan het concept van de Oostflank – werd een drastische ‘verzwaring’ van het programma
als vereiste gezien: 20.000 woningen in plaats van het aanvankelijk gehanteerde aantal van circa 12.000 en
toevoeging van werkgebieden. Voor het onderbrengen van dit programma werd een uitbreiding van het te
ontwikkelen plangebied met de strook tussen de Paradijsvogelweg en de autosnelweg A27 en met het
restgebied terzijde van de Stichtse Brug (dit laatste exclusief ten behoeve van de werkfunctie) uitgangspunt.
Het nieuwe programma – 20.000 woningen en een substantieel oppervlak voor werkgebieden – fungeerde
als uitgangspunt voor het in 1997 aangenomen plandocument dat (mede) het bestuurlijk kader voor het
voorliggende structuurplan voor Almere Hout vormt, de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015,
afgekort ROSA 2015. Eén van de nieuwe elementen van ROSA 2015 was het voorstel om de spoorweg te
bundelen met de autosnelweg A27 – om zodoende de landschappelijke kwaliteiten van het plangebied (de
boskammen) volledig intact te kunnen laten. Overigens zou met het voorgestelde tracé ook geanticipeerd
kunnen worden op een eventuele verstedelijking van de gronden aan gene zijde van de A27.
Op basis van de in ROSA 2015 gedane aanbevelingen werd nog in hetzelfde jaar, 1997, begonnen met het
opstellen van de Startnotitie MER Almere Hout, te beschouwen als de eerste aanzet tot het structuurplan
voor Almere Hout. Simultaan werd door de provincie de Ontwerp Ontwikkelingsvisie Flevoland 2030
voorbereid. Ook in dit plandocument – dat in 1999 werd vastgesteld en voorloper is van het in november
2000 vastgestelde Omgevingsplan Provincie Flevoland – is wat betreft de toekomstige ontwikkeling van
Almere Hout voortgeborduurd op ROSA 2015, met dien verstande dat naast de met de A27 te bundelen
spoorweg óók de uit het bandstad-concept afkomstige, centraal door het plangebied voerende raillijn als
planelement is opgenomen. Ook in het Omgevingsplan Provincie Flevoland zijn deze planelementen terug
te vinden.

Uitgangspunten

Het gegeven dat er twee tracé-opties zijn voor de ontsluiting van Almere Hout door een raillijn, brengt met
zich mee dat er niet dan op zeer globale wijze gebruik kan worden gemaakt van een planelement dat
gewoonlijk van bepalende betekenis is voor de (hoofd-)structuur – nu net datgene waaraan een
structuurplan zijn bestaansreden ontleent. Is dit gegeven al een reden om het nut en de noodzaak van het
opstellen van een structuurplan in dit stadium ter discussie te stellen, de omstandigheid dat er naar alle
waarschijnlijkheid pas over een aantal jaren een begin gemaakt zal worden met de (reguliere) woningbouw
in Almere Hout (een omstandigheid die verregaande consequenties heeft voor het programma), lijkt een
negatieve uitkomst van die discussie alleen maar meer waarschijnlijk te maken. Dat er desalniettemin is
besloten om toch een structuurplan op te stellen, heeft ermee te maken dat het plangebied als gevolg van
enkele ontwikkelingstrends en -initiatieven ‘onder druk’ staat. De druk wordt in belangrijke mate
veroorzaakt door de noodzaak om op korte termijn nieuwe werkgebieden tot ontwikkeling te brengen,
waarvoor elders in Almere geen locaties beschikbaar zijn. Voorts blijkt het plangebied in trek als
vestigingsplaats voor recreatieve projecten. Tenslotte zijn er gevorderde plannen voor een uitbreiding van het
villapark Almeerderhout. Om te voorkomen dat het plangebied ‘versnipperd’ raakt is het noodzakelijk om
over een ruimtelijk raamwerk te kunnen beschikken.

9 Structuurplan Almere Hout

 



Een en ander heeft ertoe geleid dat is gekozen voor een planaanpak waarbij op creatieve wijze wordt
ingespeeld op de onzekerheden en de lange looptijd van het structuurplan. Het groen (waarvan het tot
wasdom komen immers tijd vergt) is tot ‘motor’ van het plan gemaakt. Het wordt benut om een raamwerk
tot stand te brengen op basis waarvan het plangebied in deelgebieden wordt geleed. Door variatie aan te
brengen tussen de afzonderlijke elementen werkt het groen tevens milieudifferentiërend. Zo kunnen de
deelgebieden van een milieutypering worden voorzien, die als basis dient voor de functionele geleding.
Hierbij wordt om de flexibiliteit te waarborgen met bandbreedten gewerkt.
Afzonderlijke vermelding verdient het uitgangspunt dat de wens om waardevolle archeologische fenomenen
zoveel mogelijk in ‘oorspronkelijke context’ te behouden, ‘vertaald’ is in het gebruik van vindplaatsen als
ontwerpaanleiding.

Programma

In verband met de lange looptijd van het plan is het programma globaal gehouden. Wél zijn, om de
financiële haalbaarheid van het plan te kunnen toetsen, voor de daartoe in aanmerking komende
programma-onderdelen meer gedetailleerde gegevens opgenomen – aangeduid als het indicatieve
programma.
Al in een eerder stadium van de planvorming is besloten dat in Almere Hout circa 20.000 woningen zullen
worden gerealiseerd. Bij de verdeling van dit aantal over de verschillende categorieën spelen de vraag – die
in toenemende mate óók een lokale component heeft – en het aanbod (met name het aanbod in de huidige
in ontwikkeling zijnde kernen en delen van Almere) een belangrijke rol. Van invloed op die verdeling is ook
de wens een zo groot mogelijke mate van differentiatie tot stand te brengen. Vast staat bovendien dat in
Almere Hout ruimte zal worden geboden voor de ontwikkeling van bijzondere woonvormen. Het meer
gedetailleerde programma is afgeleid van wat het Almeerse standaard-programma kan worden genoemd. Zo
wordt een gemiddelde bruto-dichtheid van 25 woningen/ha gehanteerd en zal circa 75% van de woningen
tot de categorie koopwoningen behoren. Enigszins afwijkend van de standaard – ‘naar beneden toe’ - zijn
het stapelingspercentage (5%) en het aandeel van de dure en zeer dure woningen (circa 8%).
De behoefte aan werkgebieden vloeit rechtstreeks voort uit het gemeentelijke beleid om de werkgelegenheid
te bevorderen. Dit beleid is vooral gericht op het aantrekken van ‘stuwers’, wat neerkomt op hoogwaardige
instellingen en ondernemingen. In het programma is voor werkgebieden een oppervlak van ruim 520 ha
uitgetrokken. Vastgelegd is voorts dat in elk geval ‘Stichtse Brug’ en het gebied nabij Knooppunt Almere,
aangeduid als Knoop Almere, als werkgebied worden ontwikkeld. Aangezien de gezamenlijke oppervlakte
van beide minder dan 520 ha bedraagt, zal ook elders in het plangebied ruimte voor werken moeten
worden gereserveerd. Op grond van (Hout bereikbaarheids-)profiel worden de werkgebieden aan de
verschillende vestigingsmilieus toegedeeld. Voor de categorie hoogwaardig komen vooral locaties nabij een
halte aan een raillijn in aanmerking (Knoop Almere). In het meer gedetailleerde programma zijn de
volgende gegevens opgenomen: 22 ha voor kantoren, 440 ha voor regionale bedrijventerreinen en 60 ha
voor binnenstedelijke bedrijventerreinen.
De voorzieningen in Almere Hout zullen hoofdzakelijk tot de categorie ‘bevolkingsvolgend’ behoren. Voor
de meeste voorzieningen (onderwijs, zorg, welzijn, sport e.d.) geldt dat deze zoveel mogelijk naar
evenredigheid worden gespreid en dat eveneens zoveel mogelijk ‘dubbel-gebruik’ wordt toegepast.
Centrumvoorzieningen (het leeuwendeel van de detailhandel en cultuur) daarentegen worden
geconcentreerd, bij voorkeur in één centrum. In het meer gedetailleerde programma is als ruimtebeslag
voor (niet aan het bruto-woongebied toe te rekenen) voorzieningen een oppervlakte van 41 ha opgenomen
(waarvan 5 ha ten behoeve van een centrum).
In het programma voor het onderdeel verkeer wordt de gebruikelijke indeling naar verkeerssystemen
aangehouden. Er wordt uitgegaan van een centraal door het plangebied gesitueerde raillijn met
verschillende halten, waarbij het doortrekken richting Amersfoort nog onderwerp van studie is. In verband
met eventuele verdere ontwikkelingen van de Oostflank zal in het plan ook rekening gehouden worden met
de eventuele komst van een aan de autosnelweg A27 gekoppelde raillijn. Bij een aan de A27 gekoppelde
raillijn vervalt de centrale lijn die vervangen zal worden door een lichtere vorm van openbaar vervoer, zoals
hoogwaardig busvervoer en eventueel op de langere termijn een tram/‘light-rail’. Voor het aanvullende
openbaar vervoer worden, evenals elders in Almere, vrije busbanen aangelegd. Almere Hout wordt voor
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autoverkeer ontsloten vanaf de auto(snel)wegen langs de randen van het plangebied. Hierop wordt het
hoofdwegennet gebaseerd. Voor het netwerk van routes voor langzaam verkeer wordt een maaswijdte van
300 à 500 m aangehouden. Als ruimtebeslag wordt voor de centrale raillijn 70 ha (een oppervlakte die
overigens buiten de exploitatie wordt gehouden) en voor de hoofdwegen 95 ha aangehouden.
Groen speelt in het plan voor Almere Hout een prominente rol. Ingezet wordt op het beheer van de
bestaande groenvoorraad en een gelijktijdige ontwikkeling van nieuwe groenelementen zoals lanen,
plantages en stadstuinen. Ten aanzien van de overige programma-onderdelen, tezamen vallend onder de
noemer milieu- en civieltechnische aspecten, zijn de aanwijzingen vooral gericht op het bevorderen 
van duurzaamheid. Zo is vastgelegd dat het plangebied partieel wordt opgehoogd en dat bij de
waterhuishouding het onderscheid in de hoge en de lage afdeling wordt gehandhaafd.

Milieu-effectrapportage

De omvang van het programma (20.000 woningen en 520 ha werkgebied) maakt het noodzakelijk het
structuurplan vergezeld te doen gaan van een milieu-effectrapportage. Deze is uitgevoerd aan de hand van
twee (inrichtings-)alternatieven, aangeduid als Alternatief 1 en Alternatief 2. Het bestaan van twee tracé-
opties voor de raillijn is als basis voor het onderscheid aangegrepen. In Alternatief 1 wordt de raillijn
gebundeld met de autosnelweg A27, terwijl deze in Alternatief 2 centraal door het plangebied voert.
Overige verschillen tussen (1) en (2) betreffen de groenstructuur (volledige handhaving van het bestaande
areaal versus toevoeging van nieuwe elementen), de mate van concentratie van de centrumvoorzieningen
(twee wijkcentra versus één stadsdeelcentrum) en de ligging van het aanvullende werkgebied. Uit toetsing
van de beide alternatieven op hun milieukwaliteit blijkt dat Alternatief 2 hoger ‘scoort’. Op dit alternatief is
dan ook het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) gebaseerd.
Het MMA is vervolgens omgewerkt tot het Voorkeursalternatief (VKA), waarbij afstemming heeft
plaatsgevonden met het in ontwikkeling zijnde structuurplan. De belangrijkste afwijkingen van het
structuurplan ten opzichte van het MMA betreffen de toepassing van een grotere mate van menging
(kantoren in het centrum, woningen in groengebieden), de tracering van onderdelen van de
verkeersinfrastructuur (de zogeheten Hellingparkweg) en de toevoeging van een ‘verbijzonderend’ element
(het diagonale kanaal).

Plan in hoofdlijnen

Aan de hand van bestaande en te handhaven wegen en het tot basis-element van het structuurplan te
betitelen groen, kan een globale indeling van Almere Hout worden gemaakt. Het spreekt vrijwel vanzelf dat
‘Stichtse Brug’ zich als een zelfstandig deel van het plangebied manifesteert. Dit wordt nog versterkt door
het feit dat dit deel exclusief bestemd is voor de werkfunctie. Als een afzonderlijk deel kan ook de tussen de
autosnelweg A6 en de Vinkweg gelegen strook, aangeduid als Knoop Almere, worden beschouwd. Ook dit
deel krijgt in hoofdzaak het karakter van een werkgebied. Het resterende oppervlak van het plangebied
wordt door de Vogelweg in tweeën gedeeld. In deze delen, respectievelijk als Hout Noord en als Hout Zuid
aangeduid, wordt vrijwel het volledige woningbouwprogramma ondergebracht. Door de Kievitsweg – die
wordt omgedoopt tot Nieuwe Amersfoortseweg – en de Paradijsvogelweg worden Hout Noord en Zuid in
drie zones verdeeld: de Boszone (grenzend aan de Hoge Vaart), de Centrale Zone en de A27-zone. Van deze
zones verdient vooral de Centrale Zone speciale aandacht: deze wordt gereserveerd voor de aanleg van een
raillijn en komt om die reden in aanmerking voor tijdelijk gebruik. Bovendien krijgen in de Centrale Zone
de centrumvoorzieningen een plaats.
Een autonoom stelsel vormen de zogeheten lanen. Deze elementen die deel uitmaken van de
groenstructuur én van de verkeersinfrastructuur, volgen de loop van de oorspronkelijke kavelsloten en
verlenen aldus de structuur van Almere Hout haar opvallend orthogonale karakter. Voor een doorbreking
van de othogonaliteit zorgt het diagonale kanaal dat het middelpunt van Hout Zuid via ‘Stichtse Brug’ met
de Gooimeerdijk verbindt.
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Het raamwerk

Een dominerende rol is weggelegd voor de groenstructuur. De kern ervan vormen de bestaande, deels te
modificeren of te transformeren groenmassa’s. De structuur wordt aangevuld met nieuwe groenelementen.
Er wordt een zo groot mogelijke variatie in vorm en gebruik nagestreefd. Er worden zeven typen
onderscheiden, die naar hun structurerende werking in drie categorieën kunnen worden ondergebracht:
groengebieden, lineaire elementen en kleinere elementen. Tot de groengebieden (onderdeel van het
raamwerk) behoren parkbossen, stadsbossen en zogeheten infralandschappen. Park- en stadsbossen komen
vrijwel alle voort uit bestaande groenmassa’s, respectievelijk de strook langs de Hoge Vaart en de
boskammen. Behouden de parkbossen het oorspronkelijke, bosachtige karakter, aan de inrichting van de
stadsbossen gaan ingrijpende transformaties vooraf. De infralandschappen – een amalgaam van groen en
infrastructurele elementen – zijn voor het grootste deel nieuw te creëren groengebieden. Drie van de in
totaal vier infralandschappen schermen Almere Hout af van de omringende autosnelwegen – en hebben
tevens een functie als geluidsbarrière: het (glooiende) A6-park in Knoop Almere, het (walvormige)
Hellingpark in Hout Noord en (op een inrichting met vista’s gebaseerde) Knoop Flevoland, het landschap
dat deels in Hout Zuid en deels in ‘Stichtse Brug’ ligt. Het vierde infralandschap begeleidt de Vogelweg en
fungeert als het (centraal gelegen) entreegebied van Almere Hout. Ook de lineaire groenelementen,
waarvan een kenmerk is dat zij tevens elementen van de verkeersinfrastructuur zijn, maken deel uit van het
raamwerk. Tot deze categorie behoren de zogeheten linten – elementen in de lengterichting van het
plangebied, waaronder de Nieuwe Amersfoortseweg en de Paradijsvogelweg – en de hierboven genoemde
lanen. Meer het karakter van een ontwerpaanleiding dan van een structuurelement hebben de residuen van
tijdelijke groenelementen in de Centrale Zone, de plantages, en de zogeheten stadstuinen, die tezamen de
categorie kleinere elementen vormen. Evenals de infralandschappen zijn de stadstuinen – die onder andere
worden aangewend om archeologische waardevolle locaties te ‘markeren’ – een expressie van het
innovatieve imago van Almere Hout.
Het raamwerk van Almere Hout wordt ondersteund door de verkeersinfrastructuur – waarvan de elementen
vrijwel zonder uitzondering samenvallen met de linten en de lanen. Voor de centraal door het plangebied
voerende raillijn is schematisch een tracé in de Centrale Zone vastgelegd, aangeduid als de spoorzone en
met de kenmerken van een lint. Met de mogelijkheid van een doortrekking in zuidoostelijke richting naar
Amersfoort is rekening gehouden. Ongeacht de functie van de raillijn zullen halten worden gerealiseerd op
de grens van Knoop Almere en Hout Noord en nabij het centrumgebied in Hout Zuid. Afhankelijk van de
definitieve uitwerking van het plan en het wel of niet doortrekken van de raillijn naar Amersfoort kunnen
nog enkele halten worden toegevoegd. Ten behoeve van een eventuele toekomstige realisering van een met
de autosnelweg A27 gebundelde raillijn wordt in Knoop Almere ruimte voor een tracé gereserveerd. Voor
het wegverkeer blijft de Vogelweg de hoofdontsluitingsweg. Hierop sluit een lusvormig stelsel van
hoofdwegen aan, bestaande uit lange assen en (korte) dwarsverbindingen. Eén van de lange assen is de
Nieuwe Amersfoortseweg (een weg waarvan het tracé bestaand is). De tweede as, een nieuw element, ligt in
de A27-zone. Hiervan maakt de Hellingparkweg deel uit. Ter hoogte van de dwarsverbindingen wordt de
lus op de omringende autosnelwegen aangetakt – respectievelijk via de bestaande aansluiting Almere
Buiten-West op de A6 en via een nieuw te creëren aansluiting op de A27. Ook het stelsel van busbanen is
gebaseerd op twee assen in de lengterichting. De busbaan die de Boszone (en een deel van de Centrale
Zone) ontsluit valt deels samen met de raillijn (spoorzone) en wordt deels ingepast in het profiel van de
Nieuwe Amersfoortseweg. Een nieuw lint in de A27-zone (de Parallelweg) accommodeert de tweede
busbaan-as. De Paradijsvogelweg krijgt een belangrijke functie voor fietsverkeer. Ook de overige linten
fungeren als fietsroutes in de richting van Almere Stad en Almere Buiten. Het fietsverkeer in de
dwarsrichting van het plangebied verloopt via de lanen.

Overige aspecten

Door het raamwerk wordt Almere Hout in een groot aantal deelgebieden geleed. Bestemming en inrichting
ervan geschieden aan de hand van een milieutypering. Er worden vijf milieutypen onderscheiden:
Landschap (I), Wonen (II), Gemengd gebruik (III), Centrummilieu (IV) en Werken (V). De meeste
deelgebieden die tot milieutype I behoren vallen samen met groengebieden. (Ook de Zuidoosthoek met zijn
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te handhaven agrarische functie behoort tot milieutype I). Als werkgebied (milieutype V) is, naast de
deelgebieden ‘Stichtse Brug’ en Knoop Almere/Ibispark, ook een deelgebied in de A27-zone Zuid
aangewezen (het A27-bedrijvenpark). De belangrijkste ‘dragers’ van milieutype III zijn stroken langs de
Nieuwe Amersfoortseweg en de Paradijsvogelweg. Tot milieutype III behoren zes deelgebieden, waaronder
het A6-park. Voor dit gebied wordt gezocht naar een mengvorm tussen wonen en werken, waarbij voor het
wonen het accent ligt op het station en een zone nabij het aangrenzende woongebied. Als Centrummilieu
(IV) worden drie gebieden in de Centrale Zone aangemerkt. Om per deelgebied (een zekere mate van)
menging te garanderen wordt bij de toedeling van de functies gebruik gemaakt van de methodiek van
bandbreedten. Voor de deelgebieden die behoren tot milieutype V geldt overigens dat een combinatie met
de woonfunctie niet van toepassing is.
Wat betreft de milieu- en civieltechnische aspecten worden in grote lijnen de programma-aanwijzingen
gevolgd. Zo worden de groengebieden niet opgehoogd. Wél vindt uiteraard bijzonder grondverzet plaats om
het walvormige Hellingpark te creëren. Het aanwezige waterhuishoudkundige onderscheid in hoge en lage
afdeling blijft gehandhaafd.

Implementatie

De lange looptijd van het structuurplan geeft aanleiding om de uitvoering ervan te faseren. Nog voordat de
feitelijke uitvoering haar beslag krijgt zal een begin worden gemaakt met de uitbreiding van het villapark
Almeerderhout en met de aanbesteding van ‘Stichtse Brug’ – tot op zekere hoogte te beschouwen als
autonome ontwikkelingen. In deze als fase 0 te omschrijven periode zal wat betreft (de verduurzaming van)
het groen zogeheten anticiperend beheer worden toegepast. In het vervolgtraject zal de ontwikkeling van
Almere Hout van noord naar zuid plaatsvinden. In afwachting van de beslissing over de raillijn (een punt
van overleg met andere overheden en betrokken ondernemingen) wordt het middengebied in verband met
de benodigde flexibiliteit vrijgehouden van bebouwing. Het middengebied zal tijdelijk gebruikt kunnen
worden voor plantages. Bij vroegtijdige duidelijkheid over de raillijn kan van deze tijdelijke functie worden
afgezien en kan er sprake zijn van een ‘orthodoxe’ wijze van faseren, eveneens van noord naar zuid.
Al in een vroeg stadium van de planvorming is simultaan ‘getekend’ en ‘gerekend’. Ten behoeve van de
exploitatieberekening is de toedeling van de functies aan de deelgebieden nauwkeurig (kwantitatief)
vastgelegd. Tevens is het exploitatiegebied vastgesteld. De omvang hiervan bedraagt 1.984 ha. Uit
vergelijking van de kosten en de opbrengsten blijkt dat door de toepassing van zogeheten optimalisaties het
structuurplan voor Almere Hout als financieel haalbaar kan worden aangemerkt.
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Reims in Almere Hout

Inleiding

Met het Structuurplan Almere Hout presenteert de gemeente haar visie op de
ontwikkeling van Almere Hout - na Almere Haven, Almere Stad, Almere Buiten en
Almere Poort de vijfde grote kern in sequentie. Met circa 20.000 woningen, circa 500 ha
werkgebied en een volwaardig centrum vormt Almere Hout in de toekomst een
substantieel onderdeel van de bebouwde kom van Almere. Het wezenskenmerk van de
nieuwe kern die niet toevallig met de naam Hout is getooid, is de overvloedige
aanwezigheid van groen - in het bijzonder opgaand groen. Dit groen dat voor een groot
deel voortkomt uit bestaand bos, zal niet alleen van betekenis zijn voor de bewoners en de
gebruikers van Almere Hout. Het ligt in de bedoeling dat de groenelementen tevens een
recreatieve functie op de schaal van de stad als geheel krijgen- en wel als uitlopers van het
aangrenzende grote bosgebied bestaande uit het Waterlandse Bos, het Weteringpark en het
Cirkelbos. Ook in stedenbouwkundige zin speelt het groen een prominente rol: de
ruimtelijke structuur van Almere Hout wordt namelijk in belangrijke mate geënt op de
groenstructuur.

Een indicatief en flexibel plan
Het structuurplan voor Almere Hout wijkt enigszins af van een ‘gangbaar’ structuurplan.
Waarschijnlijk zal met de ontwikkeling van de woningbouw - althans met wat als
‘reguliere’ woningbouw kan worden omschreven - pas over een aantal jaren worden
begonnen. Tot die tijd blijven de ingrepen in het plangebied beperkt tot de ontwikkeling
van enkele incidentele projecten (waaronder een uitbreiding van het villapark
Almeerderhout) en - verhoudingsgewijs van meer gewicht - de ontwikkeling van het
bedrijventerrein ‘Stichtse Brug’ in het uiterste zuidwesten. Het is met name de noodzaak
van een ontwikkeling op korte termijn van dit bedrijventerrein die de aanleiding is
geweest voor het opstellen van het structuurplan. Het werd namelijk niet raadzaam geacht
om dit terrein - ondanks de relatief geïsoleerde ligging ervan - partieel te ontwikkelen, dat
wil zeggen zonder over een visie op de ontwikkeling van het plangebied als geheel te
beschikken.
De lange looptijd - de inrichting van Almere Hout zal naar alle waarschijnlijkheid niet
vóór 2025 zijn voltooid - en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, zijn van invloed op
het karakter van het structuurplan dat als ‘indicatief ’ en ‘flexibel’ kan worden
omschreven. Als zodanig biedt het letterlijk en figuurlijk ruimte om in te spelen op met de
tijd veranderende inzichten. Dit neemt niet weg dat in het plan wél ondubbelzinnig de
ruimtelijke hoofdstructuur en de identiteit zijn vastgelegd - zoals de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) dit voor een structuurplan vereist. Ook is er, conform de voorschriften
uit de Wet Milieubeheer, voor het plangebied een milieu-effectrapportage (MER)
opgesteld. Een beknopte behandeling hiervan is in dit rapport opgenomen.
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Plangebied gezien vanuit het
zuidoosten, met rechts de A27.

Plangebied gezien vanuit het westen,
met op de voorgrond de golfbaan
Almeerderhout.



Leeswijzer
Het Structuurplan Almere Hout is als volgt opgebouwd. De hoofdstukken 2 en 3 bevatten
de gegevens die als voorwaarden voor het plan of als context voor de planvorming
fungeren, respectievelijk de karakteristieken van het plangebied (hoofdstuk 2) en de
plangeschiedenis (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten die aan de
planvorming ten grondslag liggen behandeld. Hoofdstuk 5 is gewijd aan het programma.
In hoofdstuk 6 wordt kort ingegaan op het MER. Kern van de toelichting is hoofdstuk 7
waarvan het resultaat van de planvorming - het plan zelf - het onderwerp is. De
toelichting wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin de implementatie van het plan aan
de orde komt (hoofdstuk 8).
De bij het Structuurplan Almere Hout behorende plankaart is als bijlage opgenomen.
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Karakteristieken plangebied

Het plangebied voor de toekomstige kern Almere Hout ligt ten zuidoosten van de centrale
kern Almere Stad, aan gene zijde van de autosnelweg A6. In het zuidwesten raakt het,
terzijde van de oprit naar de Stichtse Brug, aan het Gooimeer. Het plangebied heeft een
langgerekte vorm; de lengte-as is noordwest-zuidoost georiënteerd. In de dwarsrichting
vormt het de overgang tussen een bosgebied (bestaande uit het Weteringpark, het
Waterlandse Bos en het Cirkelbos) en het open, agrarische middengebied van Zuidelijk
Flevoland. Aan de overvloedige aanwezigheid van opgaande groenmassa’s - het bos zet
zich door middel van zogeheten boskammen in het plangebied voort - dankt Almere Hout
zijn naam.
Met de realisering van Almere Hout wordt in Almere, dat zich tot nog toe hoofdzakelijk
parallel aan de Flevospoorlijn en de autosnelweg A6 heeft ontwikkeld, een nieuwe
verstedelijkingsrichting geïntroduceerd. Op regionale schaal wordt hiermee ingespeeld op
de versterking van de zogeheten Oostflank van de Noordvleugel van de Randstad. Voor de
verweving met de stedelijke agglomeratie in het Gooi dient zich de autosnelweg A27 aan,
waarvan de ontbrekende schakel, tussen de Stichtse Brug en het aansluitpunt op de A6
(Knooppunt Almere), in december 1999 in gebruik is gesteld. Een ruimtelijke integratie
met de sterk expanderende stedelijke agglomeratie van Amersfoort kan tot stand komen
door een spoorweg vanuit Almere in zuidoostelijke richting, waarvan de eventuele
realisering en het te volgen tracé nog onderwerp van studie zijn.

19 Structuurplan Almere Hout

Wood smells good!

2



2.1 Huidige situatie

1000m 2000m0m

A6

A6

A27

DANSWIJK
SALLANDSEKANT

AANSLUITING 
ALMERE BUITEN-WEST

VELUWSEKANT

OVERGOOI

ZUIDOOSTHOEK

Lange Wetering Starleypad

Waterlandseweg 

Waterlandseweg 

STICHTSE BRUG

G
ooim

eerdijk-O
ost

KNOOPPUNT 
ALMERE

Vogelw
eg    

    

KATHEDRALENBOS

OVERVAART

LELYSTAD

Vin
kweg

Eksterweg

Vogelw
eg

K
ievitsw

eg

Tureluurw
eg

G
oudplevierw

eg

P
arad

ijsvogelw
eg

Wester terp

De Groene Kathedraal

WETERINGPARK

WATERLANDSE BOS

Gooimeer

Eemmeer

CIRKELBOS

De Tr ip
De Kemphaan

GOLFBAAN 
ALMEERDERHOUT

Sticht ing Aap

Braambergen

W
a
tersn

ip
w

eg
AANSLUITING 
VOGELWEG

G
ruttotocht

AANSLUITING 
WATERLANDSEWEG

VILLAPARK 
ALMEERDERHOUT

K
ievitstoch

t



L
eeu

w
erik

w
eg

 



Lage Vaart

H
oge Vaart

L
a
g
e Va

a
rt

L
eeu

w
e
r

ik
p
a
d

1

2

6

3

4

5



Waters
nipweg

N

ach
te

gaalla

an

UTRECHT /  HET GOOI AMERSFOORT

Z
E

E
W

O
L

D
E

 /
 D

R
O

N
T

E
N

A
M

S
T

E
R

D
A

M
 /

 S
C

H
IP

H
O

L

Hoge Vaart

TUSSEN DE VAARTEN

Tussenring

N305

ALMERE HAVEN

ALMERE STAD

ALMERE HOUT

 ALMERE BUITEN

1 2 3 4 5 6 Boskammen

   



Afbakening, onderverdeling en omvang plangebied

Het plangebied wordt aan drie zijden begrensd door infrastructurele elementen die op het niveau van
de stad als geheel een sterk geledende werking hebben: de autosnelweg A6 in het noordwesten en de
geknikt verlopende Hoge Vaart in het zuidwesten en het zuidoosten. Naar het open middengebied van
Zuidelijk Flevoland toe wordt de grens van het plangebied gemarkeerd door de met de Gruttotocht
samenvallende gemeentegrens. Deze scheidt het grondgebied van Almere van het grondgebied van
Zeewolde.
Vlak langs de gemeentegrens (juist in het plangebied) loopt de autosnelweg A27.
Ongeveer halverwege - gezien vanuit het noordwesten - buigt het tracé af in de richting van de
Stichtse Brug en voert dóór het plangebied. Aldus wordt in het zuidoosten een deel van het
plangebied afgesneden. Vooralsnog komt deze zogeheten Zuidoosthoek niet voor verstedelijking in
aanmerking. Dit gegeven is aanleiding het te verstedelijken deel van het plangebied als
‘kernplangebied’ aan te duiden. Met de autosnelweg A27 als noordoostelijke en zuidoostelijke grens
(en met de autosnelweg A6 en de Hoge Vaart als overige grenzen) is het kernplangebied volledig
omsloten door infrastructurele elementen.
Toegevoegd aan het plangebied is een ‘restgebied’ aan de overzijde van de Hoge Vaart, dat ligt
ingeklemd tussen de oprit naar de Stichtse Brug en de rand van het Cirkelbos. Via dit gebied, ‘Stichtse
Brug’ genaamd, maakt Almere Hout contact met het Gooimeer.
De totale oppervlakte van het plangebied - inclusief de Zuidoosthoek en ‘Stichtse Brug’ - bedraagt
2.804 ha. Minus de Zuidoosthoek (492 ha) is de oppervlakte van het te ontwikkelen deel van het
plangebied 2.312 ha. Hiervan valt circa 200 ha toe aan ‘Stichtse Brug’. Het kernplangebied heeft een
oppervlakte van circa 2.100 ha. De breedte ervan is ruim 3.000 m, in de lengterichting bereikt de
maat een maximum van 7.000 m.

Externe ontsluiting

De ligging van het plangebied garandeert een directe aantakking ervan op het landelijke net van
autosnelwegen. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich immers de A6 en de A27. De eerste
verbindt Almere enerzijds met Amsterdam en Schiphol, anderzijds met Lelystad en het noordoosten
van Nederland. De tweede geeft via het Gooi verbinding met Utrecht en het zuiden van Nederland.
Toegang tot de autosnelweg A6 geeft de aansluiting Almere Buiten-West, gelegen in het noordwesten
van het plangebied, ter plekke van de kruising met de Tussenring. Via twee aansluitingen is Almere
Hout op de autosnelweg A27 aangetakt. Eén ervan bevindt zich in het oosten, ter plekke van de
kruising met de Vogelweg, momenteel de belangrijkste ontsluitingsweg van het plangebied. Deze
aansluiting wordt als aansluiting ‘Vogelweg’ aangeduid. De tweede aansluiting op de A27 ligt in het
zuiden van het plangebied en bevindt zich ter plekke van de kruising met de Waterlandseweg. De
aanduiding ervan is aansluiting ‘Waterlandseweg’. In studie is een derde aansluiting op de autosnelweg
A27, tussen de beide hierbovengenoemde in.
Een belangrijke ontsluitingsfunctie vervult de Waterlandseweg. Deze weg die min of meer parallel aan
de Hoge Vaart loopt en die deel uitmaakt van het stedelijke hoofdwegennet, verbindt het plangebied
met Almere Stad. In oostelijke richting zet de Waterlandseweg zich, als N305, voort naar Zeewolde en
Dronten. Direct vanaf de Waterlandseweg wordt ‘Stichtse brug’ ontsloten. Het kernplangebied is op
de Waterlandseweg aangesloten via de eerdergenoemde Vogelweg. In de tegenovergestelde richting zet
de Vogelweg zich, voorbij de kruising met de autosnelweg A27, in een rechte lijn voort - en fungeert
als centrale ontsluitingsweg van het open middengebied van Flevoland.
Via secundaire wegen, waarvan enkele uitsluitend ten dienste staan aan het langzame verkeer, staat het
plangebied in verbinding met Almere Haven, Almere Buiten en de kust van het Gooi-/Eemmeer.
De grote afstand van het plangebied tot de Flevospoorlijn - een afstand van circa 2,5 km vanaf de
rand van het plangebied - heeft tot gevolg dat Almere Hout zonder een uitbreiding van de
railinfrastructuur niet binnen de invloedssfeer van een railhalte kan worden gebracht.
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Structuur

In de ruimtelijke opbouw van het plangebied overheerst de orthogonale polderstructuur. Basis van die
structuur - of, anders gezegd, de ‘onderlegger’ - is een reeks van kavelsloten die het plangebied in de
dwarsrichting doorsnijden. De onderlinge afstand tussen de sloten bedraagt 500 m. Waterlopen
(waaronder de Kievitstocht) en enkele wegen parallel aan de lengte-as (dus haaks op de kavelsloten)
completeren het raster. De wegen, die om visuele redenen een licht gebogen verloop hebben gekregen,
geleden het plangebied in lange stroken.
Als ‘verbijzonderingen’ werken het gebogen tracé van de autosnelweg A27 en het geknikte deel van de
Hoge Vaart. De structurerende werking van het tracé van de A27 wordt versterkt door het gegeven dat
de weg die in het noordoosten op het maaiveld ligt, in de bocht begint te stijgen en bij het hoofd van
de Stichtse Brug een niveau van circa 17 m boven het maaiveld bereikt. De weg brengt dus ook een
verticale dimensie in het plangebied. Door de knik in de Hoge Vaart wordt in het zuidwesten van het
plangebied een diagonale richting (ten opzichte van het raster) geïntroduceerd. Deze richting voegt
zich overigens in de structuur van ‘Stichtse Brug’ die, zoals vrijwel overal in de randstrook van de
polder, op de richting van de dijk is georiënteerd.
Van een niet te onderschatten structurele betekenis - voor het kernplangebied - zijn de boskammen.
Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.

Inrichting en interne ontsluiting 

Een van de karakteristieken van het plangebied is dat het niet uitgesproken ‘maagdelijk’ is. Dit geldt in
het bijzonder voor het kernplangebied. Circa een derde deel van de oppervlakte hiervan wordt in
beslag genomen door elementen die geheel of grotendeels in de huidige staat - van inrichting en van
gebruik - zullen worden gehandhaafd. Bovendien is het gebied over vrijwel de gehele oppervlakte voor
verkeer ontsloten - zij het dat het wegennet tamelijk grofmazig is.
Al genoemd is de Vogelweg, de centrale ontsluitingsweg van het plangebied, waarvan het tracé parallel
loopt aan de kavelsloten. De Vogelweg sluit in het zuidwesten, na via een brug de Hoge Vaart te
hebben gekruist, aan op de Waterlandseweg. In het noordoosten wordt de weg met een viaduct over
de autosnelweg A27 geleid. Ter plekke van dit viaduct bevindt zich de gelijknamige aansluiting op de
autosnelweg A27.
Drie wegen doorsnijden het plangebied in de lengterichting. De belangrijkste is de centraal gelegen
Kievitsweg, waarvan het verlengde, voorbij de kruising met de Vogelweg, als Tureluurweg is benaamd.
Deze wordt in het zuidoosten met een half verdiept liggende tunnel onder de autosnelweg A27 door
gevoerd. Aan beide uiteinden buigt de weg af in noordoostelijke richting. Op grotere schaal maakt de
weg die aan één zijde door een dubbele rij bomen is afgezoomd, deel uit van een ruitvormig ruimtelijk
element dat als een raamwerk om het open middengebied van Zuidelijk Flevoland is gespannen. Nabij
de autosnelwegaansluiting Almere Buiten-West sluit op de Kievitsweg een secundaire weg in de
richting van Almere Buiten aan (de Eksterweg). Tussen de Kievitsweg en de autosnelweg A27 in ligt
de Paradijsvogelweg (met in het verlengde de Goudplevierweg). De derde weg in de lengterichting van
het plangebied, de Watersnipweg, volgt de oever van de Hoge Vaart. Uitsluitend voor langzaam verkeer
geeft deze, onder de autosnelweg A6 door, verbinding met de woonwijk-in-aanbouw Tussen de
Vaarten. Naar het zuidoosten toe buigt de Watersnipweg nog vóór de Vogelweg af in de dwarsrichting
van het plangebied. Nabij de bocht wordt de route in de lengterichting overgenomen door de
Leeuwerikweg en een identiek benaamd fietspad. Dit laatste zet zich ook voorbij de Vogelweg voort.
Het wegennet wordt gecompleteerd door enkele dwarswegen (waaronder, in het noordwesten, de
Vinkweg) en ‘doorsteken’, waarvan sommige uitsluitend voor langzaam verkeer zijn bestemd.
Beeldbepalend onder de inrichtingselementen met een permanent karakter - want drager van de
verticale dimensie in het overwegend vlakke plangebied - zijn de bospartijen. Een belangrijk
groenelement is de golfbaan Almeerderhout. Een ‘hard’ gegeven voor het plan is de bestaande
woonbebouwing. Het gaat daarbij om het villapark Almeerderhout, de bebouwing aan de
Prieelvogelweg en om een strook ‘stadsrandwoningen’ aan de Paradijsvogelweg. Voorts zijn in het
kernplangebied nog enkele nutsvoorzieningen ondergebracht, waarmee bij de planvorming rekening
moet worden gehouden.
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Bos en overige groenelementen
De bospartijen in het plangebied beslaan gezamenlijk een oppervlakte van 440 ha - oftewel méér dan
20% van de oppervlakte van het kernplangebied. Het bos is in fasen aangelegd - met de bedoeling om
in de toekomst een functie te kunnen vervullen in een stedelijk gebied, als decor en als geëigend
milieu voor stedelijk-recreatieve voorzieningen. Daarnaast heeft het bos uiteraard een autonome
natuurlijke en ecologische betekenis. Het heeft tevens een functie voor de houtproductie.
Het bos is samengesteld uit ‘wijkers’ en ‘blijvers’. Als ‘wijker’ is vooral de populier gebruikt, een snelle
groeier met een korte ‘omlooptijd’. De populieren zorgen ervoor dat het bos in een vroeg stadium
‘massa’ heeft. De ‘blijvers’, langzame groeiers, vormen het stabiele frame van het bos. Deze bomen
zijn afwisselend toegepast als rand en als kern van een bospartij; ook begeleiden zij soms lanen in een
bospartij. Bij de samenstelling zijn zoveel mogelijk diversiteit in massa en ruimten en contrast in
kleuren nagestreefd.
De bospartijen vormen een continue strook van wisselende breedten langs de Hoge Vaart en
zogeheten kammen in de dwarsrichting. Onderdeel van de strook langs de Hoge Vaart zijn het oudere
- want al in een vroeg stadium aangeplante - Overvaart, ten noordwesten van de Vogelweg, en het
Kathedralenbos, ten zuidoosten daarvan. Dit laatste bos ontleent zijn naam aan het ‘land art’-project
‘De Groene Kathedraal’: populieren geplant op een wijze die overeenkomt met de plattegrond van de
kathedraal van Reims, naar het ontwerp van de beeldend kunstenaar Marinus Boezem. Om de
duurzaamheid van het project te garanderen - de populier is immers een ‘wijker’ - wordt binnenkort in
de onmiddellijke nabijheid een tweede exemplaar geplant. Wanneer de bomen van dit tweede
exemplaar voor de helft zijn uitgegroeid, worden de volwassen populieren van het eerste exemplaar
gekapt - en zo ad infinitum. In de bosstrook zijn, langs de Hoge Vaart, plekken met een bijzondere
recreatieve functie opgenomen. De waarde van de plekken wordt verhoogd door de vormgeving van
de oever van de vaart.
De kammen in de dwarsrichting strekken zich uit tot aan de Paradijsvogelweg. Zij hebben een breedte
van 250 m - wat overeenkomt met de helft van de breedte van de kavels. De kammen liggen op gelijke
afstand van elkaar; zij compartimenteren het plangebied in ‘kamers’ met een breedte van 1.000 m. In
de kammen-structuur zijn ook bospartijen langs de autosnelweg A6 en langs het gebogen tracé van de
autosnelweg A27 opgenomen.
Een qua gebruik, inrichting en ruimtebeslag prominent groenelement is de in de jaren ’80 aangelegde
golfbaan Almeerderhout, gelegen in het noordwesten van het plangebied, tussen de bosstrook langs de
Hoge Vaart en de Kievitsweg. De oppervlakte bedraagt circa 100 ha. De golfbaan die is uitgerust met
27 ‘holes’, is ontsloten vanaf de Watersnipweg. Nabij de toegang bevindt zich een gebouwde
voorziening, het verenigingsgebouw.

Water en ecologische zones
De Hoge Vaart is de belangrijkste waterloop bij Almere Hout en ligt slechts ter hoogte van ‘Stichtse
Brug’ daadwerkelijk ín het plangebied. Elders markeert zij de grens van het plangebied. De Hoge
Vaart staat als waterweg ten dienste van het scheepvaartverkeer en heeft voorts een recreatieve, een
waterhuishoudkundige en een ecologische functie. Op de laatste functie wordt hieronder nader
ingegaan. Centraal in het plangebied - althans in het noordwestelijke deel ervan - ligt, terzijde van de
Kievitsweg, de Kievitstocht. Ter hoogte van de Vinkweg buigt deze waterloop met een haakse knik in
noordoostelijke richting af. De Kievitstocht mondt uit in de Gruttotocht, de waterloop die de
noordoostelijke grens van het plangebied markeert. Beide tochten hebben een waterhuishoudkundige
en - over een deel van hun lengten - een ecologische functie. De waterstructuur van Almere Hout
wordt gecompleteerd door de al eerder genoemde kavelsloten, waarvan het verloop parallel is aan de
dwarsrichting van het plangebied.
In en langs de rand van het plangebied bevinden zich drie ecologische verbindingszones. Van (boven-)
regionale betekenis is de zone die samenvalt met de Hoge Vaart en haar oevers en die een gemengd
nat en droog karakter heeft. De zone maakt deel uit van de verbinding tussen de zuidelijke randmeren
(het Gooimeer en het Eemmeer) en de natuurgebieden langs de rand van het Oostvaardersdiep (de
Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen), een verbinding die tot de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) én tot de Ecologische Basisstructuur Zuidelijk Flevoland (EBS) behoort. De EHS is een door
het rijk vastgelegd landelijk netwerk van verbindingszones. Concrete aanwijzingen voor het beheer en
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voor de versterking van de ecologische waarden van de tot de EHS behorende zones zijn door de
provincie uitgewerkt in de EBS.
Als een ‘sluiproute’ ten opzichte van de Hoge Vaartzone kan de recent tot stand gekomen
verbindingszone dóór het plangebied worden aangemerkt. Deze takt van de Hoge Vaart af en geeft via
de Kievitstocht, de Gruttotocht en de Lage Vaart een alternatieve verbinding met de
Oostvaardersplassen. Om de verbinding tussen de Hoge Vaart en de Kievitstocht te realiseren is de
bestaande kavelsloot die langs de zuidoostelijke rand van de tussen de golfbaan en de Vinkweg gelegen
boskam (boskam Kievit) voert, verbreed. Evenals de Hoge Vaartzone heeft deze zone een gemengd nat
en droog karakter.
De derde zone heeft een droog karakter. Deze verbindt de bosstrook langs de Hoge Vaart via de meest
noordwestelijk gelegen boskam (boskam Ibis) en (aan de overzijde van de autosnelweg A6 gelegen)
Buitenhout met de oever van de Lage Vaart.
Naast de hierboven beschreven ecologische zones spelen de lokale ecologische waarden van het
plangebied een rol. Deze kunnen als afgeleiden worden beschouwd van de grootschaliger ecologische
potenties rondom. Lokale structuren takken immers aan op het omringende ecologische raamwerk.

Woonbebouwing
Tussen de golfbaan Almeerderhout en de Vogelweg ligt het villapark Almeerderhout. Het woongebied
omvat circa 500 luxe-koopwoningen (in de prijsklasse van ƒ 500.000,- tot ƒ 1.000.000,-), geheel of
half vrijstaand op kavels van 500 tot 1.000 m2. Het project is vanaf 1990 in fasen gerealiseerd. De
oppervlakte bedraagt circa 60 ha. De structuur van het villapark is gebaseerd op een centrale
ontsluitingsweg, parallel aan de lengte-as van het plangebied, maar met een slingerend verloop, de
Nachtegaallaan. Deze sluit aan op de Watersnipweg en de Vogelweg. Van de centrale ontsluitingsweg
takken aan weerszijden doodlopende woonstraten af. Deze hebben alle een gebogen verloop. Voor de
planontwikkeling van Almere Hout is de aanwezigheid van het villapark - zowel uit oogpunt van het
programma als uit oogpunt van het ontwerp - een belangrijk gegeven.
In een strook langs de Paradijsvogelweg (aan de zuidwestzijde) zijn vanaf 1995 gronden uitgegeven
voor de functie ‘stadsrandwonen’. Op het ‘oude land’ wordt deze mengvorm van stedelijk en landelijk
wonen veelal in de stadsrand aangetroffen, als resultaat van transformatieprocessen. In de nieuwe stad
Almere is een dergelijk vestigingsmilieu bewust gepland. De strook omvat 36 kavels van circa 
1.500 m2 - en heeft een oppervlakte van circa 3,5 ha. Direct aan de strook grenst een in 1990
gerealiseerd agrarisch bedrijventerrein dat ontsloten wordt vanaf de Vogelweg. Inmiddels is er sprake
van functie-uitwisseling met het ‘stadsrandwonen’.
Eerst na de aanwijzing van de strook voor ‘stadsrandwonen’ is besloten de strook tussen de
Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg) en de autosnelweg A27 voor verstedelijking te gebruiken. De
consequentie hiervan is dat de ‘stadsrandwoningen’ in de toekomst ín de bebouwde kom van Almere
Hout komen te liggen.

Nutsvoorzieningen
Aanwezige en te handhaven nutsvoorzieningen in het kernplangebied zijn een reinwaterkelder en een
telefooncentrale. De reinwaterkelder Westerterp, onderdeel van de gemeentelijke
drinkwatervoorziening, ligt in het noordwesten, aan de rand van de bosstrook langs de Hoge Vaart.
Het complex dat vier kelders met een gezamenlijke inhoud van 30.000 m3 en een opjaagstation omvat,
heeft een ruimtebeslag van 5 ha. Het water wordt betrokken uit het grondwater van Zeewolde. De
telefooncentrale ligt aan de Watersnipweg (aan de zuidoostzijde), vlak bij de Kievitsweg.

Tijdelijke inrichtingselementen
Het grootste deel van de niet beboste en niet bebouwde gronden in het kernplangebied wordt
momenteel gebruikt voor agrarische doeleinden. Voor zover het om gronden gaat die zijn gelegen
tussen de Hoge Vaart en de Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg) heeft vanaf de uitgifte vastgestaan dat
het om een tijdelijke gebruik gaat. Er bevinden zich in dit gebied dan ook geen permanente opstallen
met een agrarische functie - uitgezonderd de te handhaven gebouwen op het hierboven genoemde
agrarische bedrijventerrein aan de Vogelweg.
Anders ligt de situatie in de strook tussen de Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg) en de autosnelweg
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A27. De kavels in dit gebied zijn tegen het einde van de jaren ’80 voor permanent agrarisch gebruik
uitgegeven. In totaal zijn er hier zes boerenbedrijven gevestigd, alle voorzien van de bijbehorende
bebouwing. De strook zal voor verstedelijking worden gebruikt. Dit betekent dat de bedrijven moeten
worden uitgeplaatst. Overigens zullen de boerderijen (en delen van de erven) worden gehandhaafd.

De Zuidoosthoek
In de Zuidoosthoek blijft het huidige agrarische gebruik gehandhaafd. In totaal bevinden zich hier zes
boerenbedrijven. De breedte van de kavels is gelijk aan de afstand tussen de kavelsloten: 500 m. De
diepte wordt bepaald door de ligging van de landbouwwegen in het gebied en is derhalve variabel.
Zodoende variëren ook de oppervlakten: van 50 tot 80 ha. Het agrarisch gebruik betreft akkerbouw,
veeteelt en fruitteelt.

‘Stichtse Brug’
Met de strook tussen de Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg) en de autosnelweg A27 en de
Zuidoosthoek behoort ‘Stichtse Brug’ tot de delen van het plangebied die voor permanent agrarisch
gebruik zijn ingericht. Er bevinden zich vier boerenbedrijven. ‘Stichtse Brug’ wordt echter
verstedelijkt, waarbij de aanwezige boerderijen niet worden gehandhaafd.
Nabij de autowegaansluiting ‘Waterlandseweg’ ligt, binnen de grenzen van het plangebied, een
carpoolplaats.

Bodem en waterhuishouing 

In deze paragraaf worden de belangrijkste milieu- en civieltechnische aspecten van het plangebied, de
bodem en de waterhuishouding, behandeld. In de ondergrond van het plangebied bevinden zich
enkele scheepswrakken en andere sporen uit het verleden. Ook aan deze zogeheten archeologische
vindplaatsen wordt hier aandacht besteed.

Maaiveld en bodemgesteldheid
Het maaiveld van het plangebied ligt onder het niveau van de zeespiegel. Direct achter de
Gooimeerdijk, in ‘Stichtse Brug’, ligt het op 3,0 m -NAP, nabij de autosnelweg A6 op 4,5 m -NAP. Er
is dus sprake van een dalend verloop in de richting van zuid naar noord. Als gevolg van rijping en
klink zal het niveau van het maaiveld in de toekomst nog enkele decimeters lager komen te liggen;
nabij de dijk is een verdere daling van 0,3 m te verwachten, elders in het plangebied kan deze oplopen
tot 0,6 m.
Het hoogteverloop van het maaiveld reflecteert de bodemgesteldheid. De dikte van het holoceen, de
hoofdzakelijk uit klei bestaande bovenste bodemlagen, verloopt min of meer parallel aan de lengte-as
van het plangebied, van 3,0 m in het zuidoosten tot 6,0 à 7,0 m in het noordwesten. In de bodem van
het zuidoostelijke deel van het plangebied komen incidenteel veel dikkere kleilagen voor; deze
corresponderen met vroegere stroomgeulen van rivier de Eem. In ‘Stichtse Brug’ bestaat het holoceen
uit zavel.
Onder het holoceen bevindt zich het pleistoceen, een met de diepte in grofheid toenemend
zandpakket, vermengd met veenlagen. De dikte van het pleistoceen is circa 20 m. Ligging en
samenstelling van het pleistoceen zijn bepalend voor de fundering van de toekomstige bebouwing.
Met betrekking tot laagbouw kan voor de diepte van de fundering onder het maaiveld als vuistregel
worden aangehouden: 6,0 m in het zuidoosten en 9,0 m in het noordwesten van het kernplangebied.
Overigens moet met afwijkingen in de samenstelling van de bodem rekening worden gehouden.
Hiervoor is nauwkeurig bodemonderzoek vereist. Dit laatste geldt uiteraard ook voor de bepaling van
de funderingsdiepte voor zwaardere bebouwing.
In het al verstedelijkte deel van het plangebied, het villapark Almeerderhout, is bij het bouwrijpmaken
de cunetten-methode toegepast - wat wil zeggen dat alleen ter plekke van de woningen en de wegen
een zandpakket is aangebracht.
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Archeologische waarden
In de ondergrond van het plangebied bevinden zich de resten van in elk geval drie scheepswrakken.
Op het niveau van het maaiveld manifesteren de drie betreffende vindplaatsen zich als ‘bulten’ met
een overigens geringe hoogte. Eén van de drie, gesitueerd in het talud van de autosnelweg A27 nabij
de kruising met de Tureluurweg, verbergt de wrakresten van een schip uit de tweede helft van de 16e
eeuw. Deze vindplaats heeft een zeer hoge archeologische waarde. De archeologische waarde van de
beide andere, die respectievelijk nabij de kruising van de Vogelweg en de Paradijsvogelweg en in het
gebied tussen de Tureluurweg en de Hoge Vaart liggen, kan als ‘hoog’ worden omschreven. De
wrakresten die hier in de ondergrond liggen opgeslagen, zijn van schepen uit de 17e en het einde van
de 18e eeuw.
Niet zichtbaar in het landschap zijn sporen van bewoning in een ver verleden die in het pleistoceen
worden aangetroffen. Drie van deze locaties, twee in de nabijheid van de kruising van de Vogelweg en
de Gruttotocht en één in het gebied tussen de Tureluurweg en de Hoge Vaart, zijn als archeologisch
belangrijk gebied in het in november 2000 vastgestelde Omgevingsplan Provincie Flevoland
opgenomen. Er kunnen in het plangebied naar verwachting meer van dergelijke archeologisch
waardevolle locaties worden aangetroffen. Momenteel wordt hiernaar onderzoek verricht.

Waterhuishouding
Het plangebied maakt onderdeel uit van twee stroomgebieden: de lage afdeling, afwaterend op de
Lage Vaart (peil 6,20 m -NAP) en de hoge afdeling, afwaterend op de Hoge Vaart (peil 5,20 -NAP).
Met uitzondering van ‘Stichtse Brug’ en enkele kavels in het zuidwesten van het kernplangebied,
behoort het gehele plangebied tot de lage afdeling. Basis van het afwateringssysteem, van zowel de
(tijdelijke en permanente) landbouwgronden als de bospartijen, zijn de kavelsloten die het plangebied
op een onderlinge afstand van 500 m in de dwarsrichting doorsnijden. De sloten lozen op waterlopen
in de lengterichting (waaronder de Kievitstocht en de Gruttotocht). Deze voeren het water af naar de
ten noorden van het plangebied gelegen Lage Vaart. Door de open verbinding met de Lage Vaart kan
het waterpeil van het oppervlaktewater stijgen tot 5,00 m -NAP. In het villapark Almeerderhout is een
afwijkend peil ingesteld: 5,50 m -NAP. Het regenwater in dit al verstedelijkte deel van het plangebied
wordt - na tussentijdse opslag in een centraal in de wijk gelegen vijver - via de waterlopen afgevoerd.
Het afvalwater in de wijk wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd.
‘Stichtse Brug’ en de kavels in het zuidwesten van het kernplangebied (waarop het Kathedralenbos is
aangeplant) hebben het peil van de hoge afdeling. De afwatering geschiedt rechtstreeks op de
aangrenzende Hoge Vaart. De maximale hoogte van het peil van deze vaart bedraagt 4,00 m -NAP.
Op grote diepte is een strategische grondwatervoorraad van goede kwaliteit aanwezig. Deze
watervoorraad is afgeschermd door een slechtdoorlatende kleilaag. In 'Stichtse Brug' en in het
zuidoosten van het plangebied is de kweldruk zodanig dat kwelwater in het oppervlaktewater
doordringt. De kwaliteit van het betreffende water is goed.
Het plangebied maakt deel uit van het beschermingsgebied voor diepere bodemverstoringen van
Zuidelijk Flevoland.

Overige milieu- en civieltechnische aspecten 

Van betekenis voor het te ontwikkelen plan zijn de in het plangebied aanwezige kabels en leidingen.
Onderscheiden kunnen worden de leidingstraten in het kernplangebied en de bundel van kabels en
leidingen, waaronder een bovengrondse 150 kV-hoogspanningsleiding, langs de Waterlandseweg.
De kabel- en leidingeninfrastructuur van alle nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, riolering en
CAI/telecom) is gebundeld in zogeheten leidingstraten. De tracés van de (ondergrondse)
leidingstraten in het kernplangebied volgen die van de wegen. Leidingstraten bevinden zich terzijde
van de Watersnipweg(-Leeuwerikweg), de Kievitsweg(-Tureluurweg), de Vogelweg en onder het deel
van de Paradijsvogelweg waarlangs zich de ‘stadsrandwoningen’ bevinden.
Langs de Waterlandseweg - dus in ‘Stichtse Brug’ - bevindt zich een bundel kabels en leidingen die
hoofdzakelijk van bovenlokale betekenis zijn. Onder de grond liggen een 10 kV-elektriciteitsleiding,
water- en gasleidingen en een telecom-glasvezelkabel. Bóven de grond, dus prominent aanwezig,
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bevindt zich een 150 kV-hoogspanningsleiding. Deze vormt een verbinding tussen Almere en
Zeewolde. Zoals gebruikelijk bij hoogspanningsleidingen is voor de zone onder de leiding een zakelijk
recht van kracht. De breedte van de zone bedraagt 2 x 22,5 m, gemeten vanuit de hartlijn van de
leiding, dus in totaal 45 m.

De omgeving van het plangebied

Slechts in de uiterste noordwesthoek grenst Almere Hout dat zich in de polynucleaire opzet van
Almere duidelijk als een zelfstandige kern zal gaan aftekenen, vrijwel direct aan een gebied met een
ondubbelzinnig stedelijke bestemming. Het betreft de aan de autosnelweg A6 gelegen
bedrijventerreinen-in-ontwikkeling Veluwsekant en Sallandsekant, onderling gescheiden door de Hoge
Vaart. Aan de beide terreinen die een diepte van circa 500 m hebben, sluiten onmiddellijk woonwijken
van Almere Stad aan, respectievelijk Filmwijk, Danswijk en Tussen de Vaarten, een wijk-in-aanbouw.
Vanaf Sallandsekant voortgaande in de richting van de wijzers van de klok krijgt de noordwestelijke
rand van het plangebied nog vóór de autosnelwegaansluiting Almere Buiten-West een volledig groen
karakter. Voorbij de stedelijke hoofdweg die hier op de A6 aantakt, de Tussenring, ligt Buitenhout. In
dit parkachtige bos zijn recreatieve voorzieningen, waaronder een manege, ondergebracht. In de
komende jaren zal het aantal voorzieningen worden uitgebreid - mede ten behoeve van de toekomstige
bewoners van Almere Hout.
De diepte van Buitenhout, dat zich uitstrekt tot aan de oever van de Lage Vaart, bedraagt circa 750 m.
Voor een klein deel in Buitenhout, voor een groter deel nog binnen de grenzen van het plangebied, ligt
het Knooppunt Almere, het verkeersplein waar de autosnelwegen A6 en A27 op elkaar aansluiten.
Het op het grondgebied van de gemeente Zeewolde gelegen open middengebied van Zuidelijk
Flevoland, waaraan het plangebied in het noordoosten grenst, heeft een overwegend agrarisch
karakter. De inrichting is grootschalig en niet afgestemd op recreatief medegebruik. Groepen
boerderijen zijn gesitueerd aan landbouwwegen die uitkomen op de centrale ontsluitingsweg, de
Vogelweg (die in Zeewolde dus eender benaamd is als in Almere). Voor een verticaal accent zorgen de
bomenrijen ter weerszijden van de Vogelweg en de bomenrijen die aan één zijde de wegen begeleiden
die in het verlengde liggen van de Kievitsweg en de Tureluurweg.
Eveneens een agrarisch karakter heeft het gebied ten zuidoosten van het plangebied, aan de overzijde
van de Hoge Vaart. Grenzend hieraan, in de oksel van de Hoge Vaart en de oprit naar de Stichtse
Brug, ligt een waterrijk natuurgebiedje dat onderdeel is van de regionale ecologische structuur langs
de Hoge Vaart.
In het zuidwesten vormt, over een afstand van circa 1.200 m, het Gooimeer, ter plekke van ‘Stichtse
Brug’ de rand van het plangebied. Hoewel Almere Hout hierdoor rechtstreeks toegang heeft tot aan
water gebonden recreatieve voorzieningen, is van groter recreatieve betekenis het zich over een lengte
van 5.000 m langs de zuidwestrand uitstrekkende bosgebied.

De bosrand in het zuidwesten
Ten zuidwesten van Almere Hout bevindt zich het grootste aaneengesloten bosgebied binnen de
gemeentegrenzen (circa 1.500 ha). Het gebied dat doorsneden wordt door de Waterlandseweg, omvat
het Cirkelbos, het Waterlandse Bos en het Weteringpark. Landschappelijk vormt het bosgebied
bovendien één geheel met de ín het plangebied gelegen bosstrook langs de Hoge Vaart. Aan de
aanwezigheid van bossen ter weerszijden ontleent de Hoge Vaart ter plekke haar specifieke uiterlijk.
Het Cirkelbos dat zijn naam dankt aan een cirkelvormige padenstructuur, vormt een groene buffer
tussen Almere Hout en de geprojecteerde villawijk Overgooi, gesitueerd aan het Gooimeer. Voor het
Cirkelbos wordt momenteel gewerkt aan plannen voor het aanleggen van een landgoed (het Bosland-
initiatief ). Van het Waterlandse Bos wordt het Cirkelbos gescheiden door een langgerekte heuvel
(Braambergen). Braambergen heeft in de huidige situatie de functie van vuilstortplaats en
vuiloverslagstation, maar zal in de toekomst een recreatieve functie krijgen.
In het hart van het Waterlandse Bos, op korte afstand van de Waterlandseweg, bevindt zich een cluster
van voorzieningen. Een volledig recreatieve functie hebben de stadslandgoed De Kemphaan en het
natuurkampeerterrein De Trip. Tot het cluster behoort ook een opvangvoorziening voor apen van de
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Stichting Aap. Langs de Lange Wetering die het Waterlandse Bos scheidt van het Weteringpark, ligt het
Starleypad, een fietspad dat vanaf de Vinkweg in Almere Hout via een tuibrug over de Hoge Vaart in
de richting van Almere Haven voert. De afstand tussen beide kernen bedraagt ruim 2.500 m.
In de Lange Wetering, aan de zijde van het Weteringpark, tussen de Waterlandseweg en de Hoge Vaart,
liggen woonschepen. In het Weteringpark bevinden zich ondermeer een roeicentrum en een
hondensportcentrum. Ten zuidwesten van het Weteringpark, dichtbij de rand van Almere Haven,
bevindt zich de locatie van het in ontwikkeling zijnde ‘Kasteel Almere’.
Het ligt in de bedoeling het aantal recreatieve voorzieningen in het bosgebied in de toekomst sterk uit
te breiden en het gebied te transformeren tot een parkbos.
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Plangeschiedenis

Het eerste plandocument waarin de toekomstige verstedelijking van Almere Hout - toen
nog als Almere Oost aangeduid -  concreet aan de orde werd gesteld, is het Ontwerp
Structuurplan Almere dat dateert uit 1977. Op dat moment was de kern Almere Haven
goeddeels voltooid, was een deel van de kern Almere Stad bewoond en waren de eerste
woningen in de kern Almere Buiten in aanbouw. Tot een ontwikkeling van Almere op basis
van het concept van de meer-kernige stad werd kort na het droogvallen van Zuidelijk
Flevoland (in 1968) besloten. Vastgelegd is dit besluit in de Planologische Kern-Beslissing
(PKB) die behoort bij de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1970). In de
betreffende PKB werd ervan uitgegaan dat Almere zou uitgroeien tot een stad van 125.000
à 250.000 inwoners. Het was duidelijk dat in het geval van groei van het inwonertal tot een
aantal van 200.000 of meer er ook in het gebied ten zuidoosten van wat als centrale kern
werd aangewezen verstedelijking zou moeten optreden - evenals in het westen (Almere
Pampus). Met andere woorden, al vanaf het begin van de ontwikkeling van Almere werd er
rekening gehouden met de mogelijkheid dat er ter plekke van het plangebied voor Almere
Hout ooit één of meerdere kernen gerealiseerd zouden worden.
Al in het begin van de jaren ’70 lag ook vast welke gebieden in elk geval gevrijwaard
zouden blijven van verstedelijking. Eén hiervan betreft het gebied gelegen tussen de
oostelijke rand van de kern Almere Haven en de Hoge Vaart. Dit gebied werd al in een
vroeg stadium intensief beplant en, zodra de eerste contouren van een ontluikend bos
zichtbaar werden, als Almeerderhout aangeduid (momenteel wordt deze naam niet meer
voor het bosgebied gebruikt en zijn de afzonderlijke delen respectievelijk als Weteringpark,
Waterlandse Bos en Cirkelbos benaamd). Tegelijkertijd en in ruimtelijke samenhang met
dit bosgebied werd aan de overzijde van de Hoge Vaart - dus ín het plangebied van Almere
Hout - een smalle bosstrook aangeplant. Aan deze bosstrook werd de naam Overvaart
gegeven.
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Eerste ruimtelijk concept: een verzameling van kleine

kernen

De oriëntatie van het plangebied op delen van het ‘oude land’ die worden gekenmerkt door een
gedeconcentreerd verstedelijkingspatroon, het Gooi en de Geldersche Vallei, inspireerde tot een
ruimtelijk concept voor Almere Oost dat is gebaseerd op een verzameling van kleine kernen - drie of
vier in totaal, elk met een aantal inwoners van niet meer dan 10.000. Een ver doorgevoerde
milieudifferentiatie en een geleidelijke groei werden zo mogelijk geacht. Het concept werd vastgelegd
in het hierboven genoemde Ontwerp Structuurplan Almere (1977).
Vrijwel onmiddellijk na de vaststelling van het Structuurplan in 1983 werd besloten om één van de
open tussenruimten te benutten voor de aanleg van een golfbaan. Met het oog hierop werd in
november 1983 het Bestemmingsplan Overvaart vastgesteld. Tot het plangebied van dit
bestemmingsplan behoort naast de golfbaan Almeerderhout ook de bosstrook Overvaart.
Een maand later, nog juist vóór het einde van 1983, werd het bestemmingsplan vastgesteld dat de
basis vormt voor de definitieve uitgroei van Almere, het Bestemmingsplan Almere West en Oost. Het
plangebied Oost omvat het gebied dat wordt begrensd door de autosnelweg A6, de Gruttotocht (de
gemeentegrens) en de Hoge Vaart, met uitzondering van de golfbaan en de bosstrook Overvaart. Het
Structuurplan Almere, het Bestemmingsplan Overvaart en het Bestemmingsplan Almere West en Oost
werden destijds vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Eerst op 1 januari 1984
namelijk kreeg Almere de formele status van een gemeente.

Gewijzigd ruimtelijk concept: een bandstad

Met het oog op de aanwijzing van gronden ten behoeve van bosaanplant en ter uitgifte voor
(permanent) agrarisch gebruik in de voor verstedelijking in aanmerking komende delen van de
gemeente - waaronder uiteraard het plangebied voor Almere Hout - werd in 1987, in samenwerking
met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), de Ontwikkelingsstrategie voor Almere West en
Oost opgesteld. In deze ruimtelijke schets werd de oorspronkelijke idee om in het zuidoosten een
verzameling kleine kernen tot ontwikkeling te brengen losgelaten. In plaats daarvan werd een
ontwikkeling op basis van het concept van een bandstad voorgesteld.
Ruggengraat van de bandstad vormde een openbaar-vervoeras, in principe op te vatten als een raillijn.
Het tracé van deze as viel nagenoeg samen met de hartlijn van het plangebied - zijnde de lijn die
gemarkeerd wordt door de loop van de Kievitsweg(-Tureluurweg). Op basis van vuistregels met
betrekking tot de maximale loopafstand tot een halte van een hoogwaardig openbaar-vervoersysteem
was de bandbreedte van het te verstedelijken gebied gegeven: 2 x 800 m, oftewel een totale breedte
van ca. 1.600 m. Dit betekende dat de bandstad niet de volledige breedte van het plangebied (ca.
3.000 m) besloeg: in het noordoosten zou de stedelijke bebouwing worden begrensd door de
Paradijsvogelweg, in het zuidwesten door een denkbeeldige lijn op flinke afstand van de Hoge Vaart.
Mede op basis van het uitgangspunt van een optimale ontsluiting door openbaar vervoer beval de
Ontwikkelingsstrategie een variatie in dichtheden aan: van hoog nabij de hartlijn tot laag aan de
randen van de bandstad. Over het aantal te realiseren woningen is in de Ontwikkelingsstrategie geen
uitspraak gedaan.
De Ontwikkelingsstrategie vormde de ruimtelijke grondslag voor de aanplant van de boskammen -
waarmee in 1987 een begin werd gemaakt - en voor de uitgifte van gronden ten noordoosten van de
Paradijsvogelweg voor permanent agrarisch gebruik. Ook op basis van de Ontwikkelingsstrategie
kwamen in het begin van de jaren ’90 de eerste complexen van het villapark Almeerderhout tot stand.
Ten behoeve van de aanleg van het villapark werden enkele partiële wijzigingsplannen - ten opzichte
van het Bestemmingsplan Almere West en Oost én ten opzichte van het Bestemmingsplan Overvaart -
vastgesteld.
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Een exclusief woonmilieu

In 1991 kreeg de gemeente Almere in het kader van ‘de VINEX’ de taakstelling om in de periode tot
en met 2004 circa 30.000 woningen te ontwikkelen (vastgelegd in de bij de Vierde Nota over de
Ruimtelijke Ordening Extra behorende Planologische Kern-Beslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid).
Dit was aanleiding het vigerende Structuurplan Almere te actualiseren. Gekozen werd daarbij voor
een plan waarin de nadruk werd gelegd op de uitwerking van beleidsrichtingen - en dat niet een
formeel-juridische status heeft. In 1992 werd het Stadsplan Almere 2005 aangenomen.
Ten aanzien van de woonfunctie is in het Stadsplan - mede onder invloed van de toenemende
betekenis van de marktsector op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen - sterk de nadruk gelegd
op woonmilieus en op de differentiatie in het aanbod van milieus. Voor de toekomstige kern Almere
Hout - voor het eerst met die naam aangeduid - werd in het Stadsplan het randmilieu en het stads-
parkmilieu aanbevolen - respectievelijk eerste en tweede categorie op de schaal van exclusief tot
standaard-woonmilieu. Aanleidingen voor deze keuze waren de oriëntatie op het Gooi (waarvan nu
niet het verstedelijkingspatroon maar het woonmilieu een voorbeeldwerking had), de aanwezigheid van
de golfbaan en de gebleken afzetmogelijkheden van de dure woningen in het villapark Almeerderhout.
Vastgehouden werd aan het bandstad-concept - inclusief de centrale raillijn. Ten aanzien van deze
laatste werd een doortrekking over de Stichtse Brug naar het Gooi voorgesteld. In afwijking van
eerdere plannen volgde het tracé van de geprojecteerde verlenging van de autosnelweg A27 tot aan de
aansluiting op de A6 de gemeentegrens (in plaats van af te buigen naar de aansluiting Almere Buiten-
West). Het totale aantal woningen werd op 12.500 vastgesteld. Voorzien werd dat een klein deel
hiervan in de planperiode (t/m 2004) zou worden gerealiseerd - en wel in de zuidwestelijke randstrook
waarin ook de al gerealiseerde complexen van het villapark Almeerderhout zijn gelegen.
Een formeel-juridische grondslag kreeg het ontwikkelingsconcept voor Almere Hout in het Streekplan
Flevoland dat in 1993 werd vastgesteld.
In de daaropvolgende jaren werd het villapark Almeerderhout verder uitgebreid en werd langs de
Paradijsvogelweg een strook bestemd voor de functie ‘stadsrandwonen’ - beide ontwikkelingen die
passen in, of tenminste niet strijdig zijn met het concept van een bandstad met een exclusief
woonmilieu. Ten behoeve van deze ontwikkelingen werden opnieuw enkele partiële wijzigingsplannen
- ten opzichte van het Bestemmingsplan Almere West en Oost - vastgesteld.

Opwaardering raillijn en verbreding van de band 

Om een mogelijke oplossing aan te dragen om de toenemende verstedelijkingsdruk in de
Noordvleugel van de Randstad op te vangen werd in het kader van het Randstad Overleg Ruimtelijke
Ordening het initiatief genomen voor de zogeheten Oostflankstudie. Deze studie richtte zich op het
gebied gelegen tussen Amsterdam, Lelystad, Amersfoort en Utrecht en in het bijzonder op de as
Almere - Amersfoort. Het spreekt voor zich dat de toekomstige kern Almere Hout in deze studie een
belangrijke bouwsteen vormde.
In 1996 werden de resultaten van de eerste fasen van de studie gepubliceerd - uitmondend in een
ruimtelijk ontwikkelingsmodel. Aanbevelingen die vérstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de
ontwikkeling van Almere Hout waren de opwaardering van de eerder voorgestelde raillijn van Almere
naar het Gooi tot een volwaardige spoorweg en de toevoeging van een tak in de richting van
Amersfoort. Om in Almere Hout voldoende draagvlak voor een dergelijke hoogwaardige infrastructuur
te genereren zou het aantal te realiseren woningen moeten worden opgevoerd tot 20.000 en zou een
substantiële oppervlakte voor werkgelegenheid moeten worden ingeruimd. Bovendien zou een strook
langs de Hoge Vaart, waarin zich de bestaande, te handhaven golfbaan bevindt, bestemd moeten
worden voor extensief gebruik (zoals villabebouwing). De consequentie was een uitbreiding van het
voor verstedelijking in aanmerking komende gebied. Voorgesteld werd om de breedte van de bandstad
te vergroten - onder meer ten koste van de aanvankelijk voor permanent agrarisch gebruik aangewezen
strook tussen de Paradijsvogelweg en de autosnelweg A27. Ruimte voor bedrijventerreinen kon juist
buiten het plangebied worden gevonden: terzijde van de oprit naar de Stichtse Brug en in de nabijheid
van het toekomstige Knooppunt Almere, in de oksel van de autosnelwegen A6 en A27. Met de
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A M S T E R D A M

L E L Y S T A D

U T R E C H T

A6
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O V E R - G O O I

0 2 km1

N O O R DN O O R D

S T E D E L I J K  G E B I E D 

M O G E L I J K E  T O E K O M S T I G E  O N T W I K K E L I N G S R I C H T I N G 

C E N T R U M G E B I E D 

L A N D B O U W  /  R E S E R V E R I N G  S T E D E L I J K  G E B I E D 

B E D R I J V E N T E R R E I N 

C O M M E R C I E L E  Z O N E 

S T A D S C O R R I D O R 

N A T U U R  /  B O S  /  P A R K 

G L A S T U I N B O U W 

W A T E R  /  W A T E R R E C R E A T I E 

S P O R T  /  R E C R E A T I E 

L A N D B O U W  





S P O O R L I J N  M E T  S T A T I O N  /  H A L T E 

O N T W I K K E L I N G S R I C H T I N G  

S P O O R L I J N  

R I J K S W E G 

A 6  M E T  P A R A L L E L B A N E N 

L O K A A L  W E G E N S T R U C T U U R 

O N T W I K K E L I N G S R I C H T I N G 

 W E G E N S T R U C T U U R 

B U S B A A N 
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aanwijzing van de laatstgenoemde locatie, gelegen op het grondgebied van Zeewolde, werd aan de
ontwikkeling van de kern Almere Hout een boven-gemeentelijke dimensie toegevoegd.

Beproefd Almeers woonmilieu en spoorweg gebundeld

met A27 

De vraag op welke wijze en in welk tempo Almere zich moet ontwikkelen na het aflopen van de
VINEX-taakstelling, dus na 2004, was aanleiding voor het opstellen van de Ruimtelijke
Ontwikkelingsstrategie Almere 2015, afgekort ROSA 2015. In februari 1997 werd dit (niet formeel-
juridische) plandocument als richtinggevend voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Almere
door de Raad aanvaard. In navolging van de voorafgaande scenariostudie wordt aanbevolen om het
huidige groeitempo (ca. 3.000 woningen per jaar) ook na 2004 aan te houden. Een krachtige groei
blijkt de beste voorwaarden te scheppen om werkgelegenheid te genereren en om een volwaardig
voorzieningenpakket te realiseren -  beide van doorslaggevende betekenis om het streefbeeld van de
‘complete’ stad te kunnen verwezenlijken.
Ten aanzien van Almere Hout haakt ROSA 2015 in op de aanbevelingen uit de Oostflankstudie - zij
het dat enkele modificaties worden aangebracht en dat bepaalde onderdelen verder worden
uitgewerkt. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Oostflankstudie is het voorstel de raillijn
niet via de hartlijn van het plangebied te voeren, maar deze te bundelen met het tracé van de
autosnelweg A27. Het argument hiervoor is dat op deze wijze wordt voorkomen dat de
landschappelijke kwaliteiten van het plangebied - vooral gebaseerd op de boskammen - worden
aangetast. Op twee plekken, nabij de autosnelweg A6 en ter hoogte van de Vogelweg, kan Almere Hout
door stations worden ontsloten.
In afwijking van het Stadsplan Almere 2005 beveelt ROSA 2015 aan Almere Hout te bestemmen voor
het beproefde Almeerse woonmilieu (opgebouwd uit standaard eengezinswoningen). Voor exclusievere
woonmilieus lenen zich locaties langs de randmeren beter, zoals Overgooi en delen van Almere Poort.
De aanwezigheid van de boskammen (waarin stedelijk-recreatieve voorzieningen kunnen worden
ondergebracht) en het bosgebied ten zuidwesten van Almere Hout maakt het opportuun om de
hoeveelheid openbare ruimte in de woonbuurten te beperken - zodat het geplande woningaantal
(20.000) inderdaad binnen de grenzen van het plangebied kan worden gerealiseerd. Mede om niet al
in het beginstadium afhankelijk te zijn van omvangrijke investeringen in openbaarvervoer-
infrastructuur wordt voorgesteld om eerst het deel ten noordwesten van de Vogelweg te ontwikkelen,
waar ruimte is voor ca. 12.000 woningen.
In ROSA 2015 behoudt het gebied terzijde van de oprit naar de Stichtse Brug zijn agrarische
bestemming. In plaats daarvan is een bedrijventerrein in het zuidoosten van het plangebied, uiteraard
aan de autosnelweg A27, voorzien. Van grotere - en nadrukkelijk regionale - betekenis is het
bedrijventerrein nabij het toekomstige Knooppunt Almere. In ROSA 2015 is dit uitgegroeid tot een
Commerciële Zone die zich langs de autosnelweg A6 uitstrekt tot aan de autosnelwegaansluiting
Almere Buiten-Oost (in de toekomst tevens het knooppunt van de A6 en de geprojecteerde
autosnelweg A30). Juist buiten het plangebied is, in Buitenhout, nabij het toekomstige station, als
belangrijke ‘trekker’ een kenniscentrum op het gebied van woon- en leefomgeving geprojecteerd,
aangeduid als Centre of Excellence.
Vermeldenswaard is voorts dat het gebied tussen de autosnelweg A27 en de geprojecteerde
autosnelweg A30 - dus op het grondgebied van Zeewolde - als mogelijk toekomstig stedelijk
ontwikkelingsgebied is aangemerkt. Daarbij gaat het zowel om een uitbreiding in zuidoostelijke
richting van de Commerciële Zone als om een verdere voortzetting van het woongebied van Almere
Hout aan de overzijde van de met de spoorweg gebundelde autosnelweg A27.
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De definitieve contouren vastgelegd

In de tweede helft van 1997 werd begonnen met het opstellen van het eerste plandocument dat
exclusief op Almere Hout is gericht, de Startnotitie MER Almere Hout (gereed in februari 1998).
Vertrekpunt vormde de ruimtelijke ontwikkelingsschets van ROSA 2015. Tot het plangebied is ook het
gebied terzijde van de oprit naar de Stichtse Brug gerekend. Het is echter niet a priori voor
verstedelijking (in de vorm van de aanleg van een bedrijventerrein) gereserveerd.
Weer op de kaart gezet als bedrijventerrein is het gebied terzijde van de oprit naar de Stichtse Brug in
de in januari 1999 vastgestelde Ontwerp Ontwikkelingsvisie Flevoland 2030 (‘Toekomst op goede
gronden’) en het in november 2000 vastgestelde Omgevingsplan Provincie Flevoland. Een tweede
element dat terugkeert in de visie - waarin verder integraal de voorstellen van ROSA 2015 zijn
gevolgd - is een reservering voor een centraal gelegen raillijn, náást de met de autosnelweg A27
gebundelde spoorweg.

Juridisch en bestuurlijk kader 

In het bovenstaande overzicht van de geschiedenis van de planontwikkeling van Almere Hout
figureren plandocumenten die wettelijke kracht hebben (conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening)
en andere die weliswaar geen formeel-juridische status hebben, maar die in hun richtinggevendheid als
belangrijke bestuurlijke instrumenten kunnen worden aangemerkt. Plandocumenten met wettelijke
kracht vigeren tot het moment dat zij door een nieuw, evenwaardig plan worden vervangen. Vaak ook
is er sprake van een partiële herziening van een plan met wettelijke kracht. Voor het deel waarop de
partiële herziening betrekking heeft, vervalt de wettelijke kracht van het oorspronkelijke
plandocument. Plandocumenten die uitsluitend een bestuurlijk instrument zijn, verliezen hun
geldigheid doorgaans na enkele jaren. Van dit type plandocumenten zijn als kader voor de verdere
planontwikkeling slechts de meest recente relevant.
Op gemeentelijk niveau vigeren als plandocumenten met wettelijke kracht het Structuurplan Almere
(1983) en een reeks van bestemmingsplannen, waarvan de meeste het karakter van een partieel
herzieningsplan hebben. De basis-bestemmingsplannen die van toepassing zijn op het plangebied voor
Almere Hout zijn het Bestemmingsplan Almere West en Oost (1983), het Bestemmingsplan Overvaart
(1983) en het Bestemmingsplan Almeerderhout (1983). Het laatste dat in dit hoofdstuk nog niet
eerder ter sprake is geweest, heeft betrekking op het bosgebied ten zuidwesten van het plangebied en
bestrijkt ook het gebied terzijde van de oprit naar de Stichtse Brug, aangeduid als ‘Stichtse Brug’. Ten
behoeve van de aanleg van het villapark Almeerderhout en enkele andere inrichtingselementen zijn ten
opzichte van het Bestemmingsplan Almere West en Oost in de periode van 1987 tot 1997 negen
partiële herzieningsplannen vastgesteld. Ook ten opzichte van het Bestemmingsplan Overvaart en ten
opzichte van het Bestemmingsplan Almeerderhout vigeren enkele partiële bestemmingsplannen.
Van betekenis als bestuurlijk instrument is ROSA 2015. Hierbij moet worden aangetekend dat, in
afwijking van ROSA 2015, wordt uitgegaan van de reservering voor een centraal in het plangebied
gelegen strook voor een raillijn en tot de bestemming van ‘Stichtse Brug’ als bedrijventerrein.
Op provinciaal niveau vigeert het Omgevingsplan Provincie Flevoland, dat in november 2000 door
Gedeputeerde Staten van Flevoland is vastgesteld. De Ontwerp Ontwikkelingsvisie Flevoland 2030
‘Toekomst op goede gronden’ lag hieraan ten grondslag. Het Omgevingsplan is in de plaats getreden
van drie wettelijke plannen met een strategisch karakter: Streekplan, Milieubeleidsplan en
Waterhuishoudingsplan.
Tenslotte is, tot het jaar 2005, de VINEX-taakstelling op basis van de PKB Nationaal Ruimtelijk
Beleid (1991) van kracht. Voor de planontwikkeling van Almere Hout is deze afspraak met het Rijk
echter nauwelijks van betekenis.
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Streekplan Flevoland (1993).

Omgevingsplan Provincie
Flevoland (2000);
strutuurbeeld stedelijke-
ontwikkeling Almere.

  



Wettelijke en bestuurlijke boscompensatie-regelingen
Het is mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat er ten behoeve van de verstedelijking van Almere Hout in
het plangebied bos zal worden gekapt - bijvoorbeeld ten behoeve van de realisering van stedelijk-
recreatieve voorzieningen in de boskammen. In dat geval zal rekening moeten worden gehouden met
wettelijke en bestuurlijke regelingen die verplichten het verloren gegane bosareaal elders met nieuwe
aanplant te compenseren.
Kracht van wet heeft de zogeheten Boswet. Wat betreft de plicht tot compensatie geldt de Boswet
uitsluitend voor bosgebieden buiten de bebouwde kom.
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Uitgangspunten 

Over het nut en de noodzaak van het opstellen - op dít moment - van een structuurplan
voor Almere Hout is lange tijd gediscussieerd. Ertegen pleit dat er ten aanzien van enkele
cruciale planelementen grote onzekerheid bestaat. Zo is het niet waarschijnlijk dat er op
korte termijn een begin zal worden gemaakt met de ontwikkeling van de (‘reguliere’)
woningbouw. Hier staat echter tegenover dat het plangebied in een aantal opzichten
‘onder druk’ staat. In dit verband kan worden gewezen op ontwikkelingstrends en -
initiatieven betreffende werkgebieden en recreatieve voorzieningen. Voorkomen moet
worden dat het plangebied zodanig ‘versnipperd’ raakt dat het in de toekomst niet meer
mogelijk is een ruimtelijke samenhang tot stand te brengen. Daartoe is het noodzakelijk
om over een ruimtelijk raamwerk te kunnen beschikken. Om die reden is besloten tóch
een structuurplan voor Almere Hout op te stellen.
De gegeven omstandigheden - of condities - maken het noodzakelijk het plan te enten op
een lange looptijd en het zo flexibel mogelijk te doen zijn. Dit heeft geleid tot de keuze van
een betrekkelijk onorthodoxe planaanpak. Deze aanpak heeft consequenties voor de wijze
waarop met de programmagegevens wordt omgegaan - anders gezegd voor de
interpretatie van het programma.
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Onzekere factoren

Onzekere factoren waarmee bij de planvorming voor Almere Hout moet worden rekening gehouden
zijn de woningbouw en de raillijn.

Woningbouw
Werd in ROSA 2015 nog aanbevolen het op de VINEX-taakstelling gebaseerde groeitempo van ca.
3.000 woningen per jaar ook in de post-VINEX-periode, vanaf het jaar 2005, aan te houden,
inmiddels is in het zogeheten VINAC-akkoord vastgelegd dat er in de periode van 2005 tot 2010 in
Almere in totaal ca. 10.000 woningen zullen worden gebouwd - wat neerkomt op een jaarlijkse
woningproductie van ca. 2.000. Voor de nieuwe taakstelling bieden de bestaande ontwikkelings-
locaties, waaronder Almere Poort, voldoende mogelijkheden. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat
wordt afgezien van het oorspronkelijke voornemen om, op grond van overwegingen van
markttechnische aard, het woningcontingent van Almere Hout simultaan met dat van Almere Poort te
ontwikkelen. In het ontwikkelingstempo dat na de start van de woningbouw zal worden aangehouden,
bestaat op dit moment in het geheel geen inzicht.
De lange looptijd heeft niet geringe consequenties voor het woningbouwprogramma dat als basis voor
het structuurplan kan dienen. In een periode van een aantal jaren kunnen woonwensen, maar ook de
opvattingen omtrent de wijze waarop aan die wensen wordt tegemoet gekomen, immers veranderen.
Om dezelfde reden zijn uitspraken omtrent de karakteristieken van de toekomstige woningmarkt nogal
arbitrair. Eén en ander betekent dat het structuurplan ten aanzien van de allocatie van de functie
‘wonen’ een grote mate van flexibiliteit moet bezitten.

Raillijn
Omtrent de ontsluiting van Almere Hout door een raillijn - waarvan de aanleg in de opeenvolgende
plandocumenten bijna als een ‘conditio sine qua non’ voor de ontwikkeling van deze kern wordt
voorgesteld - bestaan nog veel onduidelijkheden. De onduidelijkheden betreffen de tracering, het
systeem (of type railinfrastructuur) en het tijdstip waarop met de aanleg zal kunnen worden
begonnen. De beslissingen hieromtrent vallen buiten het kader van het structuurplan, wat wil zeggen
dat de realisering van de raillijn als een autonome ontwikkeling moet worden beschouwd.
Eén van de tracé-opties - voor het eerst te berde gebracht in de Ontwikkelingsstrategie voor Almere
West en Oost (1987) en, na in ROSA 2015 ‘afgevoerd’ te zijn geweest, weer ‘op de kaart gezet’ in het
in januari 2000 vastgestelde Ontwerp Omgevingsplan Provincie Flevoland - is de centraal in het
plangebied gelegen raillijn. De keuze voor dit tracé stoelt op een optimale ontsluiting van Almere
Hout. Deze raillijn zal een regionale functie vervullen: het verzorgen van de verbinding met de
Amsterdamse regio en eventueel op termijn met Amersfoort. De verbinding zal zorgdragen voor het
vervoer van grote aantallen reizigers met lange treinen die tussen stations met tamelijk hoge snelheid
zullen rijden. Om veiligheidsredenen zijn in een dergelijke situatie ongelijkvloerse kruisingen met het
overig verkeer wenselijk. Hiervoor zijn goede inpassingsmogelijkheden voorhanden (zie de ‘Verkenning
Railverbinding Almere Hout’ van Holland Railconsult). De treinen zullen met hun ‘light-rail’-karakter
weinig geluidshinder veroorzaken. Het invloedsgebied van een halte aan een dergelijke raillijn is circa
1.000 meter hemelsbreed. Zonder doortrekking naar Amersfoort is plaats voor 3 à 5 halten. Indien de
lijn doorgetrokken wordt naar Amersfoort zullen er 2 à 3 halten gerealiseerd worden.
In verband met eventuele ruimtelijke ontwikkelingen aan de oostzijde van de autosnelweg A27 in een
verdere toekomst, verdient het aanbeveling een railtracé langs de A27 te reserveren. Bovendien tast dit
tracé de bestaande groenstructuur zo min mogelijk aan. Aan een dergelijke raillijn zal het aantal
stations van waaruit Almere Hout kan worden ontsloten, beperkt blijven tot twee.
Zolang over het tracé en het systeem nog geen definitieve beslissing is genomen, zal in de planvorming
met de bovengenoemde variabelen rekening moeten worden gehouden. Dit betekent dat in het
structuurplan van de structurerende werking die een raillijn gewoonlijk heeft, in belangrijke mate
moet worden geabstraheerd.
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Actuele ontwikkelingstrends en -initiatieven 

Actuele ontwikkelingstrends en -initiatieven zijn de behoefte aan werkgebieden, initiatieven aangaande
recreatieve projecten en projecten voor bijzondere doeleinden en plannen om het villapark
Almeerderhout uit te breiden. Verder zijn er plannen voor aanpassingen van het golfterrein, een
mogelijke zandophoging en een mogelijk hulpsteunpunt van Rijkswaterstaat.

Werkgebieden
Eén van de speerpunten van het op het tot stand brengen van een ‘complete stad’ gerichte beleid van
de gemeente is een krachtige stimulering van de werkgelegenheid. In concreto wordt voor het
komende decennium ‘gemikt’ op een jaarlijkse toename van ca. 4.000 arbeidsplaatsen. Om dit beleid
te kunnen realiseren is een uitbreiding op korte termijn van het areaal van werkgebieden nodig. Bij
gebrek aan beschikbare ruimte elders in de gemeente komen vooral in Almere Hout gelegen locaties
voor ontwikkeling in aanmerking.
Al in de Oostflankstudie (1996) wordt ervoor gepleit om een substantieel deel van de oppervlakte van
Almere Hout als werkgebied te bestemmen. Op deze manier kan tevens tegemoet worden gekomen
aan de wens om Almere economisch in de Oostflank van de Noordvleugel van de Randstad te
integreren. In het bij de studie behorende ruimtelijke ontwikkelingsmodel worden enkele concrete
locaties aangewezen: nabij de Stichtse Brug en nabij het Knooppunt Almere, beide gesitueerd in
‘uithoeken’ van het plangebied. Op grond van behoefteberekeningen wordt later vastgesteld dat, ter
aanvulling, óók meer centraal in het plangebied gelegen locaties de bestemming van werkgebied zullen
moeten krijgen.
Door de ingebruikname van het ontbrekende deel van de autosnelweg A27, tussen de Stichtse Brug
en Knooppunt Almere, lijken de ontwikkelingen in een stroomversnelling te geraken. De noodzaak om
werkgebieden in Almere Hout te ontwikkelen is inmiddels niet meer alleen een kwestie van aanbod
(het gemeentelijke beleid) - er ontstaat als gevolg van de drastische verbetering van de bereikbaarheid
nu ook een concrete vraag.
De locaties nabij de Stichtse Brug (aan te duiden als ‘Stichtse Brug’) en nabij Knooppunt Almere
(aan te duiden als Knoop Almere) kunnen als strategische locaties worden aangemerkt. Hun betekenis
als werkgebied is regionaal. Zo heeft Knoop Almere een oriëntatie op Amsterdam en Schiphol.
Bovendien geldt voor dit gebied dat het de schakel vormt tussen Almere Hout en Almere Stad/Buiten.
De strategische betekenis van ‘Stichtse Brug’ vloeit voort uit de ligging ervan terzijde van één van de
toegangen tot Zuidelijk Flevoland. Deze locatie is in eerste instantie georiënteerd op het Gooi en
Utrecht. Betekenis heeft ‘Stichtse Brug’ ook als potentiele schakel tussen Almere Hout en het
Gooimeer.

Recreatieve projecten en projecten voor bijzondere doeleinden
Het groene milieu van Almere Hout heeft uitgesproken recreatieve potenties. Al in een vroeg stadium
is met de aanleg van de golfbaan Almeerderhout de basis gelegd voor de (regionale) recreatieve
betekenis van het plangebied. Als voorbeeld van een bijzonder project kan het ‘land art’-project ‘De
Groene Kathedraal’ worden genoemd. Voorts bevinden zich in het nabijgelegen bosgebied aan de
overzijde van de Hoge Vaart diverse recreatieve voorzieningen, waaronder het stadslandgoed De
Kemphaan. Nieuwe recreatieve projecten worden voor dit bosgebied ontwikkeld. Hierbij kan gewezen
worden op het ‘Kasteel Almere’ en het Bosland-initiatief. Er zijn ook initiatieven voor nieuwe
recreatieve projecten en projecten voor bijzondere doeleinden die op het plangebied zélf betrekking
hebben. Zo bestaan er plannen voor de bouw van een bijzonder complex in de bosstrook langs de
Hoge Vaart. Een mogelijk initiatief met een zeer grote ‘impact’ is de eventuele realisering van de
Floriade 2012 in Almere Hout, een tijdelijke manifestatie met in het algemeen duurzame
landschappelijke gevolgen, waarvoor de gemeente zich mogelijk kandidaat wil stellen.

Uitbreiding villapark  Almeerderhout
Het succes van het villapark Almeerderhout - bedoeld wordt de grote belangstelling die er bestaat
voor de betreffende luxe-koopwoningen - is aanleiding geweest een om een plan te laten vervaardigen
voor de uitbreiding van het villapark met ruim 200 woningen. Voor de uitbreiding van het villapark
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komen de gronden gelegen tussen de bestaande bebouwing en de Kievitsweg in aanmerking, wat
betekent dat de bebouwing over niet al te lange tijd tot in het ‘hart’ van Almere Hout zal doordringen.

Aanpassing golfterrein, zandopspuiting en hulpsteunpunt van Rijkswaterstaat
Bij de gemeente is een plan ingediend voor wijziging van het golfterrein. In het plan zijn in de zuidelijke
bosstrook op het golfterrein (grenzend aan de Watersnipweg) luxe-woningen voorzien. Het plan gaat verder uit
van herrouting/uitbreiding van het aantal holes in de strook direct ten noorden van het golfterrein.
Momenteel worden de mogelijkheden bekeken voor zandopspuiting in het noordelijkste deel van Almere
Hout, grenzend aan de A6, dit omdat er een mogelijkheid bestaat om aansluitend aan de huidige zandwinning
in de vaargeul Amsterdam - Lemmer nog een hoeveelheid zand te winnen ten behoeve van ophoging in
Almere.
Rijkswaterstaat heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor de realisatie van een hulpsteunpunt bij de
A27 in het plangebied Almere Hout. Hierbij gaat het om een mogelijke locatie aan de ‘buitenzijde’ van de A27
(locatie in studie).

Door de genoemde initiatieven in een groter ruimtelijk verband te plaatsen - een actie waartoe een
structuurplan zich leent - kan de betekenis ervan voor de toekomst van het plangebied worden
vergroot.

Aanpak

Zoals hierboven al is aangegeven vormen de actuele ontwikkelingstrends en -initiatieven een gegronde
reden om een structuurplan voor Almere Hout op te stellen. Alleen met behulp van een integraal
ruimtelijk plan kan immers een evenwichtige toekomstige ruimtelijke samenhang tussen de
verschillende functies worden gewaarborgd. Een niet te onderschatten probleem vormen evenwel de
onzekere factoren - met name voor de aanpak van het structuurplan, oftewel voor het te hanteren
planinstrumentarium. Immers zowel de lange looptijd als de onduidelijkheid omtrent de raillijn
brengen met zich mee dat het plan een grote mate van flexibiliteit moet bezitten, terwijl de laatste
factor bovendien van invloed is op de structureringsmogelijkheden.
De gekozen aanpak stoelt op het gebruik van het ‘groen’ als basis-element van het structuurplan en op
het werken met milieutypen en bandbreedten. Een bijzonder aspect van de planaanpak is ook dat het
behoud van het bodemarchief als ontwerpaanleiding wordt aangegrepen.

‘Groen’ als basis-element
Vrijwel vanaf het begin van de planvorming voor Almere Hout heeft vastgestaan dat ‘groen’ de
identiteit van deze toekomstige kern zal bepalen. Op basis van de Ontwikkelingsstrategie voor Almere
West en Oost (1987) zijn de boskammen aangelegd en in alle daaropvolgende plandocumenten speelt
het groen een belangrijke rol. In ROSA 2015 wordt zelfs voorgesteld het (aanwezige) groen tot op
zekere hoogte als ‘drager’ van de openbare ruimte in Almere Hout aan te wijzen. Om de boskammen
(en de overige bospartijen) optimaal in te kunnen zetten in de verstedelijking van Almere Hout is het
nodig om de beheerdoelstellingen voor deze gebieden in het licht van het toekomstige gebruik en
beeld aan te passen. Het gegeven dat ‘verduurzaming’ tijd vergt is aangegrepen om ‘van de nood een
deugd te maken’, wat er op neerkomt dat op creatieve wijze wijze wordt ingespeeld op het probleem
van de lange looptijd.
De ontwikkeling van het groen is tot ‘motor’ van het structuurplan gemaakt. Daarbij is aan het groen -
voortbordurend op de huidige structurerende werking van de boskammen - ook een belangrijke
structurerende rol toebedacht. Met behulp van ‘groen’ - de bestaande boskammen en bospartijen én
nieuwe groengebieden - wordt een ruimtelijk raamwerk tot stand gebracht dat als basis voor de
verstedelijking van Almere Hout dient.
Bij de ‘verduurzaming’ van het bestaande groen en de aanleg van nieuwe groengebieden wordt het
totstandbrengen van een grote mate van variatie nagestreefd. Aldus fungeert het groen ook als
‘kapstok’ voor de differentiatie van het plangebied in afzonderlijke milieus - of milieutypen.
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Milieutypen en bandbreedten
Op basis van het hierboven genoemde ruimtelijke raamwerk wordt het plangebied in kleinere
eenheden - deelgebieden - opgedeeld. Mede in afhankelijkheid van de ligging van een deelgebied ten
opzichte van de elementen van het raamwerk (de afzonderlijke groengebieden) wordt aan het
betreffende deelgebied een bepaalde milieukarakteristiek gegeven. Aldus worden in het plangebied
verschillende milieutypen onderscheiden.
De milieutypen vormen de basis voor de functionele geleding van het plangebied. Om de vereiste
flexibiliteit te waarborgen wordt met zogeheten bandbreedten gewerkt. Dit houdt in dat voor elk
milieutype het minimale en maximale aandeel van een bepaalde functie (wonen, werken,
voorzieningen e.d.) wordt aangegeven - in percentages. Daarbij worden percentages van 100% zoveel
mogelijk vermeden - dit met het oog op het streven om in elk deelgebied een zekere mate van
functiemenging tot stand te brengen en zo monofunctionaliteit te voorkomen.

Behoud van het bodemarchief als ontwerpaanleiding
Sinds enige jaren wordt ernaar gestreefd om bij verstedelijkingsoperaties belangwekkende onderdelen
van het bodemarchief te behouden - wat er vooral op neerkomt dat archeologische waardevolle
locaties zoveel mogelijk worden gevrijwaard van bebouwing. Bij het structuurplan voor Almere Hout
wordt een ‘omgekeerde’ benadering gehanteerd - mede mogelijk gemaakt door de lange looptijd die
moet worden aangehouden.
Gestreefd wordt om in een vroeg stadium de archeologische waardevolle locaties als (kleine)
groengebieden tot ontwikkeling te brengen. Behoud in ‘oorspronkelijke context’ kan zo gewaarborgd
worden. Bij de uitwerking van het structuurplan zullen de betreffende groengebieden als tastbare
ontwerpaanleidingen fungeren.

Duurzaamheidsaspecten

Voor Almere Hout wordt uitgegaan van een duurzame stedelijke ontwikkeling, waarbij vermindering
van energiegebruik, integraal ketenbeheer en behoud/versterking van de kwaliteit van de
woonomgeving centraal staan. Naast deze gebruikelijke aspecten van duurzaamheid, herleid uit de
Nota Duurzame Woonmilieus, geldt voor Almere Hout bovendien een aantal planspecifieke
duurzaamheidsuitgangspunten. Voorbeelden hiervan zijn: toepassen van groen en ecologie als
structuurbepalende elementen, introduceren van wonen en werken op hinderlocaties, streven naar
functiemenging/dubbelgebruik op uiteenlopende schaalniveaus, toepassen van de principes van
integraal waterbeheer, zorgen voor een adequaat openbaar vervoer en - in meer algemene zin -
opvoeren van ruimte-efficiëntie van bedrijventerreinen door een hogere floor space index.
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Programma

Het vertrekpunt voor een ruimtelijk plan is een programma. In het geval van het
structuurplan voor Almere Hout zou het, gezien de lange looptijd en de daarmee
samenhangende onzekerheden, de voorkeur verdienen om uit te gaan van een globaal en
summier programma. Bij het opstellen van een structuurplan kan echter niet voorbij
worden gegaan aan het exploitatieaspect. Het is met name deze eis die het hanteren van
een meer gedetailleerd programma noodzakelijk maakt.
Globaliteit en precisie hebben als volgt een plaats gekregen in dit hoofdstuk.
Onder de kop ‘programmatisch kader’ worden voor de programma-onderdelen Wonen,
Werken, Voorzieningen en Verkeer de algemene uitgangspunten – onder andere gebaseerd
op Rijksbeleid - en de plancontext beschreven. Behalve op de regionale en de specifiek
Almeerse context wordt hier ook op de factor tijd en actuele maatschappelijke tendensen
ingegaan.
Vervolgens worden, voor dezelfde programma-onderdelen onder de kop ‘indicatief
programma’ de kwantitatieve gegevens en de meer specifieke, Almeerse uitgangspunten
beschreven. De hier gepresenteerde getallen – zowel het basis- als het daarvan afgeleide
programma - vormen een consistent geheel en kunnen beschouwd worden als de
getalsmatige vertaling van de huidige Almeerse stedenbouwpraktijk, toegesneden op
Almere Hout. Als kwalitatief criterium is hierbij het realiseren van het beproefde
Almeerse woonmilieu gehanteerd, zoals onder andere gepresenteerd in ROSA 2015.
Voor de programma-onderdelen Groen en water, Bodem en waterhuishouding was de
tweedeling in bovengenoemde categorieën minder opportuun en is daarom achterwege
gelaten.
Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk behandeld: Wonen (5.1), Werken (5.2),
Voorzieningen (5.3), Verkeer (5.4) Groen en water (5.5), Bodem en waterhuishouding (5.6)
en Overige milieu- en civieltechnische aspecten (5.7).
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Segment* Totaal Eigendomsverhouding Stapeling
Huur Koop Niet gestapeld Gestapeld

0, I, II 8% - 8% 8% -
III, IV 40% 3% 37% 38% 2%
V,VI 52% 24% 28% 49% 3%

Totaal 100% 27% 73% 95% 5%

* Productsegmenten woningbouw Almere 2000

0 Bijzondere locatie/ligging, zeer groot, geschakeld, (half) vrijstaand, hoogwaardige architectuur.

I (Half) vrijstaand, individueel ontwerp.

II Zeer groot, geschakeld, (half) vrijstaand, hoogwaardige architectuur, luxe afwerking.

III Zeer groot, rijenwoning >6.00, geschakeld, half vrijstaand, bijzondere plattegrond.

IV Groot/hoekwoning, rijenwoning 6.00, kwadrant, dakterras/patio, bijzondere plattegrond.

V Royale rijenwoning, met ‘extra’, 5.10/5.40/5.70, sobere hoekwoning.

VI Sobere rijenwoning, 4.50/4.80/5.10.
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Wonen

Programmatisch kader 
Almere heeft zich tot doel gesteld naar een complete stad te willen groeien. Inzetten op een complete
stad met een evenwichtige bevolkingsopbouw, maakt een gedifferentieerd aanbod van woningen en
woonmilieus noodzakelijk. Almere is als geen andere stad, door de bouw van verschillende
stadskernen, in staat haar woningproductie in te zetten om de woningvoorraad en de woonmilieus in
de toekomst verder te differentiëren. Door het stimuleren van de samenhang tussen wonen, werken,
groen, voorzieningen en recreatie kan de identiteit van de verschillende woonmilieus versterkt worden,
waardoor de betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt en stad wordt vergroot.
Om de kwaliteit van de woonmilieus en de woningdifferentiatie ook bij een hoge productie te
vergroten is veel meer ruimte nodig voor uniciteit en maatwerk.

Samengevat:
t complete woonstad: plek voor iedere leeftijd/leefstijl;
t diversiteit in woonmilieus en woningen;
t samenhang tussen wonen, werken, voorzieningen, groen en recreatie;
t vrijheid voor verandering;
t centrale rol voor ‘gebruiker’;
t benutten kwaliteiten Almere: ruimte en groen;
t evenwicht tussen beheer en uitbreiding van de stad.

Almere Hout biedt een goede basis voor het ontwikkelen van nieuwe manier van suburbaan wonen.
Hier kan, door gebruik te maken van bestaande, en nieuwe landschappelijke kwaliteiten, aan een
gevarieerd aanbod van woon/leefmilieus voor verschillende doelgroepen worden gewerkt.
In een landschappelijk raamwerk kan, binnen de kaders van het structuurplan, de invulling van wonen
geschieden op basis van de op dat moment aanwezige woningmarktsituatie.

Indicatief programma (tabel 1)

Woningmarkt
De woningmarkt van Almere heeft een regionaal karakter. Vraag en (gebrek aan) aanbod in vooral
Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek zijn bepalend voor het aantal en de aard van de woningen die
in Almere kunnen worden ‘afgezet’.
Ca. 40% van de totale woningvraag is afkomstig uit Almere en hangt samen met het verschijnsel van
‘doorstroming’. De herkomst van de vraag bepaald voor een deel de aard ervan. De vragers op de
regionale woningmarkt zijn hoofdzakelijk jonge gezinnen (starters). De Almeerse vraag heeft een
minder eenduidig karakter. Deze varieert van gezinnen in de consolidatie-fase tot alleenstaande
ouderen. Een meer gedifferentieerd woningbouwprogramma wordt door de gemeente ondersteund
door een actief beleid te voeren op het aantrekken van ouderen met het oog op een evenwichtiger
bevolkingsopbouw.

Dichtheid
In Almere - en meer in het algemeen op VINEX-locaties - wordt een gemiddelde bruto-
woningdichtheid van 25 woningen per hectare aangehouden. Dit leidt in de bouwpraktijk van Almere
tot een netto-dichtheid (de verhouding tussen het woningaantal en de oppervlakte van het netto-
woongebied) van 32 woningen per hectare. Dit is het resultaat van de op dit moment geldende
verdeling van financieringscategorieën van de woningen, van de verdeling over de categorieën en van
de toegepaste normering van het grondgebruik per categorie. Het hanteren van de gegeven
gemiddelde dichtheid laat ruimte om te zijner tijd het woonmilieu nader te definiëren. In dit
indicatieve programma is er vanuit gegaan dat in Almere Hout uiteindelijk circa 20.000 woningen
gebouwd zullen worden, hetgeen neerkomt op circa 50.000 inwoners.
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Verdeling over financieringscategorieën en prijsklassen
Door de aanwezigheid van veel duurdere wonigen elders in Almere, maar ook door de aanwezige luxe-
woningen in het villapark Almeerderhout, is het aandeel dure tot zeer dure woningen in dit
programma 2% lager gesteld dan het Almeerse gemiddelde van 10%. Door dit lage aandeel dure en
zeer dure woningen in combinatie met het lagere stapelingspercentage blijft het vooralsnog realistisch
om als gemiddelde dichtheid 25 wonigen per hectare te hanteren. Circa 75% hiervan kan gerealiseerd
worden als koopwoning, waarvan ongeveer de helft in de lagere prijsklassen.

Stapeling
In dit programma is er vanuit gegaan dat de hoge stapelingspercentages elders in Almere
gecompenseerd moeten worden door een lager stapelingspercentage in Almere Hout. Het hier
gehanteerde percentage van 5% kan naar boven worden bijgesteld zonder het groene karakter van
Hout aan te tasten dankzij het geringere grondgebruik van gestapelde woningen.

Bijzondere woonvormen
Het actieve beleid gericht op het aantrekken van ouderen wordt weerspiegeld in het gegeven dat 6%
van het totale aantal in Almere Hout te realiseren woningen qua inrichting en situering op deze
doelgroep zal moeten worden afgestemd en als seniorenwoning kan worden aangemerkt.
De toenemende tendens om aan huis te werken en het uitgangspunt om ook op het laagste
schaalniveau naar menging van functies te streven worden in het programma ‘vertaald’ door expliciet
aandacht te geven aan mengvormen van wonen en werken: kantoorunits in het woonmilieu alsook
kleine bedrijfsruimten (1 op 150 woningen) en praktijk-, atelier-, en bedrijfswoningen. Uiteraard
komen voor werk aan huis ook de reguliere woningen in aanmerking (circa 25% van het
vloeroppervlak).
Voor jongeren worden er geschikte woningen in de lagere prijsklassen gerealiseerd, circa 1 à 2% van
alle woningen.
Om aanvangspieken in het leerlingenaanbod voor het basisonderwijs (zie paragraaf 5.3) te kunnen
opvangen zal gebruik worden gemaakt van zogeheten schoolwoningen (100x). Indien nodig zullen
deze woningen tijdelijk aan de woonfunctie worden onttrokken.

Werken

Programmatisch kader 
Tot op heden is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Almere achtergebleven bij de groei van de
bevolking. Op dit moment heeft Almere 22,7 arbeidsplaatsen per 100 inwoners beschikbaar, terwijl
dat getal in gemeenten met een vergelijkbare omvang bijna 50 bedraagt. Bij het beleid om de
werkgelegenheid te stimuleren gaat speciale aandacht uit naar hoogwaardige bedrijvigheid (kantoren
en bedrijven met een relatief hoog kantooraandeel). Met het aantrekken van hoogwaardige
bedrijvigheid wordt niet alleen tegemoet gekomen aan de verbreding van de economische structuur;
door het stuwende karakter ervan wordt bovendien de groei in andere sectoren van de economie
bevorderd. Uiteraard blijft Almere daarnaast beschikbaar als overloop-locatie voor logistieke en
industriële bedrijven uit de belangrijkste ‘bron’-gebieden, de regio Amsterdam en de Gooi- en
Vechtstreek.
Naast de bestaande en al geplande werklocaties zijn tot 2020 nog circa 600 ha nodig, waarvan circa
520 ha een plaats kan krijgen in Almere Hout.
In eerdere plandocumenten zijn twee locaties aangegeven die in ieder geval tot werkgebied bestemd
zullen worden. Een gebied nabij het toekomstige Knooppunt Almere en een gebied genaamd ‘Stichtse
Brug’. De eerste locatie in ROSA 2015 aangeduid als Centre of Exellence. ‘Stichtse Brug’ kan een
belangrijke rol vervullen in het verbeteren van de oriëntatie van Almere op de Oostflank van de
Noordvleugel van de Randstad.

Vestigingsmilieus & locatiebeleid
Ten aanzien van werkgebieden wordt een onderverdeling in typen of vestigingsmilieus gehanteerd. Als
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Vestigingsmilieus Bereikbaarheidsprofiel   Hindercategorie  Oppervlakte (ha)   Aantal locaties

Kantoren-locatie B-locatie 1-3 22 1 à 2
Regionaal bedrijventerrein

• hoogwaardig B/C-locatie (1)(2) 1-3 55 n.v.t.
• gemengd C-locatie (3) 1-3 125 n.v.t.
• logistiek C-locatie (3) 1-4 170 n.v.t.
• industrieel C-locatie (3) 1-4 90 n.v.t.

Totaal regionaal 440
Binnenstedelijk bedrijventerrein n.v.t. (4) 1-2 60 6 à 12

Totaal 522

1 ‘Knoop Almere’ komt als eerste in aanmerking.

2 B-locatie als binnen straal van 800 meter bij station.

3 Bijvoorbeeld ‘Knoop Almere’ (100 à 150 ha) en ‘Stichtse Brug’ (200 ha).

4 Locatie moet wel bereikbaar en zichbaar zijn.

TA B E L 2
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basis-criterium voor de onderverdeling fungeert de aard van de werkzaamheden, c.q. de aard van de
werkgelegenheid. Bij de verschillende vestigingsmilieus hoort een locatie met een specifiek
bereikbaarheidsprofiel, conform de landelijke richtlijnen aangeduid met A, B of C.
Een A-locatie is optimaal bereikbaar per openbaar vervoer, terwijl een C-locatie direct is aangesloten
op het netwerk van auto(snel-)wegen. Een B-locatie neemt een middenpositie in.
Om een gebied tot A-locatie te kunnen bestempelen is de aanwezigheid van een hoofdstation in de
onmiddelijke nabijheid vereist. Vooralsnog komt zo’n gebied in Almere Hout niet voor. Voor kantoren
is tenminste een B-locatie vereist. Hoogwaardige bedrijven met een relatief laag ‘kantoren-aandeel’
komen in aanmerking voor een C-locatie. Het karakter van respectievelijk gemengde, logistieke en
industriële bedrijven spreekt voor zich. Bij deze milieus hoort een C-locatie. ‘Stichtse Brug’ heeft op
dit moment de kenmerken van een C-locatie, terwijl het toekomstige werkgebied nabij Knooppunt
Almere, mits via een halte aangetakt op de geprojecteerde raillijn, grotendeels als B-locatie kan
worden aangemerkt. Aanwijzing tot B-locatie doet bovendien recht aan de strategische positie van dit
gebied als schakel tussen Almere Hout en de rest van de stad en aan de complexe faserings-
problematiek ten aanzien van de reserveringen voor rail- en weginfrastructuur.
Een afzonderlijke categorie bedrijventerreinen vormen de binnenstedelijke bedrijventerreinen. Deze
terreinen, beperkt van omvang en gesitueerd in gebieden met een overwegende woonfunctie, zijn
bestemd voor locaal verzorgende, kleinschalige en weinig hinder veroorzakende bedrijven
(hindercategorieën 1 - 2). Hiervoor geldt geen specifiek bereikbaarheidsprofiel.
Naast de hierboven beschreven vormen van werkgelegenheid leveren voorzieningen uiteraard eveneens
een substantiele bijdrage aan de werkgelegenheid in Almere Hout.

Overige uitgangspunten
Als algemeen uitgangspunt bij de ontwikkeling van werkgebieden in Almere Hout geldt, vanuit
milieuperspectief, het streven naar efficiënt(er) ruimtegebruik. Concreet betekent dit dat ingezet moet
worden op een hogere floor space index voor alle vestigingsmilieus. Dit kan onder andere bereikt
worden door: stapeling in bedrijven, een hoog aandeel bebouwd oppervlak op de kavels en innovatieve
vormen van dubbelgebruik. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: parkeerterreinen van bedrijven ’s avonds
gebruiken voor openbare voorzieningen, het inzetten van bedrijfsbebouwing als geluidswering etc.
Daarnaast zou in het kader van het voorkomen van congestie op belangrijke wegen in een vroeg
stadium onderzoek moeten worden gedaan naar innovatieve ontsluitingsprincipes die de logistieke
doelmatigheid van bedrijventerreinen vergroten en tegelijk de hinder voor andere functies vermindert.
Het hanteren van minimumeisen ten aanzien van het aantal arbeidsplaatsen per ha is een ander
middel dat in het kader van efficiënt ruimtegebruik genoemd kan worden. Voor de bedrijventerreinen
in Almere Hout gelden ten aanzien van het aantal arbeidsplaatsen de volgende minimumeisen:
t industriële bedrijvigheid 36 arbeidsplaatsen per ha
t logistieke bedrijvigheid 34 arbeidsplaatsen per ha
t hoogwaardige bedrijvigheid 57 arbeidsplaatsen per ha
t gemengde bedrijvigheid 45 arbeidsplaatsen per ha

Indicatief programma (tabel 2)
Het programma bevat gegevens omtrent het ruimtebeslag van de onderscheiden vestigingsmilieus, de
gehanteerde segmentering en de daarbij geldende locatie-voorwaarden. Op basis van uiteenlopende
locatiekenmerken in Almere Hout is de circa 520 ha. verdeeld over verschillende vestigingsmilieus.

Kantorenlocaties
Op basis van behoefteberekeningen blijkt dat in Almere Hout voor kantoren een oppervlakte van
minimaal 4 ha en maximaal 22 ha kan worden ‘afgezet’. Vanwege het strategische karakter van dit
vestigingsmilieu en om ook in de toekomst over voldoende reserve-ruimte te beschikken, is in dit
programma uitgegaan van het maximale ruimtebeslag: 22 ha (200.000 m2 bvo, floor space index = 1).
Om een zo wervend mogelijk milieu tot stand te kunnen brengen verdient concentratie op één of twee
plekken in het plangebied aanbeveling -  nabij een halte aan de geprojecteerde raillijn (een B-locatie),
Het ligt voor de hand om in ieder geval het toekomstige werkgebied nabij Knooppunt Almere ten dele
als kantorenlocatie te bestemmen. Een tweede mogelijkheid kan worden gevonden in de nabijheid van
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Voorziening Aantal Bruto oppervlakte Ruimtebeslag

Detailhandel Almere Hout Centrum
Dagelijkse goederen 14.000 m2

Niet-dagelijkse goederen 14.500 m2

Totaal 28.500 m2 5 ha

Onderwijs
Bassischolen 90.000 m2 (1) (2) in BWG*

- 22-klassige school 5
- 10-klassige school 13

School voor voortgezet onderwijs 2 48.000 m2 5 ha

Zorg, welzijn en cultuur
Totaal in BWG*

Sport, recreatie en toerisme
‘in-door’

Gymnastieklokalen 13 17.000 m2 in BWG*
Sporthallen 2 onbekend in BWG*
Zwembad 1 8.000 m2 1 ha

‘Open-lucht-voorzieningen’
Tenniscomplexen 2 30.000 m2 3 ha
Voetbalcomplexen 2 140.000 m2 14 ha
Kinderboerderij, jeugdland, scouting 50.000 m2 5 ha

Totaal 23ha

Overige voorzieningen
Politiebureau 1
Brandweerkazerne 1 op bedrijventer.
Werkplaats dienst Gemeentewerken 1 op bedrijventer.
Begraafplaats / crematorium 1-2 8 ha

Totaal voorzieningen 41 ha

1 Bruto oppervlakte incl. reserveruimte, oppervlakte wordt toegerekend aan het BWG*.

2 104.000 m2 inclusief noodlokalen.

* BWG = bruto woongebied

Voorzieningen

              



het in het zuidoostelijke deel van het plangebied geprojecteerde centrum (zie paragraaf 5.3). Op
kantorenlocaties is menging met de woonfunctie mogelijk.

Regionale bedrijventerreinen
Voor regionale bedrijventerreinen voorziet het programma in een totale oppervlakte van 440 ha,
verdeeld over de 4 in de tabel aangegeven segmenten.
Hoewel hun bereikbaarheidsprofiel grofweg overeen komt, onderscheiden gemengde, logistieke en
industriële werkgebieden zich van hoogwaardige locaties door eisen die samenhangen met de
respectievelijke hindercategorieën (gebaseerd op de minimale afstand die moet worden aangehouden
tot de dichtstbijzijnde woningen). Op de regionale bedrijventerreinen is menging met de woonfunctie
niet acceptabel.
Vanwege de specifieke ligging (ten opzichte van Schiphol) leent het werkgebied nabij Knooppunt
Almere zich goed voor gerichte logistieke bedrijven.
Belangrijke locatievoorwaarden voor de vestiging van hoogwaardige bedrijven zijn representativiteit en
zichtbaarheid. Het werkgebied nabij Knooppunt Almere en de randen van ‘Stichtse Brug’ zijn daarom
bij uitstek geschikt voor de vestiging van bedrijven uit dit segment.

Binnenstedelijke bedrijventerreinen
Aangenomen is dat de vraag naar binnenstedelijk bedrijventerreinen op zijn minst stabiel zal blijven.
In dit indicatieve programma is daarom voor binnenstedelijke bedrijventerreinen een oppervlakte van
60 ha uitgetrokken. Vanwege de (stedelijke) functie die de bedrijven op deze locaties vervullen en om
functiemenging te bevorderen is het van belang dat ze gelijkmatig over de verschillende kernen van
Almere zijn verspreid. Te denken valt aan meerdere kleine terreinen van 5 à 10 ha. Menging met de
woonfunctie is hier mogelijk.
Aanvullende faciliteiten voor (kleinschalige) kantoren en bedrijven bieden de genoemde mengvormen
van wonen en werken. Het ruimtebeslag hiervan wordt evenwel niet aan de functie werken
toegerekend.

Voorzieningen

Programmatisch kader 
Ten aanzien van de voorzieningen worden de volgende sectoren onderscheiden:
t detailhandel;
t onderwijs;
t zorg, welzijn en cultuur;
t sport, recreatie en toerisme;
t overige voorzieningen.

Evenredige spreiding
Van grote invloed op het programma zijn actuele tendensen, zoals de schaalvergroting in de
detailhandel en het (voortgezet) onderwijs, de verschuiving van intramurale zorg naar thuiszorg en de
toenemende behoefte aan kinderopvang. Uit oogpunt van bereikbaarheid - én om het gebruik van de
auto voor verplaatsingen binnen de kern te beperken - zullen de voorzieningen zoveel mogelijk moeten
worden gespreid. Dit bevordert ook de gewenste functiemenging.
Functiemenging kan eveneens worden bereikt door combinaties of ‘dubbel-gebruik’ toe te passen.
Een bijzondere omstandigheid voor Almere Hout is dat tegen de tijd waarop de eerste nieuwe
bewoners zich in deze kern zullen vestigen het voorzieningenniveau in Almere als geheel aanzienlijk
hoger ligt dan ten tijde van de oplevering van de woningen in de eerder tot stand gekomen kernen van
de stad. Zo zal bijvoorbeeld het nieuwe stadscentrum vrijwel volledig in gebruik zijn. Hier staat
overigens tegenover dat door de ligging en de langgerekte vorm van Almere Hout de gemiddelde
afstand tot het stadscentrum betrekkelijk groot is.
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Locatie-aanwijzingen
Als locatie-aanwijzing voor de voorzieningen gelden de verbindingswegen in de lengterichting van het
plangebied, die zoveel mogelijk aan zowel autoverkeer als langzaam verkeer ten dienste zullen staan.
Ook de lanen in de dwarsrichting (zie de paragrafen 5.4 en 5.5) kunnen als locatie dienen.

Indicatief programma (tabel 3)
De in het programma opgenomen voorzieningen zijn hoofdzakelijk gericht op de kern Almere Hout.
Regionale voorzieningen zoals de Golfbaan en de recreatieve potentie van de oever van de Hoge Vaart
zijn niet opgenomen daar deze voorzieningen zich moeilijk laten programmeren.
Daarnaast zijn, door onzekerheden in de programmering, voor een groot deel van de voorzieningen
oppervlaktes toegewezen aan het bruto-woongebied. Hiervoor wordt in het structuurplan geen aparte
ruimtereservering opgenomen. Het totale ruimtebeslag van de voorzieningen waarvan de oppervlakte
wél afzonderlijk in de exploitatie wordt opgenomen, bedraagt 41 ha. De verdeling over de
verschillende sectoren en het ruimtebeslag is terug te vinden in tabel 3.

Detailhandel
In dit programma is er vanuit gegaan dat de winkelvoorzieningen zoveel mogelijk geconcentreerd
worden in één centrum met een bruto vloeroppervlakte van circa 28.000 m2 en een totaal
ruimtebeslag van 5 ha, inclusief dienstverlening en horeca. In deze oppervlakte kunnen de
voorzieningen gemengd worden met de woonfunctie en de werkfunctie (kantoren) en is er tevens
voldoende ruimte om te parkeren. Het concentreren van winkelvoorzieningen heeft een meerwaarde
(breder en dieper aanbod) ten opzichte van spreidingsvarianten en past binnen het Almeerse
detailhandelsbeleid.
Om de ‘concurrentie-positie’ van het centrum van Almere Hout ten opzichte van andere centra in
Almere te waarborgen, heeft een locatie in het zuidoostelijk deel van het plangebied, uiteraard in de
onmiddellijke nabijheid van een halte aan de geprojecteerde raillijn, een sterke voorkeur. Een
bijkomend voordeel van een locatie in dit deel van het plangebied dat pas later wordt ontwikkeld, is
dat er al direct bij de oplevering van het centrum voldoende draagvlak voor de voorzieningen aanwezig
is. De aanwezigheid van een centrum kan bovendien worden aangegrepen om andere voorzieningen te
localiseren die voor hun draagvlak op de kern als geheel zijn aangewezen (zoals een school voor
voortgezet onderwijs en bepaalde sportvoorzieningen) en, eventueel, van kantoren. Het centrum zelf
krijgt zo bovendien zelf meer ‘gewicht’.
Naast een concentratie in het centrum is het gewenst enkele solitaire supermarkten op verspreide
plekken in het plangebied onder te brengen.
Op 8 juli 1999 heeft de gemeenteraad de nota ‘Vestigingsbeleid perifere detailhandel’ vastgesteld. In
deze nota is voor het gebied ‘A6/A27’ een perifere detailhandelsconcentratie voorzien. De exacte
plaats-, oppervlakte- en tijdsaanduiding van deze concentratie zijn hierbij niet weergegeven. Ook in dit
programma voor Almere Hout wordt hierover geen uitspraak gedaan. Door een mogelijke perifere
detailhandelsconcentatie toe te rekenen aan de functie Werken, behoort een dergelijke
detailhandelsconcentratie in Knoop Almere echter wel tot de mogelijkheden.

Onderwijs
Een onderscheid wordt gemaakt in voorzieningen voor het basisonderwijs en overige
onderwijsvoorzieningen.
Als uitgegaan wordt van een toekomstig inwonertal van 50.000 kan met behulp van een vuistregel het
aantal benodigde voorzieningen voor het basisonderwijs worden berekend: 5 x 22 klassige basisscholen
en 13 x 10 klassige basisscholen. De bij de scholen horende gymnastieklokalen en buitenruimten
kunnen buiten schooltijd voor publieke doeleinden worden gebruikt (een vorm van functiemenging)
en zijn daarom ondergebracht bij de sector sport, recreatie en toerisme.
Daarnaast kunnen aan enkele basisscholen educatieve steunpunten worden verbonden, die onderdak
bieden aan welzijnsvoorzieningen en culturele voorzieningen.
Aanvangspieken in het leerlingenaanbod kunnen worden opgevangen door tijdelijke voorzieningen,
o.a. in de vorm van noodlokalen en schoolwoningen. In het programma wordt uitgegaan van 100
schoolwoningen.
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Naast de basischolen zijn in het programma twee vestigingen voor voortgezet onderwijs opgenomen.
Door beide scholen te combineren met een sporthal kunnen afzonderlijke gymnastiekvoorzieningen
achterwege blijven. Eén scholengemeenschap dient gesitueerd te worden in of nabij het
hoofdcentrum, de andere in het noordelijk deel van Hout.

Zorg, welzijn en cultuur
Op basis van ervaring en de omvang van het draagvlak kunnen aard en aantal van de voorzieningen
voor zorg, welzijn en cultuur worden bepaald. Vooral voor deze voorzieningen geldt dat zoveel
mogelijk ‘dubbel-gebruik’ zal worden toegepast. De hierboven genoemde educatieve steunpunten zijn
daar een voorbeeld van. Een (ruimtelijke) combinatie van zorgvoorzieningen voor ouderen met
seniorenwoningen verdient aanbeveling. Ten aanzien van de culturele voorzieningen moet - vanwege
de relatief grote gemiddelde afstand tot de voorzieningen in het stadscentrum van Almere - een
kwalitatief zo hoog mogelijk aanbod worden nagestreefd. Een overzicht van de te realiseren
voorzieningen is opgenomen in tabel 3. Zoals eerder vermeld wordt het ruimtebeslag van de
voorzieningen in deze sector geheel toegerekend aan het bruto-woongebied.

Sport, recreatie en toerisme 
In deze categorie worden ‘in-door’- en open-luchtvoorzieningen onderscheiden.
De ‘in-door’-voorzieningen omvatten de al onder onderwijs genoemde gymnastieklokalen, twee
sporthallen (beide gekoppeld aan de scholen voor voortgezet onderwijs) en een zwembad (solitair of
in combinatie met andere voorzieningen).
Onder de nieuwe open-lucht-voorzieningen worden voor Almere Hout tennisbanen en voetbalvelden
gerekend. In het programma zijn van beide twee complexen opgenomen. Uiteraard behoort ook de
golfbaan tot de open-lucht voorzieningen van Almere Hout.
Ten behoeve van spel-in-de-open-lucht zal de jeugd in Almere Hout over het gangbare aanbod
kunnen beschikken: een kinderboerderij, een jeugdlandvoorziening en een scouting-voorziening.
Verder zullen er in Hout ook mogelijkheden opgenomen worden voor nader te bepalen recreatieve
voorzieningen.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen omvatten een politiebureau, een brandweerkazerne, een werkplaats voor de
dienst Gemeentewerken en een begraafplaats/crematorium. Het ruimtebeslag van deze voorzieningen
is aan de functie werken toegerekend.
Voor de begraafplaats/crematorium is een oppervlakte van 8 ha vastgesteld.

Verkeer

Programmatisch kader 
Achtereenvolgens komen aan de orde de voorzieningen voor het openbaar vervoer (raillijn en
busbanen), de voorzieningen voor het autoverkeer en de voorzieningen voor het langzame verkeer.

Raillijn
In het meest recente plandocument dat tot het kader voor de planontwikkeling van Almere Hout
behoort, het Ontwerp Omgevingsplan Provincie Flevoland, zijn twee reserveringen aangegeven ten
behoeve van railinfrastructuur: centraal door het het plangebied en gebundeld met de A27.
Voor Almere Hout wordt uitgegaan van een centraal door het plangebied gesitueerde raillijn. Hiervoor
zal een reservering opgenomen moeten worden, waarbij het doortrekken richting Amersfoort nog
onderwerp van studie is. Om het programma voor de functie verkeer in overeenstemming te brengen
met de programma’s voor de functies werken en voorzieningen zullen in elk geval halten moeten
worden gerealiseerd in het werkgebied nabij Knooppunt Almere (zie programma werken) en in het
zuidoostelijke deel van het plangebied, in samenhang met de plaatskeuze van het centrum.
In verband met eventuele stedelijke ontwikkeling aan de oostzijde van de A27 zal in het plan ook
rekening gehouden moeten worden met de eventuele komst van een aan de autosnelweg A27
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Verkeer

Type Oppervlakte Invloedsgebied Aantal en afstand tussen halten en
afstand tussen afslagen en routes

Rail 70 ha 1.000 m 2 à 6 halten
Bus 20 ha 400 m 600 m (1)
Hoofdwegen auto 95 ha (2) 800-1.000 m 300 m (3)(4)
Fiets/langzaam verkeer in BWG* 250 m 300-500 m (5)

1 95% van de woningen moet binnen invloedssfeer vallen.

2 Waarvan 29 ha voor Vogelwig.

3 Minimale afstand tussen afzonderlijke aansluitpunten bij hoofdinfrastructuur.

4 700 à 1.000 woningen direct aangesloten aan hoofdinfrastructuur.

5 Maaswijdte langzaam-verkeers-netwerk.

* BWG = bruto woongebied

TA B E L 4

   



gekoppelde raillijn. In die situatie vervalt de centrale raillijn die vervangen zal worden door een
lichtere vorm van openbaar vervoer, zoals hoogwaardig busvervoer en eventueel op de langere termijn
een tram/‘light-rail’.

Busbanen
Het systeem van vrije busbanen zal ook in Almere Hout zo veel mogelijk worden toegepast. Voor de
tracering ervan geldt een aantal eisen.
Ten eerste moet worden ‘aangetakt’ op het bestaande lokale en regionale netwerk. Hiervoor komt de
nog in gebruik te stellen busbaan in de woonwijk-in-aanbouw Tussen de Vaarten in aanmerking en kan
een aansluiting op een busroute voor interlokaal verkeer gemaakt worden via de Stichtse Brug.
Ten tweede zullen de busbanen zodanig moeten worden getraceerd dat, bij een gegeven halte-afstand
van 600 m, 95% van de woningen zich binnen een straal van 400 m van een halte bevindt.
Tenslotte zal het netwerk moeten worden afgestemd op de raillijn, wat onder andere wil zeggen dat de
halten aan de raillijn door de bussen worden bediend.
Bij de verdere planontwikkeling wordt naar vroegtijdige realisatie van goed openbaar vervoer
gestreefd.

Voorzieningen voor autoverkeer
De voorzieningen voor het autoverkeer kunnen worden onderscheiden in hoofdwegen (max. 50
km/uur), wegen in de woongebieden en parkeervoorzieningen.
Almere Hout zal voor autoverkeer worden ontsloten vanaf de autosnelwegen A6 en A27 en vanaf de
Waterlandseweg. Dit betekent dat de hoofdverkeersinfrastructuur van het plangebied zal moeten
worden ‘opgehangen’ aan de autosnelwegaansluitingen Almere Buiten-West (A6), aan de A27-
aansluitingen ter hoogte van de Vogelweg en de Waterlandseweg en aan de bestaande brug over de
Hoge Vaart (Vogelweg). Een vijfde aantakking is een in de toekomst te realiseren aansluiting aan de
A27 tussen de beide genoemde in.
Aan de tracering wordt als eis gesteld dat geen van de woningen op een afstand van meer dan 800 à
1.000 m van een hoofdweg komt te liggen. Bovendien moet worden vermeden dat verkeer dat
bedrijventerreinen als herkomst of bestemming heeft, van de hoofdwegen gebruik moet maken die de
woongebieden ontsluiten.
Om de verkeersintensiteit op de wegen in de woongebieden beperkt te houden geldt voor deze
categorie dat zij zodanig worden getraceerd dat er per circa 700 à 1.000 woningen een eigen
aansluiting op de hoofdwegen wordt gegarandeerd. Bovendien moet de afstand tussen de afzonderlijke
aansluitpunten minimaal 300 m bedragen. Het profiel van de wegen moet worden afgestemd op de
maximum snelheid die voor woonstraten wordt aangehouden (30 km/uur).
Het ruimtebeslag van de wegen in de woongebieden wordt aan het bruto-woongebied toegerekend.
Ten aanzien van de parkeervoorzieningen zijn in dit stadium van de planontwikkeling nog vrijwel geen
gegevens vastgelegd. Voor de werkgebieden die als B-locatie kunnen worden aangemerkt geldt,
conform de richtlijnen, dat er niet meer dan 1 parkeerplaats per 5 arbeidsplaatsen mag worden
gerealiseerd.

Voorzieningen voor langzaam verkeer
Om het gebruik van de fiets te stimuleren wordt voor het netwerk van langzaam verkeerroutes bij
voorkeur een maaswijdte van 300 à 500 m aangehouden. Zo liggen de woningen nooit verder dan 250
m van een fietsroute. De hoofdroutes moeten worden georiënteerd op het centrum van Almere Hout,
op de halten van het openbaar vervoer en op Almere Stad en Almere Buiten. De woonstraten kunnen
deel uitmaken van het netwerk; met een maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur lenen deze zich
immers ook voor gebruik door het langzame verkeer. Om het aantrekkelijk te maken de fiets ook voor
het externe verkeer te gebruiken moet worden gezorgd voor goede - en talrijke - aansluitingen tussen
met name Almere Hout en de rest van Almere (over de A6/A27 heen) en tussen Almere Hout en het
Waterlandse Bos, over de Hoge Vaart heen.

Indicatief programma (tabel 4)
Het ruimtebeslag voor de raillijn is niet in de exploitatie opgenomen, terwijl dat van de busbanen aan
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het bruto-woongebied is toegerekend.
De ten behoeve van de raillijn vrijgehouden oppervlakte in de strook tussen de Kievitsweg
(-Tureluurweg) en de Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg) bedraagt, bij een indicatief profiel,
ongeveer 70 ha.
Voor het ruimtebeslag van de busbanen en de hoofdwegen is de oppervlakte normatief bepaald. Van
de 95 ha voor de hoofdwegen is 29 ha bestemd voor de Vogelweg en 66 ha voor de overige
hoofdwegen.
Het volledige ruimtebeslag van de voorzieningen voor langzaam verkeer wordt toegerekend aan het
bruto-woongebied.

Groen en water

Het uitgesproken groene karakter van Almere Hout is het resultaat van investeringen in de aanleg van
bos die in het verleden door het Rijk zijn gedaan.
De plangrens voor Hout omsluit grote delen van dit bestaande groengebied, dat grotendeels in
eigendom en beheer is bij Staatsbosbeheer. Het betreft hier de bosgebieden langs de Hoge Vaart en de
haaks daarop staande boskammen. In toekomst zal een groot deel van deze gebieden een rol spelen bij
de beleving van het groene imago van Hout, als recreatief uitloopgebied voor de toekomstige
bewoners en als vestigingsplaats voor (regionale) toeristisch-recreatieve voorzieningen. Daarnaast zijn
en blijven het essentiële onderdelen van het regionale landschappelijke, recreatieve en ecologische
netwerk. Het grootste areaal is daarom, in het verlengde hiervan, benoemd als regionaal groen en
water. Daarnaast kan een beperkt deel van het oppervlak worden toegerekend aan de norm voor
bovenwijks groen en kan een klein deel worden ontwikkeld ten behoeve van woningbouw en/of
bijzondere voorzieningen.
Los van de groene kwaliteiten die geconcentreerd zijn in de bestaande bosgebieden, kan er ook voor
het te ontwikkelen, nog maagdelijke gebied ingezet worden op een uitgesproken groene kwaliteit.
Hierbij zou het streven gelijktijdig gericht moeten zijn op een groen imago van het stadsdeel als
geheel, maar ook op de groene kwaliteit van de directe woonomgeving.
Naast het aanwezige, te handhaven groen is het bij het programma voor het groen de standaard
groennorm zoals die in Almere gebruikelijk is, toegepast. Dit geldt zowel voor bovenwijks-, als voor
wijk-, buurt-, en blokgroen.
Een bijzondere kans om al in een vroeg stadium groenprogramma op buurt- en blokniveau te
realiseren, wordt geboden door de aanwezigheid van archeologische waardevolle locaties in het gebied.
Door deze gebieden op verschillende manieren te markeren kan een specifiek Houts groenrepertoire
voor het laagste schaalniveau ontwikkeld worden.

Ecologie en water
Een belangrijke ecologische ‘route’ in Almere is de verbinding tussen de Noorderplassen en het
Gooimeer. Deze route doorsnijdt Almere Hout in de dwarsrichting - haaks op de overheersende
oriëntatie van het bestaande bos.
De kwelzone langs de Gooimeerdijk dient als zodanig intact te blijven en zal in verbinding moeten
blijven staan met die langs het Cirkelbos. De zone valt grotendeels binnen de beheerzone
Gooimeerdijk van Rijkswaterstaat.
De recreatieve en ecologische betekenis van water in Almere Hout is minder dominant dan die van
het groen. Ten aanzien van de Hoge Vaart geldt dat naast de primaire functies ervan, de
waterhuishouding van de polder en de scheepvaart, zowel de recreatieve als de ecologische functie
ervan behouden moeten blijven en zo mogelijk moeten worden versterkt.
De overige onderdelen van het watersysteem krijgen primair een utilitaire betekenis, zie ook paragraaf
5.6. Wél zal door de afstemming van de profilering en de oeverafwerking op de directe omgeving de
visuele kwaliteit ervan dienen te worden gewaarborgd. Voor het ruimtebeslag wordt in het programma
een percentage van de oppervlakte aangehouden: tussen 3% en 6%.
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Bodem en waterhuishouding

Kan van de hierboven besproken programma-onderdelen het ruimtebeslag worden vermeld, voor de
milieu- en civieltechnische aspecten geldt dit niet. Zij vormen in het programma dan ook een
afzonderlijke categorie. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de aspecten die direct
samenhangen met de bodem van het plangebied te weten: zandophoging, archeologische waarden en
waterhuishouding. Overige milieu- en civieltechnische aspecten komen in paragraaf 5.7 aan de orde.

Zandophoging
Om de draagkracht van de bodem te vergroten zal het principe van zandophoging worden toegepast.
Daarbij geldt als uitgangspunt een zo duurzaam mogelijke aanpak: uitsluitend die delen van het
plangebied worden opgehoogd die voor (intensieve) bebouwing zijn bestemd. Het maaiveldpeil van de
bestaande groenelementen blijft gehandhaafd. Ook op plaatsen in het plangebied waar nieuwe
groenelementen zijn geprojecteerd, zal zoveel mogelijk worden afgezien van zandophoging.
In de gebieden die wel dienen te worden opgehoogd zal een zandpakket van circa 1,00 m worden
aangebracht. Door het gewicht van het zandpakket zal zetting en als gevolg daarvan bodemdaling
optreden. De daling bedraagt in het zuidwesten van het plangebied (‘Stichtse Brug’) circa 0,3 m;
elders in het plangebied kan deze oplopen tot circa 0,6 m.

Archeologische waarden
Het archeologische beleid van de gemeente Almere is - conform het rijksbeleid in dezen - gericht op
behoud van het bodemarchief. Om die reden zullen in geval van verstedelijking van nog ‘maagdelijke’
gebieden, locaties met hoge archeologische waarden zoveel mogelijk worden vrijgehouden van
bebouwing.
In het plangebied is reeds een aantal waardevolle archeologische locaties aangetroffen. Mogelijk zijn
meerdere waardevolle locaties in het plangebied aanwezig. Hiernaar wordt momenteel onderzoek
verricht. Voor locaties met hoge archeologische waarden zijn in het programma in principe de
volgende eisen vastgelegd:

t geen aantasting van de archeologische resten;
t geen bodembewerking dieper dan de huidige bouwvoor;
t geen verlaging van het waterpeil;
t handhaving van de reliëfkenmerken (dus op het niveau van het maaiveld).
Voor het beheer van de resten van de scheepswrakken wordt verwezen naar maatregelen opgesteld
door het Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie (NISA).

Waterhuishouding
Wat betreft de waterhuishouding doet het programma uitspraken over het waterpeil en het
oppervlaktewater.

Waterpeil
Het onderscheid in de lage afdeling, afwaterend op de Lage Vaart, en de hoge afdeling, afwaterend op
de Hoge Vaart, en het bestaande waterpeil van de hoge afdeling (5,20 m -NAP) dient te worden
gehandhaafd. Hoewel handhaving van het bestaande peil in het tot de lage afdeling behorende gebied
de voordelen heeft dat geen aanpassingen noodzakelijk zijn en dat er flexibel kan worden ingespeeld
op de volgorde en het tempo van de ontwikkelingen, wordt aan het nadeel van de doorwerking van de
peilfluctuaties van de Lage Vaart in het plangebied meer gewicht toegekend. Daarom wordt in het
programma aanbevolen peilverhoging toe te passen voor die delen van het plangebied die afwateren
op de Lage Vaart. Hierbij wordt de mogelijkheid om meerdere peilniveaus te hanteren opengelaten.
Bij het instellen van nieuwe waterpeilen moet met de volgende factoren rekening worden gehouden:

t het waarborgen van een droge ligging van kabels en leidingen;
t het voorkomen van het opbressen van grondwater in de waterlopen.
Indien verschillende peilen worden ingesteld, geldt als eis dat zo groot mogelijke aaneengesloten
peilgebieden moeten worden gecreëerd en dat er per deelgebied één waterpeil wordt gehanteerd.
Peilverlaging zal in het plangebied niet worden toegepast. Dit betekent dat er wat betreft de
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waterhuishouding geen speciale maatregelen voor de archeologische vindplaatsen behoeven te worden
getroffen.
Voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater is het van belang dat de afschermende
slechtdoorlatende kleilaag in de bodem van Hout in tact blijft. Voor het plangebied zal afhankelijk van
de diepte en dikte van de kleilaag een verbod op bodemverstoringen dieper dan 10, respectievelijk 20
meter onder het maaiveld van toepassing zijn.

Oppervlaktewater
In paragraaf 5.5 is al aangegeven dat de hoeveelheid oppervlaktewater 3 à 6% van de oppervlakte van
het plangebied zal beslaan. Deze eis houdt verband met het garanderen van voldoende waterbergings-
en afvoercapaciteit.
In het programma zijn voorts nog enkele andere kwantitatieve eisen vastgelegd.
Ten aanzien van de ligging van de waterlopen en de waterpartijen geldt dat géén plek in het
plangebied op een afstand van meer dan 400 m van open water dient te liggen. Om de noodzakelijke
beweging van het water te waarborgen is voor de waterlopen een breedte van tenminste 15 m gewenst
en moeten ‘doodlopende’ waterlopen uitmonden in bredere waterpartijen. Bovendien verdient het
aanbeveling de waterpartijen tot zo groot mogelijke elementen aaneen te sluiten.

Overige milieu- en civieltechnische aspecten

Ten aanzien van de overige milieu- en civieltechnische aspecten bevat het programma gegevens over:

t kabels en leidingen;
t energie;
t geluidshinderbestrijding;
t afvalinzameling en -verwerking.

Kabels en leidingen
Basis voor de toekomstige kabel- en leidingenontsluiting van Almere Hout zijn de aanwezige
leidingstraten in het kernplangebied (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.6). Ook de nog aan te leggen kabels
en leidingen zullen zoveel mogelijk worden gebundeld in leidingstraten. Om aanleg in een vroeg
stadium mogelijk te maken zullen de tracés van deze nieuwe leidingstraten, evenals die van de
bestaande, zoveel mogelijk gekoppeld worden aan de tracés van elementen van de verkeers
infrastructuur. Aanbevolen wordt om hiertoe met name de busbanen te benutten.
Bij de inrichting van het plangebied moet rekening worden gehouden met beperkingen die
voortvloeien uit het zakelijk recht dat van kracht is voor de 45 m brede zone onder de 150 kV-
hoogspanningsleiding langs de Waterlandseweg (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.6). Zo geldt er
bijvoorbeeld een verbod op de aanwezigheid van brandkranen in de zone. Dit betekent dat de in de
zone aanwezige bundel van kabels en leidingen niet als tracé voor een locale waterleiding in
aanmerking komt. Voor de aanleg van wegen, verlichting, beplanting en andere inrichtingselementen is
toestemming van de eigenaar van de hoogspanningsleiding vereist.
Om redenen van duurzaamheid zal zowel wat betreft de waterleiding als wat betreft de riolering met
dubbele stelsels worden gewerkt. Zo zal de drinkwatervoorziening gescheiden worden van de
voorziening van water voor ander (huishoudelijk) gebruik. Voor deze laatste zal een zogeheten grijs
water-circuit worden aangelegd. Als uitgangspunt voor de riolering geldt dat 75% van het schone
hemelwater rechtstreeks zal worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het principe van aan- en afkoppelen van verharde oppervlakken. De rest van het
vervuilde hemelwater én het (huishoudelijk) afvalwater worden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie
afgevoerd. Voor de waterzuivering zullen voorzieningen ín het plangebied worden getroffen.

Energie
Het beleid van de gemeente Almere is gericht op een beperking van de energievraag en op substitutie
van fossiele energiebronnen door duurzame energiebronnen. Dit laatste verwijst naar de opwekking
van energie zonder CO2-uitstoot.
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Ter beperking van de energievraag wordt de zogeheten EPL-methodiek gehanteerd (EPL = energie-
prestatie op locatie). De methodiek, die berust op het toekennen van aan het gebruik van fossiele
bronnen gerelateerde waarden (zo staat EPL = 10 voor het gebruik van fossiele bronnen = 0) kan
worden toegepast op het energiegebruik in woningen, kantoren en winkels. De methodiek geldt niet
voor bedrijven(-terreinen). Wél kan het gebruik van restwarmte in bedrijven meegewogen worden in
de EPL. Ook wordt uiteraard het gebruik van energie afkomstig van duurzame bronnen in de EPL
verdisconteerd.
Duurzame energiebronnen die in Almere Hout kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld zonnecellen
en winning van biogas uit afval.

Geluidshinderbestrijding
Wettelijk is vastgelegd dat woningen, scholen, gezondheidscentra en andere geluidsgevoelige objecten
moeten worden gevrijwaard van (overmatige) geluidshinder. Belangrijke potentiële
geluidshinderbronnen in Almere Hout zijn het railverkeer, het wegverkeer (inclusief de van de
busbanen gebruik makende bussen) en (industriële) bedrijven. Voor het railverkeer en het wegverkeer
gelden wettelijke grenswaarden, uitgedrukt in de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevel
van een geluidsgevoelig object. Voor het railverkeer bedraagt de grenswaarde 57 dB(A). (Deze waarde
is van kracht vanaf 1 januari 2000). Voor het wegverkeer geldt een grenswaarde van 50dB(A). Hierbij
moet worden aangetekend dat met ingang van het jaar 2002 de gemeenten zelf de bevoegdheid krijgen
om voor lokale wegen een geluidsbelastings-grenswaarde vast te stellen.
Voor rijkswegen blijft de 50 dB(A)-waarde van kracht. De autosnelwegen A6 en A27 blijven derhalve
onder het wettelijke regime vallen. De grenswaarden kunnen worden vertaald in minimale afstanden
die moeten worden aangehouden. Deze zijn afhankelijk van de verkeersintensiteit.
Om geluidshinder veroorzaakt door bedrijven te voorkomen wordt gewerkt met zogeheten
hindercategorieën. (Hierin worden behalve geluidshinder overigens ook andere vormen van hinder tot
uitdrukking gebracht). Bij het gebruik van hindercategorieën behoren minimale afstanden tot
nabijgelegen geluidsgevoelige objecten.

Afvalinzameling en -verwerking
Voor de afvalinzameling en -verwerking in Almere Hout geldt als uitgangspunt dat deze, evenals elders
in Almere, gescheiden plaats moet gaan vinden. Suggesties ten aanzien van de inzameling zijn het
toepassen van een ondergronds systeem (OID), dat op strategische plekken in het plangebied
‘toegankelijk’ is, en het voorzien in een zogeheten recycling-perron. Een inzamelpunt voor grof vuil en
chemisch afval moet op een van de bedrijventerreinen worden gesitueerd.
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Milieu-effectrapportage

De omvang van de belangrijkste onderdelen van het programma - 20.000 woningen en 520
ha werkgebied - maken het noodzakelijk voor Almere Hout een milieu-effectrapportage
uit te voeren. Op grond van de Wet Milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage
geldt de verplichting om bij het opstellen van een ruimtelijk plan met wettelijke kracht
voor activiteiten of programma-onderdelen, waarvan de omvang of het gebruik een
bepaalde drempelwaarde overschrijdt, een milieu-effectrapportage uit te voeren. Deze
verplichting heeft betrekking op het eerste plan, waarin de betreffende activiteiten of
programma-onderdelen aan de orde worden gesteld. Een milieu-effectrapportage wordt
uitgevoerd met behulp van (inrichtings-)alternatieven. De alternatieven worden op hun
milieukwaliteiten getoetst aan de hand van een reeks van criteria. Op grond van de
resultaten van de toetsing wordt een zogeheten Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
ontwikkeld. Het MMA wordt vervolgens omgewerkt tot een Voorkeursalternatief (VKA).
Hierbij spelen technische, financiële en functionele aspecten een rol. Het VKA is identiek
aan het structuurplan.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de alternatieven, de toetsing en het op basis
hiervan ontwikkelde MMA en het VKA beknopt behandeld. Voor een gedetailleerde
beschrijving, met name van de toetsing, wordt verwezen naar het Milieu-effectrapport
Almere Hout en de Nadere verkenning en uitwerking MMA en VKA MER Almere Hout.
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De alternatieven

In het geval van Almere Hout is ervoor gekozen de milieu-effectrapportage uit te voeren aan de hand
van twee (inrichtings-)alternatieven: Alternatief 1 en Alternatief 2. Vertrekpunt voor beide
alternatieven vormen, uiteraard, de hoofdlijnen van het programma:

t 20.000 woningen, waarvan een grote meerderheid als eengezinswoning zal worden uitgevoerd;
t 520 ha werkgebied; als werkgebied worden in ieder geval het gebied nabij het toekomstige 

Knooppunt Almere en ‘Stichtse Brug’ betiteld;
t de bij het programma-onderdeel wonen behorende bevolkingsvolgende voorzieningen;
t de ontsluiting van het plangebied door een raillijn;
t het behoud van vrijwel het volledige bestaande bosareaal en optimalisering van de groenstructuur.
Voor beide alternatieven is er voorts van uitgegaan dat de nieuwe aansluiting op de autosnelweg A27
ter plekke van de kruising met de Tureluurweg zal komen te liggen. Ook ten aanzien van de wijze van
energievoorziening wordt geen onderscheid gemaakt tussen Alternatief 1 en Alternatief 2. Dit laatste
betekent dat ‘energie-verbruik’ niet als beoordelingscriterium in de milieu-effectrapportage kan
fungeren.
Als basis voor de verschillen tussen de alternatieven zijn de onderscheiden leidende (inrichtings-)
principes gebruikt. Het leidende principe voor Alternatief 1 is een optimaal gebruik van het
plangebied zelf (concentratie en bundeling), dat voor Alternatief 2 een optimale relatie van het
plangebied met de omgeving (differentiatie en spreiding).

Alternatief 1 (concentratie en bundeling) 
De belangrijkste kenmerken van de inrichting van Alternatief 1 zijn:
t bundeling van de raillijn met de autosnelweg A27 (conform het in ROSA 2015 voorgestelde); dit 

betekent dat de raillijn het karakter van een spoorweg heeft; één van de consequenties hiervan is 
dat het aantal halten beperkt blijft tot twee;

t behoud van het volledige bestaande bosareaal;
t concentratie van de detailhandelsvoorzieningen in twee wijkcentra (en drie buurtcentra) - 

qua ligging gekoppeld aan de halten aan de raillijn;
t benutting van de bestaande wegen als basis voor de hoofdverkeersinfrastructuur.
De ligging van de raillijn en de structuur van het bosareaal brengen met zich mee dat het
‘aanvullende’ werkgebied in één van de compartimenten tussen de boskammen moet worden
ondergebracht. Gekozen is het compartiment dat het dichtst bij de autosnelweg A27 is gelegen. Een
kantorenlocatie is gesitueerd nabij de meest noordelijk gelegen halte aan de raillijn. Het netwerk van
busbanen is geheel autonoom ten opzichte van de hoofdverkeerswegen. Brandpunten in het net zijn
de beide halten aan de raillijn.
Als aanvullende groenstructuur fungeren de beide (bestaande) wegen in de lengterichting van het
plangebied. Deze beide linten hebben tevens betekenis als ecologische verbindingszones. Ook is een
landschappelijke zone in ‘Stichtse Brug’, langs de Gooimeerdijk, voorzien.
Niet uit de bijbehorende kaart afleesbaar zijn:

t het hanteren van één waterpeil;

t het toepassen van een standaard-woonmilieu.

Alternatief 2 (differentiatie en spreiding)
De belangrijkste kenmerken van de inrichting van Alternatief 2 zijn:

t situering van de raillijn centraal in het plangebied; de raillijn heeft het karakter van een ‘light rail’-
lijn; het aantal halten bedraagt vijf;

t ‘aantasting’ van een deel van het bestaande bosareaal en toevoeging van nieuwe groenelementen,
waaronder een walvormige parkstrook langs de autosnelweg A27;

t concentratie van de detailhandelsvoorzieningen in één stadsdeelcentrum (en vier buurtcentra) - 
gelegen in het zuidoostelijk deel van het kernplangebied en gekoppeld aan één van de halten aan 
de raillijn;

t bundeling, althans voor een groot deel, van de busbanen met de hoofdverkeerswegen.
Het ‘aanvullende’ werkgebied is over twee gebieden verdeeld, beide gelegen langs de autosnelweg A27
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(en daarvan gescheiden door de walvormige parkstrook). Het ene gebied ligt aan de Vogelweg (dus
vlak bij de autosnelwegaansluiting), het andere in het uiterste zuidoosten van het kernplangebied. Voor
dit laatste is een boskam opgeofferd. Ook opgeofferd is de boskam die gelegen is in het werkgebied
nabij het toekomstige Knooppunt Almere. Dit maakt het mogelijk de kantorenlocatie ín het
werkgebied op te nemen - uiteraard gekoppeld aan een halte aan de raillijn. In het noordoostelijk deel
van het plangebied heeft de hoofdverkeersweg in de lengterichting - mét de daarmee gebundelde
busbaan - een nieuw tracé gekregen (dit valt dus niet samen met de Paradijsvogelweg en de
Goudplevierweg).
Nieuwe groenelementen zijn, behalve de walvormige parkstrook langs de autosnelweg A27, de
uitbreiding van één van de boskammen in het noordwesten van het kernplangebied tot aan de
walvormige parkstrook, een groene zone langs de Vogelweg en een reeks groene linten in ‘Stichtse
Brug’. De ecologische zone die de verbindinding vormt tussen de Lage Vaart en de Hoge Vaart voert
langs de verlengde boskam.
Niet uit de bijbehorende kaart afleesbaar zijn:

t het hanteren van meerdere waterpeilen;
t het toepassen van nieuwe typen van woonmilieus.

Toetsing en ontwikkeling meest milieuvriendelijk

alternatief (MMA) 

De beide alternatieven zijn op hun milieukwaliteiten getoetst aan de hand van de volgende criteria:

t laag autogebruik;

t goede waterkwaliteit;

t hoge ecologische en landschappelijke waarden;

t een goed woon- en leefmilieu.
Als referentie is het zogeheten Nul-alternatief gehanteerd, zijnde het alternatief dat is gebaseerd op
‘niet ingrijpen’, oftewel op de autonome ontwikkeling van het plangebied. Uit de toetsing blijkt dat
Alternatief 1 in het algemeen lager en Alternatief 2 in het algemeen hoger ‘scoort’ dan het Nul-
alternatief. Om die reden is het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) ontwikkeld op basis van
Alternatief 2.

87 Structuurplan Almere Hout

6.2

                  



6.3 VKA voorkeursalternatief

1000m 2000m0m

Bestaande elementen

Voorkeurstracé bus

Centrumgebied

Hoofd auto-structuur

Aansluiting A27 in studie

Aansluiting A27
gereserveerd

Raillijn met stations:
gereserveerd of in studie

Werkgebied

Werkgebied
hoogwaardig/kantoren

Centre of exellence

Agrarisch gebied

Bestaand bosgebied

Landschappelijke zone

Differentiatie boskammen

Ecologisch verbindingszone
regionaal en lokaal

Entreegebied Vogelweg

Cultuurhistorische
elementen en routes

Hellingpark

Recreatieve en bijzondere
doeleinden

Externe fietsverbindingen

Hoofdwatersysteem
hoge afdeling

Hoofdwatersysteem
lage afdeling

Woongebied

  



Het voorkeursalternatief (VKA)

Het Voorkeursalternatief (VKA) wijkt op een aantal essentiële punten af van het MMA. De
belangrijkste - ten dele onderling samenhangende - wijzigingen betreffen de groenstructuur, de ligging
van het ‘aanvullende’ werkgebied en de verkeersinfrastructuur. Bovendien wordt, met het oog op het
abstractieniveau van het structuurplan, geen uitspraak gedaan over buurtcentra.
Conform Alternatief 1 wordt het volledige bestaande bosareaal gehandhaafd. De ‘aanvullende’
werkgebieden zijn samengevoegd tot één gebied, gelegen in de flank van de autosnelweg A27, ten
zuidoosten van de Vogelweg. Een en ander betekent dat de walvormige parkstrook in het zuidoostelijk
deel van het kernplangebied komt te vervallen. De gekozen oplossing draagt onder meer bij tot een
gevarieerd beeld van Almere Hout vanaf de autosnelweg A27. De nieuwe aansluiting op de
autosnelweg A27 is in noordoostelijke richting verplaatst (naar een punt dat ongeveer samenvalt met
de kruising van de autosnelweg en de Goudplevierweg) en, mede in samenhang daarmee, heeft de
hoofdverkeersweg in het noordoostelijk deel van het plangebied een nieuw tracé gekregen. Ter plekke
van het overgebleven deel van de walvormige parkstrook wordt, om redenen van beperking van
geluidshinder, de weg gebundeld met de autosnelweg A27. Het netwerk van busbanen wordt
losgekoppeld van dat van de hoofdverkeerswegen -zodat een situatie ontstaat die overeenkomst
vertoont met Alternatief 1. Een van de redenen om het tracé van de busbanen te wijzigen is de
onzekerheid omtrent het karakter van de raillijn en, daarvan afhankelijk, het aantal halten dat zal
kunnen worden gerealiseerd. De raillijn zelf heeft, om de woongebieden beter te kunnen bedienen,
een enigszins ‘slingerend’ verloop gekregen.
Om de (visueel-)ruimtelijke relatie met het kernplangebied te versterken is in ‘Stichtse Brug’ een
kanaal geïntroduceerd. Het kanaal zet zich voort in het kernplangebied en heeft aldaar een diagonale
richting.
Overige wijzigingen ten opzichte van het MMA betreffen de situering van kantoren nabij het
(stadsdeel-)centrum, het opnemen van bebouwing in de bosstrook langs de Hoge Vaart, de verwijding
van de groene zone langs de Vogelweg tot een (wigvormig) groengebied en het weer inkorten tot de
oorspronkelijke lengte van de boskam die was doorgetrokken tot aan de walvormige parkstrook. Wat
betreft de waterhuishouding watert het zuidwestelijk deel van het kernplangebied, behorend tot de
hoge afdeling, rechtstreeks af op de Hoge Vaart.
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Plan in hoofdlijnen

Een structuurplan geeft de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling aan van het gebied
waarop het betrekking heeft. Aangezien het structuurplan in het algemeen het eerste is in
een opeenvolgende reeks van ruimtelijke plannen, is de inhoud ervan veelal globaal. Dit
laatste geldt voor het Structuurplan Almere Hout in meer dan gemiddelde mate - in het
bijzonder wat betreft de allocatie van wat (in kwantitatieve zin) als de belangrijkste functie
van de te ontwikkelen kern kan worden beschouwd, het ‘wonen’. Op de oorzaak hiervan,
de lange looptijd en de daarmee samenhangende onzekerheden, is uitgebreid ingegaan in
hoofdstuk 4. In het genoemde hoofdstuk is ook de planaanpak beschreven die er, door het
groen tot ‘motor’ van het plan te maken, op berust dat aan de factor ‘tijd’ een intrinsieke
rol is toebedacht.
Bij het structuurplan hoort een plankaart. Een kaart is per definitie een ‘blauwdruk’ van
een situatie en is derhalve niet het geschikte hulpmiddel om een (ontwikkelings-)proces
weer te geven. Een kaart representeert de uitkomst van een dergelijk proces. De plankaart
die behoort bij het Structuurplan Almere Hout geeft dus een mogelijke (eind-) situatie
aan. Er is nog een andere reden om de (mogelijke) eindsituatie vast te leggen: deze vormt
immers de basis voor de berekening van de grondexploitatie (zie ook hoofdstuk 8).
Formeel heeft het Structuurplan Almere Hout betrekking op het volledige plangebied.
Aangezien echter de Zuidoosthoek in de oorspronkelijke, agrarische staat zal worden
gehandhaafd, wordt dit deel van het plangebied - tenzij nadrukkelijk anders vermeld -
buiten beschouwing gelaten. (Op de plankaart wordt de Zuidoosthoek uiteraard wél
aangegeven). Onderwerp van het hiernavolgende is derhalve het te ontwikkelen
plangebied.
Begonnen wordt met een uiteenzetting over de planstructuur, waaronder de elementen die
tezamen het raamwerk vormen waarop Almere Hout is ‘opgespannen’ (paragraaf 7.1).
Vervolgens wordt in paragraaf 7.2 uitgebreid ingegaan op wat planinhoudelijk én
planstrategisch de belangrijkste ‘constituante’ van het raamwerk is, de groenstructuur.
Een afzonderlijke paragraaf is gewijd aan wat als een afgeleide van de groenstructuur kan
worden beschouwd: de waterstructuur en ecologische aspecten (paragraaf 7.3). Het
raamwerk wordt gecompleteerd door de elementen van de verkeersinfrastructuur. In
paragraaf 7.4 worden deze toegelicht op basis van de onderscheiden verkeerssystemen.
Het voorwaardelijke karakter van het structuurplan komt het sterkst naar voren in de
toedeling van de functies (c.q. van het programma) aan de onderscheiden deelgebieden.
Dit aspect komt aan de orde in paragraaf 7.5. Hieraan gekoppeld wordt de berekening van
de grondexploitatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een uiteenzetting over milieu- en
civieltechnische aspecten (paragrafen 7.6 en 7.7).

91 Structuurplan Almere Hout

7

Aan een boom



7.1 Planstructuur

1000m 2000m0m

1

2

3

4

1  K N O O P  A L M E R E

Boszone noord

Centrale zone noord

A27 zone noord

Boszone zuid

A27 zone zuid

2  H O U T  N O O R D

Centrale zone zuid Zuidoosthoek
4  S T I C H T S E  B R U G

Knoop Almere
3  H O U T  Z U I D

Stichtse brug

         



Planstructuur

De meest in het oog springende ruimtelijke kenmerken van het structuurplan Almere Hout zijn het
overwegend orthogonale karakter van de structuur - waarin het benutten van de ‘onderlegger’ tot
uiting komt - en de mozaïekachtige wijze waarop het plangebied is opgedeeld in kleinere eenheden.

Verdeling in vieren
In hoofdstuk 2 is, ten behoeve van de afbakening en de onderverdeling van het te ontwikkelen
plangebied, een onderscheid gemaakt tussen het kernplangebied en het als een afzonderlijk gebied te
bestempelen ‘Stichtse Brug’. Ook in het structuurplan manifesteert ‘Stichtse Brug’ zich als een
betrekkelijk autonoom deel van Almere Hout - aan gene zijde van de als een barrière werkende Hoge
Vaart. Het autonome karakter van dit deel wordt versterkt door het gegeven dat het hoofdzakelijk een
werkgebied zal zijn.
Van het overige deel van het te ontwikkelen plangebied, waarvan de aanduiding als kernplangebied
dus kan worden gehandhaafd, wordt door een weg waarvan het tracé grotendeels samenvalt met de
huidige Vinkweg, de ‘kop’ afgesneden. Dit gebied, dat evenals ‘Stichtse Brug’ primair bestemd is voor
het onderbrengen van de werkfunctie, wordt vanwege de nabijheid van Knooppunt Almere (het
verkeersplein waar de autosnelwegen A6 en A27 op elkaar aansluiten) als Knoop Almere aangeduid.
Na ‘aftrek’ van ‘Stichtse Brug’ en ‘Knoop Almere’ resteert het gebied waarin het merendeel van de in
Almere Hout te realiseren woningen zal worden gelokaliseerd. Door de als verkeersader te handhaven
Vogelweg wordt het in een noordwestelijk en een zuidoostelijk deel gesplitst. Deze delen worden
respectievelijk als Hout Noord en Hout Zuid aangeduid.

Zonering
Hout Noord en Hout Zuid tezamen worden door de twee bestaande - en te handhaven - wegen in de
lengterichting van het plangebied in zones verdeeld. De betreffende wegen zijn de Kievitsweg
(-Tureluurweg) - omgedoopt tot Nieuwe Amersfoortseweg - en de Paradijsvogelweg
(-Goudplevierweg). Onderscheiden worden, gaande in de richting van de Hoge Vaart naar de
autosnelweg A27 - dus in de dwarsrichting: de Boszone, de Centrale Zone en de A27-zone. De
Boszone dankt haar naam aan het overvloedig aanwezige bestaande groen dat qua massa vrijwel
ongewijzigd zal worden gehandhaafd. Karakteristiek voor de Centrale Zone is het gegeven dat in deze
zone de centrumvoorzieningen zullen worden ondergebracht. Een deel van de A27-zone krijgt de
bestemming van werkgebied. Wanneer in het hiernavolgende het deel van de in Hout Noord gelegen
Boszone aan de orde wordt gesteld, wordt dit kortweg als Boszone Noord aangeduid.

Structuurelementen
Met de verdeling in vieren en de zonering zijn als het ware de elementen van de hoofdstructuur
gegeven. In de lengterichting van het plangebied zijn dit de Nieuwe Amersfoortseweg en de
Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg), in de dwarsrichting de (verlengde) Vinkweg en de Vogelweg.
Hieraan kan nog worden toegevoegd de Hoge Vaart die de scheidslijn vormt tussen het
kernplangebied en ‘Stichtse Brug’. Al deze elementen - met uitzondering van de Hoge Vaart - maken
deel uit van de verkeersinfrastructuur. Zij maken echter ook - zoals hieronder zal worden uiteengezet -
deel uit van de groenstructuur.
De delen Knoop Almere en ‘Stichtse Brug’ en vrijwel alle zones in Hout Noord en Hout Zuid zijn
verder onderverdeeld in de deelgebieden die tezamen het hierboven genoemde mozaïekachtige
karakter aan Almere Hout geven. Ook de scheidslijnen tussen de deelgebieden hebben een
structurerende werking. Alvorens op deze elementen in te gaan moeten enkele elementen worden
genoemd die ‘dwars’ door de deelgebieden heenlopen, maar desalniettemin op de schaal van het
plangebied als geheel het karakter van een structuurelement hebben. Bedoeld worden de lanen, enkele
stadsbossen, de raillijn en het ‘diagonale’ element in het zuiden van het plangebied.
Het zijn bij uitstek de lanen die de polderstructuur in Almere Hout bestendigen. De lanen volgen
namelijk de loop van de kavelsloten die het plangebied op een onderlinge afstand van 500 m in de
dwarsrichting doorsnijden. De functie van de lanen is meervoudig: zij maken als lineaire groene
elementen deel uit van de groenstructuur, zij zijn bestanddelen van het netwerk voor langzaam verkeer
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en zij fungeren als ‘kapstok’ voor de locatie van voorzieningen. Het stelsel van lanen heeft een sterk
ritmisch geledende werking in de lengterichting van het plangebied. In Hout Noord wordt de geleding
in de lengterichting versterkt door de tot stadsbossen te transformeren aanwezige boskammen.
Een belangrijk structuurelement is uiteraard de raillijn, waarvan het tracé het gehele kernplangebied
in de lengterichting doorsnijdt. Door een enigszins ‘slingerend’ verloop ‘verstoort’ de raillijn de
orthogonaliteit van de structuur - en heeft derhalve als structuurelement een ‘verbijzonderend’ effect.
Nog veel sterker werkt in dit opzicht het diagonale element in het zuiden van het plangebied. De naaf
van dit element wordt gevormd door een kanaal dat het middelpunt van Hout Zuid met de
Gooimeerdijk verbindt. Het kanaal, waarvan de loop in Hout Zuid diagonaal is, kruist de Hoge Vaart
loodrecht en doorsnijdt vervolgens ‘Stichtse Brug’ parallel aan de oorspronkelijke verkaveling van dit
deel. Zowel in Hout Zuid als in ‘Stichtse’ brug wordt het kanaal begeleid door een stadsbos. Door
middel van het diagonale element wordt een (ruimtelijk-visueel) verband gelegd tussen het
kernplangebied en ‘Stichtse Brug’.
Bij de onderverdeling van de delen en de zones in deelgebieden spelen de volgende elementen een rol:

t (randen van) groengebieden;
t lineaire elementen in de lengterichting van het plangebied, parallel aan de Nieuwe 

Amersfoortseweg en de Paradijsvogelweg (-Goudplevierweg) en evenals deze zowel onderdeel van 
de verkeersinfrastructuur als van de groenstructuur (linten);

t enkele lanen.

Raamwerk
Uit het bovenstaande blijkt dat het raamwerk waarop Almere Hout is ‘opgespannen’ elementen bevat
van de groenstructuur en van de verkeersinfrastructuur. Beide hebben tevens een min of meer
autonoom karakter. Dit geldt in het bijzonder voor de groenstructuur, waarvan de elementen het
plangebied ook op het laagste schaalniveau structureren - in de vorm van ‘ontwerpaanleiding’.
Bovendien speelt de groenstructuur een belangrijke rol in de planaanpak. Op de groenstructuur wordt
nader ingegaan in paragraaf 7.2. De verkeersinfrastructuur is het onderwerp van paragraaf 7.4.

Deelgebieden
Almere Hout telt 23 deelgebieden, waarover de allocatie van de in hoofdstuk 5 weergegeven
programma-onderdelen (functies) plaats moet vinden. (Inclusief de Zuidoosthoek zijn er 24
deelgebieden). Veruit de meeste deelgebieden zijn ‘ontstaan’ uit een verdere opsplitsing van de delen
en de zones. Enkele zijn tot stand gekomen door elementen van het raamwerk ‘op te blazen’ tot
gebieden. Naar omvang variëren de deelgebieden sterk: van ongeveer 20 ha (Centrum Vogelwig,
nummer 10) tot ruim 150 ha (Kanaal-Hout, nr. 16). Zie voor de deelgebieden kaart 7.12.
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Functionele geleding
Als uitgangspunt voor de allocatie van de functies geldt dat zo veel mogelijk naar functiemenging
wordt gestreefd. Bij het bepalen van de aard en de mate van functiemenging voor de afzonderlijke
deelgebieden wordt rekening gehouden met locatiekenmerken, waaronder de ligging ten opzichte van
de elementen van het raamwerk, strategische doelstellingen en specifieke aanwijzingen vanuit het
programma. Zo zijn er deelgebieden die sterk gemengd zullen worden en andere die gedomineeerd
zullen worden door een bepaalde functie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van van het instrument van
milieutypering. Er worden vijf milieutypen onderscheiden: Landschap, Wonen, Gemengd gebruik,
Centrum en Werken. (Op de achtergrond van de milieutypering wordt nader ingegaan in paragraaf
7.5).
Hieronder wordt nader ingegaan op de allocatie van de functies wonen, werken en voorzieningen. Uit
de verdeling van deze functies over het plangebied volgt de (globale) functionele geleding van Almere
Hout.

Wonen
In het plan voor Almere Hout wordt in aanvulling op het bestaand aanbod (villapark Almeerderhout
en ‘stadsrandwoningen’ langs Paradijsvogelweg) uitgegaan van de komst van circa 20.000 woningen,
waarvan circa 75% uitgevoerd kan worden als koopwoning. Uitgegaan is verder van een
stapelingspercentage van 5 en een aandeel dure/zeer dure woningen van circa 8%.
De woonfunctie zal, afgezien van de bedrijventerreinen ‘Stichtse Brug’, het Ibispark in Knoop Almere
en A27-bedrijvenpark in Hout Zuid, in geheel Almere Hout aanwezig zijn. Er kunnen gebieden
onderscheiden worden waar het wonen dominant te noemen is, alsmede gebieden waarin de
woonfunctie mede bepalend is. Dit laatste is het geval in het A6-park in Knoop Almere. In dit gebied
wordt gezocht naar een mengvorm van wonen en werken, waarvan de belangrijkste concentraties bij
de halte van openbaar vervoer en een zone aansluitend aan het woongebied in Hout Noord zullen
komen te liggen. Incidenteel komt het wonen voor in drie gebieden in de Boszone: direct ten westen
van het bestaande villapark Almeerderhout, in de zuidelijke bosstrook van de golfbaan en in een
gebied ten zuiden van de Kathedraal.
In het Hellingpark en de Vogelwig is de woonfunctie aanwezig in de vorm van complexen met een
bijzondere architectuur en/of programmatische invulling. In de Centrale Zone nabij de noordelijke
halte van openbaar vervoer, in het in het Hout Zuid geprojecteerde centrum (Centrum Hout Zuid) en
in Centrum Vogelwig vindt het wonen plaats in een duidelijk stedelijk milieu. Hierbij is sprake van
relatief hoge dichtheden, komt stapeling voor en geldt een duidelijke menging met andere functies.

Werken 
In het plan voor Almere Hout wordt in aanvulling op het bestaand aanbod (agrarisch bedrijventerrein)
uitgegaan van de komst van circa 520 ha voor regionale bedrijventerreinen, kantoren en
binnenstedelijke bedrijventerreinen. De agrarische bedrijven in de strook tussen de Paradijsvogelweg(-
Goudplevierweg) en de autosnelweg A27 worden in verband met de verstedelijking uitgeplaatst. Voor
een locatie aan de ‘buitenzijde’ van de A27 worden de mogelijkheden onderzocht voor een
hulpsteunpunt van Rijkswaterstaat (locatie in studie).
De functie werken zal in Almere Hout in de hele kern aan te treffen zijn. Hierbij gaat het niet alleen
om specifieke werkgebieden (regionale bedrijventerreinen, kantorenlocaties en binnenstedelijke
bedrijventerreinen), maar ook om combinatievormen van wonen, werken en voorzieningen op het
laagste schaalniveau, zoals praktijkwoningen, atelierwoningen en kantoorunits en kleine
bedrijfsruimten in de woonwijk. Almere Hout telt drie nieuwe grootschalige werkgebieden, te weten:
Knoop Almere (Ibispark en A6-park), ‘Stichtse Brug’ en A27-bedrijvenpark. Bij ‘Stichtse Brug’,
Ibispark en A27-bedrijvenpark is menging met de woonfunctie niet mogelijk; hier gaat het om
regionale bedrijventerreinen. In het A6-park daarentegen wordt gezocht naar een mengvorm tussen
wonen en werken. Nabij de halte van openbaar vervoer in Knoop Almere ligt een hoger kantoren
aandeel voor de hand. Een tweede concentratie van kantoren ligt voor de hand bij de zuidelijke halte
van openbaar vervoer, in Centrum Hout Zuid. Verspreid over de kern zullen de binnenstedelijke
bedrijventerreinen gesitueerd worden. Combinaties met wonen zijn hier mogelijk. Langs de Nieuwe
Amersfoortseweg, de Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg) en het in Hout Zuid gelegen Tureluurpark 
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zal de functie Werken mede bepalend worden. Werken in een duidelijk stedelijke milieu vindt plaats in
de Centrale Zone nabij de noordelijke halte van openbaar vervoer, in Centrum Hout Zuid en in een
deel van Centrum Vogelwig. Hier is sprake van een duidelijke menging met andere functies. In het
Hellingpark en de Vogelwig is de woonfunctie aanwezig in de vorm van complexen met een bijzondere
architectuur en/of programmatische invulling.

Voorzieningen
In het plan voor Almere Hout wordt in aanvulling op het bestaande voorzieningenaanbod uitgegaan
van de komst van detailhandel, onderwijsvoorzieningen (basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs), faciliteiten op het gebied van zorg, welzijn en cultuur, in- en outdoor voorzieningen voor
sport, recreatie en toerisme en overige voorzieningen. De voorzieningen worden zo veel mogelijk over
de kern Almere Hout gespreid. Nabij de halten van openbaar vervoer, in de Centrale Zone, zal er
zowel in Hout Noord als Hout Zuid sprake zijn van een concentratie van voorzieningen. Deze locaties
kenmerken zich door hun stedelijke milieu, waarbij sprake is van een duidelijke menging met andere
functies. De zuidelijke concentratie, met hierin het winkelcentrum, vormt het hoofdcentrum van
Almere Hout. In of nabij dit hoofdcentrum wordt ook een school voor voortgezet onderwijs
gesitueerd. De tweede school voor voortgezet onderwijs ligt in Hout Noord. De twee
geprogrammeerde sporthallen zijn aan deze scholen gekoppeld. In het plan zijn tevens locaties
opgenomen voor nader te bepalen recreatieve en bijzondere doeleinden. Deze locaties, overwegend
gelegen op strategische posities in de Boszone, zijn gereserveerd voor projecten die wellicht op termijn
niet alleen van belang zijn voor Almere Hout, maar voor de stad als geheel. De mogelijke perifere
detailhandelsconcentratie zal een locatie betreffen in Knoop Almere.
In Almere Hout zal in een latere planfase een ruiterpadennet ontwikkeld worden dat in verbinding
staat met het ruiterpadennet in het bosgebied ten westen van de Hoge Vaart en waarop onder andere
de Paradijsvogelweg wordt aangesloten.
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Groenstructuur

‘Groen’ neemt in Almere Hout een zeer belangrijke plaats in. Dit geldt voor het plan zelf én voor de
planaanpak. Wat het plan betreft komt dit tot uiting in de omvang van het groenareaal, in de
identiteitsbepalende betekenis ervan en in het gegeven dat het groen (tezamen met de
verkeersinfrastructuur) bepalend is voor de ruimtelijke structuur. In planstrategische zin is het groen
aangegrepen als middel (als planinstrument) om op creatieve wijze in te spelen op de lange looptijd
die bij de planning moet worden aangehouden. Door in de eerste fasen van de ontwikkeling van
Almere Hout het groen centraal te stellen wordt de noodzakelijke flexibiliteit gewaarborgd en wordt
het plangebied zodanig gedifferentieerd dat het aantal ‘ontwerpaanleidingen’ - in de polder sowieso
geringer in aantal dan in plangebieden op het ‘oude land’ - sterk toeneemt.
Het vertrekpunt voor de groenstructuur van Almere Hout is het bestaande groen. Vrijwel al het
bestaande groen wordt gehandhaafd, zij het dat in veel gevallen modificaties en zelfs volledige
transformaties zijn voorzien. Hiermee wordt ingespeeld op de noodzaak tot ‘verduurzaming’ van de
bestaande bosgebieden. De groenstructuur wordt aangevuld met nieuwe elementen.
Bij de inrichting van het groen wordt een zo groot mogelijke variatie in vorm en gebruik nagestreefd.
Sommige delen van het groen hebben een louter recreatieve functie, andere fungeren als decor voor
woningen of bedrijven. Ook kunnen onderdelen van infrastructurele kunstwerken, zoals dijklichamen,
als groenelementen worden beschouwd. Met dit uitgebreide scala aan groenvormen wordt de
gewenste differentiatie van het plangebied tot stand gebracht. Aldus ligt de variatie in het groen
(mede) aan de basis van de milieutypering (zie paragraaf 7.5).

In de groenstructuur worden zeven groen typen onderscheiden:
t parkbossen;
t stadsbossen;
t infralandschappen;
t linten;
t lanen;
t stadstuinen;
t (residuen van) plantages.
Parkbossen, stadsbossen en infralandschappen behoren tot de elementen die Almere Hout op de
schaal van het plangebied als geheel structureren. Sommige ervan vallen bovendien samen met één of
meerdere deelgebieden. De linten en de lanen zijn de lineaire elementen van de groenstructuur. Zij
vormen tezamen een raster dat vrijwel het gehele te ontwikkelen plangebied bestrijkt. Ook de linten en
de lanen - die alle tevens element van de verkeersinfrastructuur zijn - hebben een structurerende
werking op het niveau van het plangebied als geheel.
Stadstuinen en (residuen van) plantages zijn groenelementen die het plangebied op het laagste
schaalniveau (dat van de deelgebieden, c.q. van de buurten waarin de deelgebieden - in een latere fase
van de planvorming - zullen worden opgesplitst) structureren. Met name de stadstuinen geven op
onmiskenbare wijze uiting aan het begrip ‘ontwerpaanleiding’.
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Parkbossen en Landschappelijke zone Gooimeer
Parkbossen
De Parkbossen in Almere Hout worden gevormd door Parkbos Hoge Vaart (Hoge Vaart Noord en
Hoge Vaart Zuid) en de golfbaan Almeerderhout. Parkbossen zijn overwegend bosachtige
groengebieden met primair een recreatieve functie. Kenmerkend voor de groengebieden in Almere
Hout die als parkbos worden aangemerkt is dat zij als ‘uitlopers’ kunnen worden beschouwd van het
grote bosgebied, waarvan onder andere het Waterlandse Bos deel uitmaakt.

Golfbaan Almeerderhout
De golfbaan Almeerderhout (sportvoorziening) is een bestaand groengebied waarvoor
wijzigingsplannen bij de gemeente zijn ingediend. Het betreft hier ondermeer het opnemen van
incidentele woonbebouwing in de zuidelijke bosstrook en herrouting/uitbreiding van het aantal holes.
De golfbaan Almeerderhout valt samen met het gelijknamige deelgebied 4.

Parkbos Hoge Vaart
Als Parkbos Hoge Vaart wordt aangeduid de bestaande, te modificeren bosstrook langs de Hoge Vaart.
De aanwezigheid van de Hoge Vaart wordt aangegrepen om het gebruik van dit groengebied af te
stemmen op oever- en waterrecreatie. Voorts worden voorzieningen getroffen om te wandelen en te
fietsen. Door het aantal bruggen over de Hoge Vaart uit te breiden wordt de toegankelijkheid van het
Waterlandse Bos vergroot - bij voorkeur in een vroeg stadium zodat al de eerste bewoners van Hout
hiervan kunnen profiteren. Op beperkte schaal biedt dit parkbos ruimte voor het realiseren bijzondere
woonvormen. Leidraad voor de inrichting zijn de (ruimtelijk-visuele) samenhang met het Waterlandse
Bos en een gevarieerd milieu. Parkbos Hoge Vaart omvat de deelgebieden Parkbos Hoge Vaart Noord
(3) en Parkbos Hoge Vaart Zuid (15).

Landschappelijke zone Gooimeer
De landschappelijke zone Gooimeer in ‘Stichtse Brug’ is het sluitstuk van een landschappelijke zone
die het Waterlandse Bos via het plangebied Overgooi en het Cirkelbos met het in ‘Stichtse Brug’
gelegen deel van infralandschap Knoop Flevoland verbindt. De landschappelijke zone Gooimeer reikt
tot het talud van de A27. De landschappelijke zone Gooimeer heeft op ‘Stichtse Brug’ primair een
landschappelijke functie. De zone draagt bij aan het gewenste kwaliteitsniveau van het
bedrijventerrein. Ook een gedeelte van het kwelgebied langs de Gooimeerdijk is in de landschappelijke
zone Gooimeer opgenomen. Het kwelgebied ter hoogte van ‘Stichtse Brug’ moet in de toekomst
voorzien in een lokale ecologische verbinding tussen het natuurgebied ten oosten van de A27 en het
Cirkelbos.
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Stadsbossen
Stadsbossen komen voort uit in de toekomst vrijwel geheel door woongebieden omgeven boskammen.
Deze worden daartoe meer of minder ingrijpend getransformeerd. Tot de categorie stadsbossen
behoren het Kievitsbos, het Houtsnipbos en het Nieuwe Kathedralenbos. Het laatste vindt zijn
voortzetting over de Hoge Vaart heen in het Gooibos, een nieuw te creëren groengebied in ‘Stichtse
Brug’ dat eveneens tot de stadsbossen wordt gerekend. Leidraad bij de transformaties zijn de ligging
in het plangebied en de specifieke groenkwaliteiten van de betreffende boskammen. Dit resulteert erin
dat de stadsbossen onderling sterk (zullen) variëren in gebruik en in inrichting. De locaties van de
stadsbossen worden niet opgehoogd.

Kievitsbos en Houtsnipbos
Het Kievitsbos is een groengebied waarvan het grondvlak exact samenvalt met dat van de
gelijknamige boskam. De primaire functie ervan is waterberging. Als zodanig zal het Kievitsbos in de
toekomst een belangrijk aandeel hebben in de totale waterbergingscapaciteit van Almere Hout. Om
deze functie te kunnen vervullen wordt een deel van de boskam ontgraven. In dit verband moet erop
worden gewezen dat de zuidoostelijke rand van de boskam reeds vergraven is als onderdeel van de
ecologische verbindingszone tussen de Lage Vaart en de Hoge Vaart. Door in het te vergraven deel
aanzienlijke peilfluctuaties toe te laten neemt de hoeveelheid oppervlaktewater toe en ontstaat een
‘eilandenstructuur’ met het karakter van een moerasbos. In het aldus gevormde stadsbos worden
enkele extensieve recreatieve voorzieningen gerealiseerd. Tevens kunnen in het Kievitsbos incidenteel
woningen worden ondergebracht.
Het Houtsnipbos ontstaat door een transformatie van dat deel van de gelijknamige boskam dat niet
tot het domein van de golfbaan Almeerderhout behoort. Dit stadsbos wordt het enige ‘echte’
stadspark van Almere Hout. ‘Groen’ wordt hier gecombineerd met een veelheid aan voorzieningen ten
behoeve van sport, spel en cultuur - deels met een openlucht-karakter, deels in gebouwde vorm.

Nieuwe Kathedralenbos en Gooibos
Het Nieuwe Kathedralenbos en het Gooibos zijn de stadsbossen die het diagonale kanaal begeleiden.
De aanduiding ‘nieuw’ in de naam van het eerstgenoemde stadsbos heeft een dubbele betekenis.
Enerzijds valt het grondvlak van dit groengebied slechts ten dele samen met dat van de gelijknamige
boskam, anderzijds is momenteel de naam Kathedralenbos in gebruik voor een deel van de bosstrook
langs de Hoge Vaart die in het structuurplan in haar geheel als Parkbos Hoge Vaart wordt aangeduid.
Het Nieuwe Kathedralenbos wordt gekenmerkt door gemengd gebruik. Woningen, voorzieningen en
het bestaande ‘land art’-project ‘De Groene Kathedraal’ krijgen hier een plaats op basis van een
inrichtingsprincipe dat als ‘thematische compartimentering’ wordt aangeduid. Het nieuw te creëren
Gooibos sluit direct aan op het juist buiten het plangebied gelegen Cirkelbos. De inrichting van dit in
(het werkgebied) ‘Stichtse Brug’ gelegen stadsbos wordt afgestemd op een combinatie van ‘groen’ en
bebouwing ten behoeve van bijzondere vormen van werkgelegenheid.
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Infralandschappen
Een bijzonder type groengebied zijn de zogeheten infralandschappen. Het kenmerk-bij-uitstek van
deze gebieden is de intrinsieke ruimtelijke samenhang tussen ‘groen’ en verkeersinfrastructurele
elementen. In de infralandschappen wordt ook bebouwing geïntegreerd. In het ontwerp wordt met
nieuwe beeldmiddelen ingespeeld op de eigenschappen van het verkeer - met name op snelheid, een
eigenschap die immers van invloed is op de waarneming. Van meer pragmatische betekenis is het
gegeven dat het ontwerp ook wordt afgestemd op het weren van geluidshinder. Er worden in Almere
Hout vier infralandschappen tot ontwikkeling gebracht: het A6-park, het Hellingpark, Knoop
Flevoland - alle gelegen in de flanken van de autosnelwegen A6 en A27 - en de Vogelwig. In vrijwel
alle infralandschappen wordt bestaand ‘groen’ (boskammen) verwerkt.

A6-park
Het A6-park ligt in het uiterste noordwesten van Almere Hout, in Knoop Almere. Dit infralandschap,
waarin zo mogelijk delen van de duurzame bosvakken in boskam Ibis zullen worden opgenomen,
vormt een overgangslandschap tussen Hout en de aangrenzende delen van Almere - over de
autosnelweg A6 heen. Van alle infralandschappen doet het A6-park zijn soortnaam ‘de meeste eer’ aan.
Het gebied wordt immers letterlijk ‘in alle richtingen’ doorsneden door verkeersinfrastructurele
elementen. De meeste ervan zijn voorzien van taluds - dankbare aanknopingspunten voor het ontwerp.
In het A6-park wordt bebouwing opgenomen - in hoofdzaak ten behoeve van de werkfunctie, maar
ook ten behoeve van de woonfunctie. Uiterlijk manifesteert het A6-park zich als een grootschalig,
glooiend landschap, waarin clusters van gebouwen en clusters van opgaand groen worden afgewisseld
met open plekken. De glooiingen hebben, naast het scheppen van visuele afwisseling, vooral ten doel
om de geluidshinder tegen te gaan. Dit infralandschap valt samen met de deelgebieden Knoop Almere
A6-park (1) en Knoop Almere Ibispark (2).

Hellingpark
Het langwerpige Hellingpark dat zijn naam dankt aan de nadrukkelijke aanwezigheid van de verticale
dimensie, schermt Hout Noord af van de autosnelweg A27. Het is het enige groengebied in Almere
Hout dat volledig nieuw is. Het karakter van infralandschap ontleent het aan de ruimtelijke integratie
van drie functies: geluidsbarrière, wijkontsluiting en wijkpark. Het Hellingpark wordt vormgegeven als
een stoere, brede wal. De exacte maten (breedte en hoogte) worden bepaald in afhankelijkheid van de
resultaten van akoestisch onderzoek. Behalve op het weren van geluidshinder wordt de maatvoering
afgestemd op het bereiken van ‘dramatische’ effecten. Het gaat er daarbij enerzijds om een tegenwicht
te bieden aan de schaal van het aan gene zijde van de autosnelweg A27 gelegen polderlandschap,
anderzijds om de gebruikers van de op de wal geprojecteerde weg van een magistraal uitzicht te laten
genieten. De weg voert namelijk over de kruin van het Hellingpark, wat als voordeel met zich
meebrengt dat voor de aftakkende buurt-ontsluitingswegen geen doorsnijdingen (geluidslekken) in de
wal behoeven te worden gerealiseerd.
De afstand tussen de zogeheten Hellingparkweg - een hoofdweg waarvoor een maximum snelheid van
50 km/uur geldt - en het lager gelegen woongebied in de A27-zone is van dien aard dat er geen
aanvullende geluidswerende voorzieningen behoeven te worden getroffen. Door de afwezigheid van
doorsnijdingen kan het grondvlak van het park optimaal worden benut. Het karakter van het wijkpark
zal worden ondersteund door de aanwezigheid van sport- en spelvoorzieningen. Tevens zal in dit
infralandschap een begraafplaats/crematorium gesitueerd kunnen worden. De locatie wordt in een
latere planfase bepaald. Het Hellingpark is hierbij een optie. Tenslotte worden, op enkele strategische
plekken, hoge woongebouwen gerealiseerd, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de vraag naar
bijzondere woonvormen. Het Hellingpark valt samen met het gelijknamige deelgebied 13.

Knoop Flevoland
Knoop Flevoland strekt zich, in de flank van de autosnelweg A27, uit over de delen ‘Stichtse Brug’ en
Hout Zuid - en wordt dus door de Hoge Vaart in tweeën gedeeld. Van het in Hout Zuid gelegen
gedeelte valt het grondvlak samen met het Tureluurbos, een enigszins ‘vervormde’ boskam. Van dit
bestaande groen zullen de duurzame bosopstanden in het infralandschap worden geïntegreerd. Een
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belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van Knoop Flevoland is het benutten van de strategische
ligging ervan; het bepaalt immers de eerste aanblik van Hout voor de weggebruiker die Almere nadert
via de Stichtse Brug. Dit geschiedt door middel van het creëren van vista’s die vanaf de hooggelegen
weg ‘doorzichten’ bieden. Voor het in ‘Stichtse Brug’ gelegen gedeelte van Knoop Flevoland leidt dit
ertoe het groen te concentreren op enkele (zicht-)assen. Dit betekent dat het groene karakter hier
wordt ‘gedragen’ door open ruimten. In deze ruimten worden collectieve voorzieningen, waaronder
parkeervoorzieningen, gesitueerd. Voor de bedrijven brengt dit inrichtingsprincipe met zich mee dat er
sprake is van collectieve in plaats van individuele representatie. Voor het in Hout Zuid gelegen
gedeelte geldt dat bos de belangrijkste identiteitsdrager blijft. Bij de inrichting ervan wordt het
principe van de ‘kleine korrel’ gehanteerd (= kleinschaligheid). In het bos wordt een gemengd
programma van ‘wonen’ en ‘werken’ ondergebracht. Vista’s worden hier gecreëerd door aanwezige
bospaden tot royale assen te verbreden. Knoop Flevoland valt samen met de deelgebieden
Tureluurpark (21) en ‘Stichtse Brug’ A27 (23).

Vogelwig
De Vogelwig is het meest centraal in Almere Hout gelegen (grote) groengebied. Het gebied is
‘opgehangen’ aan de Vogelweg, de weg die als ruggengraat van het netwerk van hoofdwegen fungeert
en de belangrijkste toegangspoorten tot het kernplangebied onderling verbindt. Een belangrijke
functie van de Vogelwig - of zelfs de ‘raison d’être’ ervan - is de markering van de entree van Hout. In
dit infralandschap wordt de boskam ten zuiden van de Vogelweg geïntegreerd. Bestaande en te
handhaven elementen zijn voorts de ‘stadsrandwoningen’ in de strook langs de Paradijsvogelweg,
waarvan de ‘kop’ in de Vogelwig doordringt. In de Vogelwig zullen aan de noordzijde van de Vogelweg
nabij de Paradijsvogelweg stadsweiden uitgangspunt zijn ter onderstreping van het bijzondere karakter
van de woningen langs de Paradijsvogelweg en om op termijn te voorzien in voldoende stadsweiden.
Uitgangspunt voor de inrichting van de Vogelwig is het creëren van een grotendeels open ruimte. Op
deze wijze wordt als het ware de ‘leegte’ van de polder in Hout binnengehaald en ontstaat een contrast
met de overige, bosrijke groengebieden. Om zo min mogelijk afbreuk te doen aan het open karakter
zullen de functies die in de Vogelwig worden ondergebracht, ‘wonen’, ‘werken’ en
centrumvoorzieningen ruimtelijk zoveel mogelijk in clusters worden geconcentreerd. Ten aanzien van
de aanwezige boskam geldt dat opgaande elementen - beplanting én architectonische volumes -
binnen de oorspronkelijke contour worden geclusterd. De open delen van de Vogelwig bieden volop
ruimte voor tijdelijk gebruik (hierbij kan een vergelijking worden gemaakt met de Engelse ‘village
green’), een gegeven dat bijdraagt aan een afwisselend beeld. Overwogen kan worden het
grasoppervlak door te laten lopen in verdiepte delen waarin parkeervoorzieningen kunnen worden
gerealiseerd. De Vogelwig valt samen met het gelijknamige deelgebied (14).
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7.24 Linten & Lanen
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Linten
Linten zijn lineaire groenelementen die het kernplangebied in de lengterichting doorsnijden. De linten
zijn tevens elementen van de verkeersinfrastructuur. Hoewel er wezenlijke verschillen zijn in de aard
van de verkeersfunctie (minder zwaar), het gebruik (pluriformer) en de grondvorm vertonen de linten
in de dubbele betekenis van groen- en verkeerselement verwantschap met de infralandschappen.
Ruimtelijke integratie van groen, infrastructuur en (begeleidende) bebouwing vormt dan ook het
uitgangspunt voor het ontwerp van de linten. In totaal zijn er in Hout vier linten. Twee daarvan zijn
bestaand: de tot Nieuwe Amersfoortseweg om te dopen Kievitsweg(-Tureluurweg) en de
Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg). De laatste wordt in het vervolg kortweg als Paradijsvogelweg
aangeduid. Nieuwe linten zijn de in de Centrale Zone gelegen ‘baan’ van de raillijn - aan te duiden als
spoorzone - en de in de A27-zone gelegen busbaan, waaraan de naam Parallelweg is gegeven.

Nieuwe Amersfoortseweg
Niet toevallig is aan de momenteel als Kievitsweg(-Tureluurweg) benaamde toekomstige hoofdweg de
naam Nieuwe Amersfoortseweg gegeven. De ‘klassiek-stedelijke’ associatie die deze naam oproept
fungeert als een belangrijke leidraad voor de wijze waarop dit lint zal worden ingericht. Tot het lint
wordt ook het in Knoop Almere gelegen verlengde van de Nieuwe Amersfoortseweg gerekend
(Ibisweg). Een kenmerk van cultuurhistorische betekenis, waarmee bij het ontwerp rekening moet
worden gehouden, is het gegeven dat het lint deel uitmaakt van het raamwerk om het open
middengebied van Zuidelijk Flevoland (zie hoofdstuk 2). Als (ontwerp-)breedte wordt voor dit lint een
maat van circa 200 m aangehouden. In dit (dwars-)profiel zijn de verkeersweg, een busbaan, zonodig
afzonderlijke voorzieningen voor het langzame verkeer, een - deels bestaande, deels nieuw aan te
leggen - waterloop, de bestaande beplanting en begeleidende bebouwing opgenomen. Voor het
lengteprofiel van het lint geldt als uitgangspunt een opdeling ervan in segmenten met een eigen
karakter, overigens met behoud van de ruimtelijke continuïteit op het hogere schaalniveau. Zo kan het
in Knoop Almere gelegen deel van het lint, in samenhang met het infralandschap A6-park, worden
uitgewerkt als een bij de schaal van het A6-park passend ‘manoeuvreerterrein’/parkeerterrein. In Hout
Noord ligt een boulevardachtig profiel voor de hand. In Hout Zuid, waar het lint langs de rand van
het in Centrum Hout Zuid (deelgebied 18) gelegen (hoofd-)centrum voert, staat voor het profiel van
het lint de stadsstraat model. Het lint valt samen met de deelgebieden Nieuwe Amersfoortseweg
Noord (7) en Nieuwe Amersfoortseweg Zuid (17).

Spoorzone
De spoorzone is een nieuw te creëren lint, waarvan de ‘baan’ van de raillijn de ‘drager’ vormt. De
exacte ligging, het profiel en de inrichting ervan zijn afhankelijk van de functie van de raillijn die
wordt gekozen (zie hoofdstuk 4). Als (ontwerp-)breedte wordt een maat van minimaal 40 m en
maximaal 100 m aangehouden - eveneens mede in afhankelijkheid van de functie van de raillijn. In
het profiel wordt in elk geval een parkstrook opgenomen. Gecombineerd met het specifieke milieu van
de aangrenzende woonbuurten (met name in de nabijheid van de halten van de raillijn zullen
woningen in hogere dichtheden worden gerealiseerd) kan dit lint zich ontwikkelen tot een belangrijke
centrale as in Almere Hout.

Paradijsvogelweg
De Paradijsvogelweg krijgt de bestemming van een hoofdroute voor langzaam verkeer. Het karakter
van het lint wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van bestaande en te handhaven
bebouwing aan weerszijden van de weg. Aan de noordoostzijde liggen over de volledige lengte van de
weg boerderijen met bijbehorende en ten dele als (openbare) groene elementen te handhaven erven,
tezamen een strip vormend die samenvalt met twee deelgebieden: Paradijsvogelstrip Noord (11) en
Paradijsvogelstrip Zuid (19). Door in het ontwerp in te spelen op de (fragmentsgewijze) aanwezigheid
van de erven en door in het profiel laanbeplanting op te nemen krijgt het lint zijn hoedanigheid als
groen element, waarbij de Paradijsvogelweg ter hoogte van de huidige ‘stadsrandwoningen’ in
ruimtelijk opzicht aan weerszijden een zelfde uitstraling zal krijgen. Tussen de percelen van de huidige
‘stadsrandwoningen’ en het nog te bebouwen deel van Centrum Vogelwig zal ter voorkoming van
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mogelijke conflictsituaties en ter bevestiging van het bijzondere karakter van de huidige lintbebouwing
een circa 10 m brede houtwal opgenomen worden. In verband met het aantal paarden dat bij de
huidige ‘stadsrandwoningen’ wordt gehouden, zal de Paradijsvogelweg aangesloten worden op een
toekomstig ruiterpadennet dat Almere Hout, het Waterlandse Bos, Overgooi en het Cirkelbos
omspant.

Parallelweg
Evenals de spoorzone dankt de Parallelweg zijn ontstaan als lint aan een nieuw aan te leggen
infrastructureel element. Het lint vormt de ‘achtergrens’ van de Paradijsvogelstrip (Noord en Zuid) en
is als zodanig de pendant van de Paradijsvogelweg. Qua inrichting en uiterlijk zijn beide linten sterk
vergelijkbaar. Voor het in Hout Noord gelegen segment van het lint is de verkeersfunctie beperkt tot
die van busbaan. In Hout Zuid accommodeert de Parallelweg tevens één van de beide hoofdwegen in
de lengterichting van het kernplangebied. In het profiel van het laatste segment is bovendien een
waterloop opgenomen, waarvan de breedte, inclusief de taluds, ca. 50 m is. In het ontwerp wordt de
waterloop als identiteitsdrager aangegrepen.

Lanen
Evenals de linten zijn de lanen lineaire elementen die deel uitmaken van zowel de groenstructuur als
de verkeersinfrastructuur. Zij doorsnijden het kernplangebied in de dwarsrichting - en volgen daarbij
de loop van de aanwezige kavelsloten. Dit laatste betekent dat zij in Almere Hout de oorspronkelijke
polderstructuur bestendigen (zie ook paragraaf 7.1) én dat zij gezamenlijk een reeks vormen. In totaal
zijn er elf lanen. In de opzet van Almere Hout vervullen de lanen een vooral intermediaire functie: zij
koppelen de buurten (zijnde de eenheden waarin de deelgebieden worden opgesplitst) aan de
hoofdelementen van de groenstructuur en de verkeersinfrastructuur. Zij fungeren als
buurtontsluitingswegen en staan tevens ten dienste van het (doorgaande) langzame verkeer. Als
(ontwerp-)breedte wordt een maat van 50 m aangehouden. ‘Om en om’ worden waterlopen in het
profiel van de lanen opgenomen. Voor de waterlopen wordt, inclusief de taluds, een maat van ca. 25 m
aangehouden, die valt binnen de hierboven gegeven maat van 50 m. Omdat de lanen tevens
medebepalend zijn voor de identiteit van de aangrenzende buurten, geldt als uitgangspunt voor de
inrichting het totstandbrengen van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan ‘beelden’.
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Stadstuinen
Voorgesteld wordt om verspreid over het gehele te ontwikkelen plangebied een groot aantal
stadstuinen (50 à 100) te realiseren. Met de stadstuinen wordt, evenals met de infralandschappen,
ingespeeld op de wens om op innovatieve wijze met het structuurplan om te gaan. De stadstuinen,
waarvan een deel bij voorkeur in een vroeg stadium wordt aangelegd (een planstrategisch aspect),
vervullen een belangrijke rol als ‘ontwerpaanleiding’. Hoewel de invloed van een individuele stadstuin
beperkt blijft tot het buurtniveau, maakt het gegeven dat het hier om een verzameling gaat de
stadstuinen tot een integraal element van het structuurplan.
De stadstuinen die gemiddeld een omvang van ca. 0,5 ha zullen hebben, worden deels geënt op
bestaande groenelementen en deels nieuw gecreëerd. Als bestaande groenelementen komen in
aanmerking de in de Paradijsvogelstrip (Noord en Zuid) gelegen erven en exotische bospercelen in de
boskammen. Gebieden die zich bij uitstek lenen voor het creëren van nieuwe groenelementen zijn de
locaties met bijzondere archeologische waarden. (Aldus wordt er op creatieve wijze ingespeeld op de
eis om zorgvuldig met het bodemarchief om te gaan). Bij de locatie van de (overige) stadstuinen zal
prioriteit worden gegeven aan plekken nabij kruispunten in het ‘grid’ en nabij halten aan de raillijn.
De concrete betekenis van de stadstuin - los van de rol als ‘ontwerpaanleiding’ -  is een groene oase in
een woon- of werkbuurt te zijn. Zij hebben een openbaar karakter en zijn bestemd voor
gemeenschappelijk gebruik. Bij de inrichting van de stadstuinen wordt, evenals bij de inrichting van de
lanen, om redenen van identiteitsbepaling uitgegaan van het totstandbrengen van een zo groot
mogelijke verscheidenheid.
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Plantages
In het ‘groenrepertoire’ dat bij de inrichting van Almere Hout wordt gehanteerd vervullen de
zogeheten plantages een cruciale planstrategische rol. De betekenis van de plantages - of liever gezegd
van de residuen van deze als tijdelijk bedoelde inrichtingselementen - voor het plan zélf is het
‘kleuren’ van buurten. Het gaat hierbij om buurten in de in de Centrale Zone gelegen deelgebieden.
Hoe de ‘kleuring’ in de toekomst gestalte krijgt is in het structuurplan niet vastgelegd. Suggesties zijn
het gebruik van de residuen als tuincentrum of sportvoorziening. Eventueel kunnen stroken in de rand
van de plantages als (geluids-)hinderbarrière worden aangewend. Definitieve beslissingen hieromtrent
worden pas in de uitwerkingsfase genomen.
Met de aanleg van de plantages wordt geanticipeerd op de toekomstige verstedelijking van Almere
Hout. Hiertoe worden - op korte termijn - percelen in de Centrale Zone ‘ontwikkeld’. De keuze om
juist de Centrale Zone voor tijdelijk grondgebruik te benutten berust op de overweging dat deze zone
op grond van de onzekerheden betreffende de raillijn pas in een laat stadium voor verstedelijking in
aanmerking zal komen. Het aantal plantages bedraagt vijf.
In de plantages worden bomen gekweekt die in latere stadia naar andere plekken in het te ontwikkelen
plangebied zullen worden overgeplant. De identieke bodemeigenschappen en de geringe
verplaatsingsafstand maken het mogelijk om met oudere - en dus grotere - bomen te ‘werken’.
Bovendien kan met behulp van het principe van de plantages een op de karakteristiek van Almere
Hout toegesneden assortiment worden gekweekt.
De afmetingen van de plantages worden bepaald door de breedte van de Centrale Zone (ca. 800 m)
en de afstand tussen de bestaande kavelsloten (250 m). De oppervlakte van een plantage is dus ca. 20
ha. Gezamenlijk beslaan de plantages een oppervlakte van 100 ha. De levensduur van de plantages -
die samenhangt met de minimaal benodigde kweektijd én met de ontwikkelingssnelheid van Almere
Hout - wordt gesteld op vijf tot dertig jaar. In die periode fungeren de plantages tevens als recreatief
uitloopgebied en, zo nodig, als barrière tegen geluidshinder. Het assortiment bomen zal per plantage
verschillen. Na het verstrijken van de levensduur zullen delen van de plantages in stand worden
gehouden: dit zijn de hierbovengenoemde residuen.
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Water en ecologische aspecten 

Waterstructuur
De meest prominente elementen van de waterstructuur van Almere Hout zijn de bestaande Hoge
Vaart en het haaks daarop staande, nieuw te creëren kanaal. Aan de Hoge Vaart is een belangrijke
recreatieve functie toebedacht, met name aan het segment dat aan weerszijden door bosgebied wordt
‘afgezoomd’. Aangezien de Hoge Vaart over de lengte van dit segment tevens als grens van het
plangebied fungeert, zullen ruimtelijke ingrepen beperkt blijven tot de in Parkbos Hoge Vaart gelegen
oever. Op enkele plekken langs deze oever zal de vaart ‘inhamsgewijs’ worden verbreed.
Met uitzondering van het kanaal is de waterstructuur van het kernplangebied ‘grid’-vormig
opgebouwd. De bestaande waterloop, de Kievitstocht, zal in de structuur worden geïntegreerd. Zoals
al is opgemerkt vallen de meeste waterlopen samen met elementen van de groenstructuur en/of de
verkeersinfrastructuur. Zo volgt een waterloop het tracé van de Nieuwe Amersfoortseweg. Voor zover
in Hout Noord gelegen maakt deze deel uit van de huidige Kievitstocht. Een tweede waterloop in de
lengterichting van het plangebied ligt terzijde van het Hellingpark. Het verlengde ervan, in Hout Zuid,
volgt het tracé van een hoofdweg (de Parallelweg). Voor de waterlopen in de dwarsrichting fungeren
de huidige kavelsloten als ‘onderlegger’. Overigens wordt hiertoe slechts ongeveer de helft van de
kavelsloten benut, zodat de onderlinge afstand van de waterlopen 500 m bedraagt - en de lanen
(waarvan de loop immers ook op de kavelsloten is gebaseerd) ‘om en om’ met een waterloop worden
gecombineerd. Overigens wordt de functie van het segment van de Kievitstocht dat het plangebied in
de dwarsrichting doorsnijdt (terzijde van het deel van de Paradijsvogelweg dat in het verlengde ligt van
de Vinkweg), overgenomen door een waterloop die langs de rand van het Kievitsbos voert. De
waterlopen, met een gemiddelde breedte inclusief taluds van 25 m, zullen in het profiel van de linten
en de lanen worden geïntegreerd. In ‘Stichtse Brug’ zal, naast het kanaal, een waterloop worden
gerealiseerd langs de rand van het A27-bedrijvenpark. Beide zullen eventueel via een waterloop in de
landschappelijke zone Gooimeer onderling worden verbonden.

Ecologische aspecten
In het plan worden twee van de drie bestaande ecologische verbindingszones, de zone langs de Hoge
Vaart, die deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (en ook is vastgelegd in de Ecologische
Basisstructuur Zuidelijk Flevoland), en de aftakking hiervan die dwars door het plangebied, langs de
rand van het Kievitsbos voert, onverkort gehandhaafd - en zo veel mogelijk in hun waarden versterkt.
Voor de zone langs de Hoge Vaart, die deels buiten het plangebied valt, worden de inspanningen
gericht op een ecologisch verantwoorde ontwikkeling van de oever die deel uitmaakt van Parkbos
Hoge Vaart. Aan de zone dóór het plangebied wordt ter plekke van het Kievitsbos een forse
uitbreiding gerealiseerd. Deze oorspronkelijke boskam wordt immers vergraven en tot moerasbos
getransformeerd - en het water van het moerasbos staat in directe verbinding met de waterloop die de
kern vormt van de zone. Overigens is de uitbreiding een ‘bijproduct’ van een transformatie die primair
gericht is op het vergroten van de differentiatie tussen de oorspronkelijke boskammen.
De bestaande droge verbinding tussen de oever van de Hoge Vaart en Buitenhout kan in de huidige
vorm waarschijnlijk niet geheel worden gehandhaafd. Nabij het punt waar deze zone de autosnelweg
A6 kruist is immers een complex van infrastructurele elementen geprojecteerd. Ter compensatie van
de te transformeren delen wordt daarom aan het ontwerp voor het ter plekke te realiseren
infralandschap (A6-park) als ‘opgave’ het realiseren van een (vervangende) ecologische verbinding
meegegeven.
Het kwelgebied langs de Gooimeerdijk moet ter hoogte van ‘Stichtse Brug’ in de toekomst voorzien in
een lokale ecologische verbinding tussen het Cirkelbos en het ten zuiden van de oprit naar de Stichtse
Brug gelegen natte, half open natuurgebiedje. Het kwelgebied ter hoogte van ‘Stichtse Brug’ ligt deels
in de Landschappelijke zone Gooimeer.
De intrinsieke ecologische waarden van Almere Hout, die vooral worden ‘gedragen’ door de aanwezige
bossen, zullen door de op verduurzaming en differentiatie gerichte transformaties worden versterkt.
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Verkeersinfrastructuur

Het vertrekpunt voor de verkeersinfrastructuur in Almere Hout vormen de bestaande wegen. Zo
worden de Vogelweg en de tot Nieuwe Amersfoortseweg om te dopen Kievitsweg(-Tureluurweg)
integraal in het netwerk van hoofdwegen opgenomen en fungeert de Waterlandseweg als
hoofdontsluitingsweg voor ‘Stichtse Brug’. De Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg) zal een van de
routes voor langzaam verkeer in de lengterichting van het plangebied accommoderen. Wat de
ontsluiting voor autoverkeer betreft wordt een volledige scheiding tussen het kernplangebied en
‘Stichtse Brug’ aangehouden. In afwijking van het in de inleiding van dit hoofdstuk gestelde moeten
op deze plaats enige woorden worden gewijd aan de Zuidoosthoek. De bestaande wegen in dit in de
oorspronkelijke, agrarische staat te handhaven deel van het plangebied zullen via het open
middengebied van Zuidelijk Flevoland - dus buiten het plangebied om - op (het verlengde van) de
Vogelweg worden aangesloten, wat erop neerkomt dat de ontsluiting van de Zuidoosthoek volstrekt
autonoom zal zijn.
Hieronder worden, in wat als een ruimtelijk-hiërarchische volgorde kan worden beschouwd, het
hoofdwegennet voor autoverkeer, de busbanen en de voorzieningen voor langzaam verkeer in het
kernplangebied behandeld. Eraan vooraf gaat een beschouwing over de raillijn, die, hoewel slechts
schematisch in het plan verwerkt, toch de ‘top’ van verkeersinfrastructuur-hiërarchie vormt. De
paragraaf wordt afgesloten met een toelichting op de ontsluiting van ‘Stichtse Brug’.
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Raillijn
Het tracé van de centraal door het plangebied voerende raillijn is in het structuurplan in hoofdlijnen
vastgelegd. De raillijn takt ter hoogte van de woonwijk Tussen de Vaarten van de stamlijn (de
Flevospoorlijn) af en volgt een tracé langs de Tussenring. De raillijn kruist de autosnelweg A6 ten
zuidwesten van de aansluiting Almere Buiten-West door middel van een viaduct. Dit betekent dat het
punt waar de raillijn het plangebied ‘binnenkomt’, min of meer vastligt, namelijk op het snijpunt van
de lengteas van het kernplangebied en de autosnelweg A6. De lijn doorsnijdt vervolgens het A6-park,
een groengebied dat zijn karakter als infralandschap mede aan de integratie van de raillijn zal
ontlenen.
In het (kern-)plangebied ligt het tracé in de Centrale Zone. Gezien de wat grillige verdeling van de te
ontwikkelen (woon-)gebieden over het plangebied, ligt een enigszins slingerend verloop voor de hand.
Op de structuurplankaart is het tracé ingetekend tot in Hout Zuid. Met de mogelijkheid van een
doortrekking in zuidoostelijke richting, naar Amersfoort, wordt rekening gehouden. Over een
eventueel tracé in de Zuidoosthoek doet het structuurplan evenwel geen uitspraak.
Ongeacht de functie van de raillijn zullen halten worden gerealiseerd op de grens van Knoop Almere
en Hout Noord (ter bediening van de daar te lokaliseren kantoren en hoogwaardige bedrijven) en
nabij het centrumgebied in Hout Zuid. Afhankelijk van de definitieve uitwerking van het plan en het
wel of niet doortrekken van de raillijn naar Amersfoort kunnen nog enkele halten worden toegevoegd.
Uitgangspunt voor het profiel is de barrièrewerking van de raillijn te minimaliseren - zonder
concessies te doen aan de verkeersveiligheid. Bij het ontwerp zal speciale aandacht worden
geschonken aan de doorsnijdingen van de groengebieden en in het bijzonder aan de visueel-
ruimtelijke integratie van de raillijn in het infralandschap de Vogelwig (inclusief de kruising met de
Vogelweg). In dit verband wordt verwezen naar de studie ‘Verkenning Railverbinding Almere Hout’
van Holland Railconsult.
Ten behoeve van een eventuele toekomstige realisering van een met de autosnelweg A27 gebundelde
raillijn wordt in Knoop Almere een ruimte voor een tracé gereserveerd.
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Hoofdwegennet
Bij het ontwerp van de infrastructuur voor autoverkeer in Almere Hout zal de bekende driedeling
worden aangehouden: hoofdwegen - buurtontsluitingswegen - woonstraten (of -erven). Hoewel al wel
is bepaald dat de lanen ten dele tevens de functie van buurtontsluitingswegen zullen krijgen, wordt de
buurtontsluiting pas in een later stadium van de planvorming gedetailleerd uitgewerkt. Dit betekent
dat in het structuurplan alleen de hoofdwegen aan de orde worden gesteld.
Ruggengraat van het netwerk van hoofdwegen is de weg die het plangebied in Hout Noord en Hout
Zuid verdeelt, de Vogelweg. Dit houdt in dat de (bestaande) brug over de Hoge Vaart en,
waarschijnlijk in nog sterkere mate, de autosnelwegaansluiting ‘Vogelweg’, als hoofdtoegangs-’poorten’
tot het kernplangebied zullen fungeren. De bijzondere functie van de Vogelweg zal worden
gereflecteerd in de inbedding ervan in het infralandschap de Vogelwig. Vanaf de Vogelweg zal het
bestaande villapark Almeerderhout rechtstreeks worden ontsloten - wat betekent dat de huidige
ontsluiting zal worden gehandhaafd.
Van de Vogelweg takken twee hoofdwegen af die het kernplangebied in de lengterichting doorsnijden.
Deze wegen zullen, evenals de overige hoofdwegen in Almere Hout als dreef worden aangemerkt en
een avenue-achtig profiel krijgen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan geluidswering. Het
tracé van één van beide valt samen met dat van de bestaande Kievitsweg(-Tureluurweg). Om het
klassiek-stedelijke karakter van de weg te benadrukken zal deze als Nieuwe Amersfoortseweg worden
benaamd. De betrekkelijk centrale ligging van de Nieuwe Amersfoortseweg (ten opzichte van de
woongebieden) brengt met zich mee dat deze weg een belangrijke ontsluitingsfunctie zal krijgen.
Ontsloten worden vanaf deze weg de Boszone, inclusief de golfbaan Almeerderhout, de uitbreiding
van het villapark Almeerderhout, de bosstrook langs de Hoge Vaart en grote delen van de Centrale
Zone, inclusief de centrumgebieden. Ter plekke van Centrum Hout Zuid krijgt de Nieuwe
Amersfoortseweg het profiel van een stadsstraat. Over een afstand van ca. 1.500 m - ter weerszijden
van de kruising met de Vogelweg en inclusief het segment ter plekke van Centrum Hout Zuid - staat
de Nieuwe Amersfoortseweg ook ten dienste van het busverkeer; in het profiel zal een vrije busbaan
worden opgenomen.
De tweede hoofdweg in de lengterichting ligt ten noordoosten van de Nieuwe Amersfoortseweg. Qua
ligging én qua functie moet een onderscheid worden gemaakt in het wegdeel in Hout Noord en het
wegdeel in Hout Zuid. Het wegdeel in Hout Noord voert over de kruin van het Hellingpark en zal
visueel-ruimtelijk worden geïntegreerd in dit infralandschap. Vanaf de Hellingpark-weg worden de
woongebieden in de A27-zone Noord en in een deel van de Centrale Zone Noord ontsloten. Ter
plekke van de Vogelwig verspringt het tracé zodat het in Hout Zuid samenvalt met de grens van A27-
bedrijvenpark. Hier is de weg als Parallelweg benaamd. Grote delen van de woongebieden in de
Centrale Zone Zuid worden vanaf deze weg ontsloten, evenals, uiteraard, A27-bedrijvenpark. De
onmiddellijke nabijheid van de autosnelwegaansluiting ‘Vogelweg’ en van een nieuwe aansluiting op
de autosnelweg A27, garandeert een vrijwel directe toegankelijkheid van A27-bedrijvenpark vanaf de
autosnelweg. Voor het wegdeel in Hout Zuid zal worden gezocht naar een combinatie met een
busbaan.
De beide hoofdwegen in de lengterichting zijn bij de uiteinden onderling verbonden door
dwarswegen, wat het net een lusvormig karakter geeft. De noordwestelijke dwarsweg - de Vinkweg -
zet zich voorbij de Nieuwe Amersfoortseweg in de Boszone voort en ontsluit aldus de strook langs de
Hoge Vaart en de golfbaan. Vanaf de Vinkweg takt in noordwestelijke richting een weg af die het
verlengde is van de Tussenring. Via deze weg is het hoofdwegennet van Almere Hout rechtstreeks
verbonden met de autosnelwegaansluiting Almere Buiten-West en met het stedelijke wegennet van
Almere. Rechtstreeks vanaf de verlengde Tussenring wordt Knoop Almere ontsloten. Ook dit
werkgebied is dus direct toegankelijk vanaf de autosnelweg (A6). Het tracé van de dwarsweg in Hout
Zuid valt samen met één van de lanen. Via de hierboven al genoemde geprojecteerde aansluiting op de
autosnelweg A27 heeft het hoofdwegennet dus ook in het zuidoosten van het kernplangebied een
‘toegangspoort’.
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Busbanen
Basis voor de infrastructuur van busbanen in Almere Hout zijn twee assen in de lengterichting van het
kernplangebied. Op twee punten staat de infrastructuur in verbinding met het bestaande stedelijke
netwerk van busbanen. De momenteel in uitvoering zijnde busbaan in de woonwijk-in-aanleg Tussen
de Vaarten wordt via een tunnel onder de autosnelweg A6 door, niet ver verwijderd van de Hoge
Vaart, naar Almere Hout doorgetrokken. Een andere busbaan maakt gebruik van het viaduct dat (ook)
voor de raillijn wordt aangelegd, in de nabijheid van de autosnelwegaansluiting Almere Buiten-West.
Aan de ‘Stads’-zijde van de autosnelweg A6 buigt deze busbaan naar het westen af en sluit aan op een
bestaande busbaan in de Danswijk.
De busbaan die Almere Hout over het viaduct binnenkomt zal in Hout Noord met de raillijn worden
gebundeld. Dit betekent dat ook het definitieve tracé van de busbaan nog niet vastligt. Bundeling
heeft onder andere als voordeel dat alle (potentiële) halten aan de raillijn in Hout Noord ook door de
bus zullen worden bediend. Ter plaatse van de Vogelwig verspringt het tracé via één van de lanen, naar
de Nieuwe Amersfoortseweg. Met deze hoofdweg valt de busbaan samen tot in het in Hout Zuid
gelegen centrumgebied (Centrum Hout Zuid). Na wéér een verspringing via een laan volgt de
busbaan een tracé door de Boszone, waarbij het diagonale kanaal wordt gekruist. Ter hoogte van het
A27-bedrijvenpark buigt de busbaan af in de richting van de Hoge Vaart om tenslotte, via een speciale
busbrug over de vaart op de Waterlandseweg aan te sluiten. Binnen de invloedssfeer van deze busbaan
liggen in Hout Noord de kantorenlocatie in Knoop Almere, vrijwel alle woongebieden in de Centrale
Zone en enkele in de Boszone, in Hout Zuid het centrumgebied en voorts vooral de woongebieden in
de Boszone
De woongebieden in de A27-zone Noord, A27-bedrijvenpark en de meerderheid van de woningen in
de Centrale Zone Zuid worden aangesloten op het busbaantracé. Het vrijwel gestrekte tracé vormt de
‘achtergrens’ van de ervenstrook aan de Paradijsvogelweg. In Hout Zuid wordt het tracé gebundeld
met dat van de hoofdweg die langs A27-bedrijvenpark voert, de Parallelweg. In Hout Noord staat de
busbaan in verbinding met het ‘tunneltracé’ - via een busbaan die het plangebied in de dwarsrichting
doorsnijdt. De busbaan-in-de-dwarsrichting ontsluit grote delen van Knoop Almere en woningen in
de Boszone Noord die niet in de invloedssfeer van de met de raillijn gebundelde busbaan liggen. De
beide laatstgenoemde busbanen snijden elkaar ter plekke van de halte aan de raillijn die aan de rand
van Knoop Almere ligt.
Om een optimale lijnenloop mogelijk te maken worden tussen de busbanen-in-de-lengterichting
enkele dwarsverbindingen gerealiseerd. Deze vallen, uiteraard, samen met de lanen. Eén
dwarsverbinding is geprojecteerd ter hoogte van Centrum Hout Zuid. Deze busbaan voert langs de
nabijgelegen halte aan de raillijn. Ook de beide uiteinden zijn onderling verbonden. Een eventuele
tweede halte aan de raillijn in Hout Zuid kan door de bussen die van deze baan gebruik maken,
worden bediend.
Het regionale busverkeer door Hout maakt gebruik van het zuidwestelijke tracé en wordt via de
busbrug over de Hoge Vaart geleid. Via een route door ‘Stichtse Brug’ wordt de Stichtse Brug bereikt.
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Voorzieningen voor langzaam verkeer
De belangrijkste fietsroutes zijn georiënteerd op Almere Stad en Almere Buiten en lopen derhalve in
de lengterichting van het plangebied. Eén ervan is de route Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg). Deze
bestaande weg zal exclusief voor fietsverkeer worden gebruikt. Voor de overige hoofdroutes in de
lengterichting kunnen de exacte tracés nog niet worden vastgelegd. Haaks hierop staan routes via de
geprojecteerde lanen. Hoewel de lanen als buurtontsluitingswegen ook ten dienste zullen staan aan het
autoverkeer, is de primaire verkeersfunctie ervan die van doorgaande route voor fietsers en andere
vormen van langzaam verkeer.
Het netwerk zal worden aangevuld met voorzieningen voor langzaamverkeer in de (grote)
groengebieden, met name in het Parkbos Hoge Vaart. De tracés hiervan zullen in een later stadium
worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de ligging van bruggen over de Hoge Vaart en viaducten over,
c.q. tunnels onder de autosnelwegen A6 en A27, waarmee verbindingen naar ‘Stichtse Brug’, de
Gooimeerdijk en naar buiten het plangebied gelegen bestemmingen zullen worden geaccommodeerd.

De ontsluiting van ‘Stichtse Brug’
De Waterlandseweg fungeert als hoofdonsluitingsweg voor ‘Stichtse Brug’ en zal ook in de toekomst
tevens een interlokale functie hebben. (De Gooimeerdijk heeft voor het autoverkeer met bestemming
‘Stichtse Brug’ geen ontsluitende functie.) Aan de rand van ‘Stichtse Brug’ sluit de Waterlandseweg
aan op de autosnelweg A27 (aansluiting ‘Waterlandseweg’), wat impliceert dat het werkgebied
toegankelijk is vanaf de autosnelweg. Van de Waterlandseweg takt een wijkontsluitingsweg af. De
verbinding met het kernplangebied loopt, evenals dat nu het geval is, via het punt waar de Vogelweg
met een T-kruising op de Waterlandseweg aansluit - dus formeel buiten het plangebied om. Een
rechtstreekse verbinding voor autoverkeer tussen ‘Stichtse Brug’ en Hout Zuid wordt niet gerealiseerd.
Dit gegeven versterkt het relatieve isolement van ‘Stichtse Brug’ in Almere Hout.
Voor een ontsluiting van ‘Stichtse Brug’ door busverkeer komt de hierboven genoemde regionale
busroute in aanmerking. Langzaam verkeer in de relatie tussen het kernplangebied en ‘Stichtse Brug’
kan gebruik maken van de busbrug over de Hoge Vaart.
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Deelgebieden (milieudifferentiatie)

Zoals al in paragraaf 7.1 is aangegeven valt het te ontwikkelen plangebied uiteen in 23 deelgebieden -
en fungeren de deelgebieden als basis voor de allocatie van de functies (of, anders gezegd, van het
onderbrengen van het programma). Het gaat hierbij om de functies wonen, werken, voorzieningen en
groen zoals deze zijn weergegeven in ‘het programma’ (zie hoofdstuk 5). Om tegemoet te komen aan
het uitgangspunt van milieudifferentiatie wordt met het instrument van milieutypen gewerkt.
Functiemenging en flexibiliteit worden gewaarborgd door bij de allocatie van de functies gebruik te
maken van bandbreedten. Voor de gehanteerde methodiek van milieutypen en bandbreedten wordt
verwezen naar de illustratieve verkenning ‘MilieuBoekHout’.

Ruimtegebruik
De toewijzing van de verschillende programma-onderdelen aan het plangebied leidt tot een kaart met
het ruimtebeslag per functie. Door het totale plangebied op te delen in deelgebieden kan per
deelgebied het ruimtegebruik worden bepaald. Bij de methodiek van milieudifferentiatie is deelgebied
24 buiten beschouwing gelaten aangezien het als totaalgebied geen programma heeft toegewezen
gekregen.
In tabel ‘Ruimtegebruik en capaciteit rekenmodel’ is het ruimtegebruik te zien per deelgebied van de
in de grondexploitatie gebruikte oppervlakten en aannames ten aanzien van de capaciteit per
deelgebied.
Per deelgebied wordt onderscheid gemaakt tussen het bruto-gebied en het netto-gebied. Het netto-
gebied kan bepaald worden door van het het totale oppervlakte van het deelgebied de elementen waar
geen programma aan toegewezen wordt (de bruto elementen) af te trekken. De bruto elementen zijn
onder andere de infrastructuur, het structurele groen en de bestaande en te handhaven elementen.
Het gebied dat dan resteert komt in aanmerking voor de invulling met programma: wonen, werken,
voorzieningen en groen. Dit kan gebeuren door een invulling met bijvoorbeeld wonen of door een
modificatie van een deel van het gebied zoals bijvoorbeeld het deels bebouwen van een boskam.
De verhouding tussen de verschillende functies uit het programma zijn in de tabel in percentages
uitgedrukt. Deze percentages gekoppeld aan het netto-gebied geven de capaciteit per deelgebied. Om
de capaciteit in de woongebieden te bepalen is op basis van grondgebruik-normen, behorende bij de
uit het woningbouwprogramma bepaalde woningtypes, een gemiddelde dichtheid bepaald. De
dichtheid  gerelateerd aan het oppervlak geeft het aantal woningen in het deelgebied.

Milieutypen
Op basis van de ligging van de deelgebieden ten opzichte van het ruimtelijk raamwerk en de daaraan
gekoppelde toewijzing van functies zijn de deelgebieden met overeenkomende functionele en
ruimtelijke eigenschappen gegroepeerd in milieutypen.
Bij de toewijzing aan de milieutypen spelen de volgende criteria een rol:

t locatie-kenmerken;
t relatie met raamwerk (situatie-kenmerken);
t ontwikkelingsspecificaties/strategische doelstellingen;
t aanwijzingen vanuit het programma.

Er worden vijf milieutypen onderscheiden:
I  Landschap   II  Wonen   III  Gemengd gebruik   IV  Centrummilieu   V  Werken

Functiemenging
De verschillende milieutypen laten zich onder andere onderscheiden door hun menging in functies.
De verhouding tussen de functies, de functiemenging, is per milieutype anders. Deze verhouding is
gebaseerd op de gewenste toewijzing van functies in deelgebieden van een bepaald milieutype. De
functiemenging in de deelgebieden komt voort uit de ligging van het betreffende gebied ten opzicht
van het ruimtelijk raamwerk en de ligging van het gebied in Hout. Waar in de grondexploitatie
uitgegaan is van een meer monofunctionele toewijzing van functies aan het plangebied is bij de
milieudifferentiatie gezocht naar een meer uitgesproken verschil in milieus door explicietere uitspraken
te doen over functiemenging.
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Bandbreedte milieudifferentiatie

ILLUSTRATIEF RUIMTEGEBRUIK EN CAPACITEIT  MIL IEUDIFFERENTIATIE DEELGEBIEDEN 

Deelgebieden Oppervlakte (ha) Programma (%) Capaciteit (excl. bestaand)
Naam     Milieutype Bruto Bruto Netto Wonen Werken Voorz. Landschap Totaal Woningen Bedrijven Voorz.

gebied element. gebied won/ha aantal ha ha
1 3 136,4 17,8 118,6 34,1 58,5 0,0  7,4 100 20,0 808 69 0
2 5 103,1 32,0 71,1 0,0 88,6 0,0  11,4 100 0,0 0 63 0
3 1 112,8 7,7 105,1 6,7 4,9 1,7 86,7 100 25,0 176 5 2 
4 1 119,8 2,2 117,6 0,0 0,0 0,0   100,0 100 0,0 0 0 0
5 2 115,6 10,4 105,2 67,9 3,6 2,0 26,5 100 20,0 1428 4 2
6 2 110,6 68,3 42,3 97,0 0,0  2,0 1,0 100 15,0 616 0 1
7 3 46,0 22,8 23,1 40,1 33,5 11,7 14,7 100 40,0 371 8 3
8 4 62,4 9,2 53,2 47,0 19,3 5,4 28,3 100 38,2 955 10 3
9 2 146,3 23,6 122,8 79,1 5,0 1,2 14,6 100 35,4 3436 6 1
10 4 21,4 5,3 16,1 30,0 50,0 10,0 10,0 100 35,0 169 8 2
11 3 95,2 22,4 72,8 52,0 45,0 2,0 1,0 100 25,0 946 33 1
12 2 97,3 8,9 88,4 88,0 10,0 1,0 1,0 100 20,0 1556 9 1
13 1 50,7 34,4 16,4 25,0 10,0 35,0 30,0 100 25,0 102 2 6
14 1 142,1 48,3 93,8 25,0 4,3 0,0  70,7 100 25,0 586 4 0
15 1 107,9 2,8 105,1 20,0 0,0 1,0 79,0 100 25,0 526 0 1
16 2 154,4 18,1 136,4 90,0 5,0 1,5 3,5 100 35,0 4296 7 2
17 3 28,7 14,3 14,4 39,0 32,1 11,2 17,7 100 40,0 225 5 2
18 4 141,4 30,2 111,2 66,0 17,8 8,1 8,1 100 35,0 2569 20 9 
19 3 30,7 12,3 18,4 50,0 45,0 4,0 1,0 100 25,0 230 8 1
20 5 80,6 5,8 74,7 0,0  83,0 13,6 3,4 100 0,0 0 62 10
21 3 95,5 4,3 91,2 33,1 21,1 1,0 44,8 100 17,1 517 19 1
22 5 118,0 20,4 97,6 0,0 98,0 1,0 1,0 100 0,0 0 96 1
23 5 104,6 17,4 87,2 0,0  95,0 4,0 1,0 100 0,0 0 83 3
24 582,8 582,8 0,0

Totaal 2804,3 1021,5 1782,8 39,4 29,2 2,9 28,6 100 27,8 19502 520 52

R U I M T E G E B R U I K  E N  C A PA C I T E I T  R E K E N M O D E L  
( O P  B A S I S  VA N  D E E L G E B I E D E N D E N  S T R U C T U U R P L A N )

Deelgebieden Oppervlakte (ha) Programma (%) Capaciteit (excl. bestaand)
Nr. Milieutype Bruto Bruto Netto Wonen Werken Voorz. Landschap Totaal Woningen Bedrijven Voorz.

gebied element. gebied won/ha aantal ha ha
1 3 136,4 17,8 118,6 15,0 84,1 0,0 0,9 100 27,1 481 100 0   
2 5 103,1 32,0 71,1 7,2 91,9 0,0 0,9 100 27,1 138 65 0
3 1 112,8 7,7 105,1 15,4 0,0 5,3 79,4 100 27,1 437 0 6 
4 1 119,8 2,2 117,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100 0,0 0 0 0
5 2 115,6 10,4 105,2 71,5 3,3 2,8 22,4 100 27,1 2034 3 3 
6 2 110,6 68,3 42,3 93,0 4,6 1,5 0,9 100 27,1 1065 2 1 
7 3 46,0 22,8 23,1 80,9 3,4 2,1 13,6 100 27,1 507 1 0
8 4 62,4 9,2 53,2 69,1 0,0 2,3 28,7 100 27,1 995 0   1 
9 2 146,3 23,6 122,8 81,8 3,9 2,2 12,1 100 27,1 2717 5   3
10 4 21,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0  
11 3 95,2 22,4 72,8 75,8 22,2 1,1 0,9 100 27,1 1493 16 1 
12 2 97,3 8,9 88,4 93,0 4,6 1,5 0,9 100 27,1 2225 4 1 
13 1 50,7 34,4 16,4 30,2 0,0 36,5 33,3 100 27,1 134 0 6 
14 1 142,1 48,3 93,8 16,5 7,7 4,9 70,8 100 27,1 420 7 5 
15 1 107,9 2,8 105,1 15,1 0,0 6,3 78,6 100 27,1 430 0 7 
16 2 154,4 18,1 136,4 79,3 3,8 2,3 14,6 100 27,1 2927 5 3 
17 3 28,7 14,3 14,4 70,5 8,0 5,2 16,3 100 27,1 275 1 1 
18 4 141,4 30,2 111,2 65,1 12,1 7,8 15,0 100 27,1 1960 13 9 
19 3 30,7 12,3 18,4 75,8 22,2 1,1 0,9 100 27,1 377 4 0 
20 5 80,6 5,8 74,7 1,9 86,6 0,8 10,7 100 27,1 39 65 1 
21 3 95,5 4,3 91,2 34,1 1,1 5,1 59,6 100 27,1 842 1 5 
22 5 118,0 20,4 97,6 0,0 99,1 0,0 0,9 100 0,0 0 97 0  
23 5 104,6 17,4 87,2 0,0 99,1 0,0 0,9 100 0,0 0 86 0
24 582,8 582,8 0,0

Totaal 2804,3 1037,6 1766,6 40,8 27,0 2,9 29,4 100 27,1 19495 476 51

     



Voor de milieutypen ‘landschap’ (I), ‘wonen’ (II) en ‘werken’ (V) geldt dat de betreffende functie
dominant is. Kenmerkend voor het milieutype ‘gemengd gebruik’ is dat wonen intensief met werken
en voorzieningen wordt gemengd in een ten opzichte van elkaar vergelijkbare verhouding.
‘centrummilieu’ staat voor een type milieu waarin centrumvoorzieningen in een stedelijke omgeving
aanwezig zijn. Deze voorzieningen worden gemengd met andere functies, waarvan wonen de
belangrijkste is.
In de tabel ‘Illustratief ruimtegebruik capaciteit milieudifferentiatie deelgebieden’ is het ruimtegebruik
per deelgebied weergegeven. Naast een verschuiving in de verhoudingen tussen de functies is ook
gekeken naar de dichtheid in de woongebieden in relatie tot bijvoorbeeld de halten van openbaar
vervoer.

Milieuspecificaties
Een milieu laat zich niet alleen onderscheiden door de functiemenging. Ook ruimtelijk zijn er
overeenkomsten tussen de deelgebieden binnen een millieutype. Per milieutype verschillen deze
ruimtelijke specificaties. Zo is bij bijvoorbeeld milieutype II. ‘wonen’ de dichtheid een nadere
specificatie van de functie wonen. Bij het type III ‘gemengd gebruik’ zijn die specificaties een goede
bereikbaarheid, ontwikkeling door de markt en de toepassing van innovatieve typologieën met het oog
op vermijding van milieuhinder. De specificaties voor type IV ‘centrummilieu’ zijn: een optimale
bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer, een door de overheid gestuurde ontwikkeling en
transformeerbaarheid.

Bandbreedte
Een milieutype geeft de overeenkomstige eigenschappen weer van verschillende gebieden. Een van die
eigenschappen is de functiemenging. De verhouding tussen de functies in een milieutype is niet
statisch. Deze verhouding kan binnen de zogenoemde bandbreedte, het gebied tussen de minimale en
maximale waarde, per functie verschuiven. De grenzen, het minimum en maximaal toelaatbare
percentage per functie, bepalen het functionele karakter van een milieutype.
De bandbreedte geeft de flexibiliteit aan waarbinnen het programma per deelgebied zou kunnen
verschuiven. Deze flexibiliteit is enerzijds belangrijk om binnen het plangebied van Hout een
optimalisatie te vinden in de toewijzing van programma ten opzichte van het ruimtelijke raamwerk.
Anderzijds zijn de toekomstige maatschappelijke en economische ontwikkelingen moeilijk
voorspelbaar. Flexibiliteit in de functiemenging binnen de milieutypen handhaaft de ruimtelijke
uitgangspunten zonder dat er programmatisch strikte beperkingen zijn.

De methodieken toegepast
Voor de in tabel ‘Bandbreedte milieudifferentiatie’ opgenomen bandbreedtes zijn het ruimtegebruik
uit het indicatieve programma en het illustratieve ruimtegebruik milieudifferentiatie de basis. De
laagste en de hoogste waarde die per functie in een milieutype kunnen voorkomen bepalen de
bandbreedte voor het milieutype. Bij de uiteindelijke bandbreedte is er voor gekozen dat zowel de
grondexploitatie als de gegevens behorende bij de milieudifferentiatie passen binnen de bandbreedte.
Dit geldt echter niet voor het milieutype III ‘gemengd gebruik’. Hier zijn de gegevens van de
grondexploitatie niet expliciet genoeg om invulling te geven aan het milieutype. Op de volgende
pagina’s wordt nader op de onderscheiden milieutypen ingegaan.
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Milieutype 1 landschap* 2 wonen 3 gemengd** 4 centrummilieu 5 werken
wonen

werken
voorzieningen

landschap

* Landschap kan gecompenseerd worden door ‘groene’ voorzieningen zoals bijvoorbeeld sportvelden
** Sturen op milieudifferentiatie betekent bij ‘gemengd gebruik’ een evenwichtige verdeling tussen twee of meer functies.

De grondexploitatie doet in dit geval niet mee in de bandbreedte.
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I L L U S T R AT I E F  R U I M T E G E B R U I K

Oppervlakte (ha) Capaciteit (excl. bestaand)
Nr. Bruto Bruto Netto Woningen         Bedrijven Voorz.

gebied element. gebied won/ha aantal ha ha
3 112,8 7,7 105,1 25,0 176 5 2
4 119,8 2,2 117,6 0,0 0 0 0

13 50,7 34,4 16,4 25,0 102 2 6
14 142,1 48,3 93,8 25,0 586 4 0
15 107,9 2,8 105,1 25,0 526 0 1

7.51 D E E L G E B I E D E N  T Y P E  I  L A N D S C H A P

3 Parkbos Hoge Vaart Noord
4 Golfbaan Almeerderhout
13 Hellingpark

14 Vogelwig
15 Parkbos Hoge Vaart Zuid

7.52 D E E L G E B I E D E N  T Y P E  I I  W O N E N

5 Westerterp
6 Almeerderhout
9 Plantage-Hout

12 Polder-Hout
16 Kanaal-Hout

I L L U S T R AT I E F  R U I M T E G E B R U I K

Oppervlakte (ha) Capaciteit (excl. bestaand)
Nr. Bruto Bruto Netto Woningen         Bedrijven Voorz.

gebied element. gebied won/ha aantal ha ha
5 115,6 10,4 105,2 20,0 1428 4 2
6 110,6 68,3 42,3 15,0 616 0 1
9 146,3 23,6 122,8 35,4 3436 6 1

12 97,3 8,9 88,4 20,0 1556 9 1
16 154,4 18,1 136,4 35,0 4296 7 2

I L L U S T R AT I E F  R U I M T E G E B R U I K
Oppervlakte (ha) Capaciteit (excl. bestaand)

Nr. Bruto Bruto Netto Woningen         Bedrijven Voorz.
gebied element. gebied won/ha aantal ha ha

1 136,4 17,8 118,6 20,0 808 69 0
7 46,0 22,8 23,1 40,0 371 8 3

11 95,2 22,4 72,8 25,0 946 33 1
17 28,7 14,3 14,4 40,0 225 5 2
19 30,7 12,3 18,4 25,0 230 8 1
21 95,5 4,3 91,2 17,1 517 19 1

7.53 D E E L G E B I E D E N  T Y P E  I I I  G E M E N G D

1 Knoop Almere / A6-park
7 Nieuwe Amersfoortseweg Noord
11 Paradijsvogelstrip Zuid 21 Tureluurpark

                



Milieutype I Landschap
Het ligt voor de hand dat de deelgebieden die samenvallen met de parkbossen - gebieden waar de
groenfunctie per definitie dominant is - als milieutype I worden aangemerkt: Parkbos Hoge Vaart
Noord (deelgebied 3), golfbaan Almeerderhout (deelgebied 4) en Parkbos Hoge Vaart Zuid
(deelgebied 15). Vermeldenswaard is het relatief hoge percentage ‘wonen’ in Parkbos Hoge Vaart Zuid
(20%). Ook het Hellingpark (deelgebied 13) en de Vogelwig (deelgebied 14), beide samenvallend met
infralandschappen, worden in de categorie ‘milieutype I’ ingedeeld. Een opmerkelijk gegeven is dat het
percentage ‘groen’ in het Hellingpark minder dan 50% bedraagt (30%). Dit wordt echter
gecompenseerd door de voorzieningen (35%), waarvan een groot deel tot de categorie ‘openlucht’
(dus ‘groen’) behoort. Met in beide gevallen 25% is het aandeel ‘wonen’ in het Hellingpark en de
Vogelwig groter dan in de andere deelgebieden die tot milieutype I behoren. Vermeldenswaard is
verder het relatief hoge percentage ‘werken’ in de Vogelwig. (Ook de Zuidoosthoek (deelgebied 24)
wordt met zijn agrarische functie aangemerkt als milieutype I.)

Milieutype II Wonen
Het gegeven dat Almeerderhout (deelgebied 6) al gedeeltelijk met villa’s is bebouwd en dat voor het
nog niet bebouwde deel een ontwikkelingsplan (gericht op woonbebouwing) in procedure is, maakt
het vanzelfsprekend dat dit deelgebied als milieutype II wordt aangemerkt. Met een percentage van
97% is dit bovendien het deelgebied waar de woonfunctie het meest dominant is. De andere
deelgebieden die de milieutypering ‘wonen’ hebben gekregen bevinden zich alle, evenals
Almeerderhout, in Hout Noord en Hout Zuid. In Hout Noord gaat het om Westerterp (deelgebied 5),
Plantage-Hout (deelgebied 9) en Polder-Hout (deelgebied 12). Mede door de aanwezigheid van het
Kievitsbos en van de residuen van de plantages is het aandeel ‘groen’ in Westerterp en Plantage-Hout
relatief groot - respectievelijk 27% en 15%. Als enig - maar groot (154 ha) - deelgebied in Hout Zuid
behoort Kanaal-Hout (deelgebied 16) tot milieutype II.

Milieutype III Gemengd gebruik
Zes deelgebieden worden als milieutype III aangemerkt. Twee ervan, de Paradijsvogelstrip Noord
(deelgebied 11) en de Paradijsvogelstrip Zuid (deelgebied 19) danken deze aanwijzing mede aan het
gegeven dat de bestaande bebouwing deels ten dienste kan komen van de werkfunctie. In beide
gebieden bedraagt het aandeel van deze functie bijna de helft (beide 45%). De wens om de Nieuwe
Amersfoortseweg een ‘klassiek-stedelijke’ uitstraling te geven is ‘vertaald’ in de aanwijzing van de
beide gelijknamige stroken (deelgebied 7 en deelgebied 17) als milieutype III. Naast ‘werken’ is in
deze deelgebieden ook de functie voorzieningen relatief sterk vertegenwoordigd (respectievelijk met
12% en met 11%). De twee overige deelgebieden met de milieutypering ‘gemengd gebruik’ zijn het
A6-park (1) en het Tureluurpark (21). Voor het A6-park wordt een mengvorm van wonen en werken
ontwikkeld. Het aandeel ‘wonen’ zal vooral vertegenwoordigd zijn in de directe omgeving van de halte
aan de raillijn en in de zone die aansluit op het woongebied Westerterp (deelgebied 5). In het
Tureluurpark gaat het om een menging van wonen, werken en landschap.
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7.55 D E E L G E B I E D E N  T Y P E  V  W E R K E N

I L L U S T R AT I E F  R U I M T E G E B R U I K
Oppervlakte (ha) Capaciteit (excl. bestaand)

Nr. Bruto Bruto Netto Woningen         Bedrijven Voorz.
gebied element. gebied won/ha aantal ha ha

2 103,1 32,0 71,1 0,0 0 63 0
20 80,6 5,8 74,7 0,0 0 62 10
22 118,0 20,4 97,6 0,0 0 96 1
23 104,6 17,4 87,2 0,0 0 83 3

18 Centrum Hout Zuid

10 Centrum Vogelwig

8 Centrum Hout Noord
7.54 D E E L G E B I E D E N  T Y P E  I V  C E N T R U M M I L I E U

I L L U S T R AT I E F  R U I M T E G E B R U I K  
Oppervlakte (ha) Capaciteit (excl. bestaand)

Nr. Bruto Bruto Netto Woningen         Bedrijven Voorz.
gebied element. gebied won/ha aantal ha ha

8 62,4 9,2 53,2 38,2 955 10 3
10 21,4 5,3 16,1 35,0 169 8 2
18 141,4 30,2 111,2 35,0 2569 20 9

       



Milieutype IV Centrummilieu
Op de aanwijzing in het programma betreffende de locatie van ‘het centrum’ van Almere Hout in het
zuidoostelijk deel van het kernplangebied is gereageerd met het toewijzen van de gehele Centrale
Zone Zuid aan het milieutype ‘centrummilieu’ (Centrum Hout Zuid, deelgebied 18). De toekomstige
aanwezigheid van een halte aan de raillijn heeft hierbij uiteraard een rol gespeeld. Dat het percentage
voorzieningen niet meer dan 8% bedraagt heeft vooral te maken met de omvang van het deelgebied
(dat met een oppervlakte van circa 140 ha het op-één-na-grootste is). Een voordeel hiervan is dat de
exacte ligging van een concentratie van centrumvoorzieningen in dit stadium nog niet behoeft te
worden vastgelegd - wat de flexibiliteit van het plan ten goede komt. Nog twee deelgebieden zijn als
milieutype IV aangemerkt: Centrum Hout Noord (deelgebied 8) en Centrum Vogelwig (deelgebied
10) - beide gelegen in Hout Noord, uiteraard in de nabijheid van een halte aan de raillijn. Het is ook
mogelijk dat deze gebieden benut worden voor het onderbrengen van tijdelijke centrumvoorzieningen
- ervan uitgaande dat Hout Noord eerder zal worden ontwikkeld dan Hout Zuid.

Milieutype V Werken
Voor ‘Stichtse Brug’ is een plan gericht op de ontwikkeling van dit gebied tot werkgebied in
voorbereiding. Het spreekt dus vanzelf dat de beide deelgebieden waarin ‘Stichtse Brug’ uiteenvalt
(‘Stichtse Brug’ Gooimeer, deelgebied 22, en ‘Stichtse Brug’ A27, deelgebied 23) tot het milieutype V
worden gerekend. Voor de beide overige deelgebieden, het Ibispark in Knoop Almere (deelgebied 2)
en het A27-bedrijvenpark (deelgebied 20) is de aanwijzing tot werkgebied in het programma
vastgelegd. Een combinatie met de woonfunctie is bij dit milieutype niet van toepassing.
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7.6 Bodem & waterhuishouding
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Bodem en waterhuishouding

Conform de indeling die in hoofdstukken 2 en 5 is aangehouden worden de milieu- en
civieltechnische aspecten in twee afzonderlijke paragrafen behandeld. In deze paragraaf wordt
aandacht besteed aan zandophoging, archeologische waarden en de waterhuishouding.

Zandophoging
Conform het in het programma vermelde (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.6) zullen de al verstedelijkte
delen van het plangebied (het bestaande villapark Almeerderhout en de strook ‘stadsrandwoningen’
langs de Paradijsvogelweg), de bestaande groengebieden en de gronden die bestemd zijn voor de
aanleg van nieuwe groengebieden niet worden opgehoogd. Wat betreft de laatste categorie wordt in
twee gevallen van het uitgangspunt van niet-ophogen afgeweken: het gaat hierbij om de groengebieden
in ‘Stichtse Brug’ - met uitzondering overigens van de landschappelijke zone Gooimeer - en om het
Hellingpark. Voor het laatste groengebied, dat als een wal zal worden uitgevoerd, is uiteraard bijzonder
grondverzet nodig. Niet opgehoogd worden de bestaande wegen in de lengterichting van het
kernplangebied, de Nieuwe Amersfoortseweg en de Paradijsvogelweg(-Goudplevierweg) en de tracés
van de nog aan te leggen lanen.
De overige delen van het plangebied worden wél opgehoogd. Afzonderlijke vermelding moet in dit
verband worden gemaakt van de raillijn: aard en omvang van het grondverzet hiervoor kunnen pas
worden bepaald wanneer zekerheid omtrent het karakter van de raillijn bestaat.

Archeologische waarden
Archeologische waardevolle locaties worden zoveel mogelijk opgenomen in de stadstuinen (zie
paragraaf 7.2). Deze oplossing maakt het mogelijk het bodemarchief in de ‘oorspronkelijke context’ te
behouden.

Waterhuishouding  
Wat betreft de waterhuishouding wordt het bestaande onderscheid in een hoge afdeling (afwaterend
op de Hoge Vaart) en een lage afdeling (afwaterend op de Lage Vaart) gehandhaafd.
Het areaal van de hoge afdeling zal worden vergroot. Eén van de aanleidingen voor de vergroting is de
aanleg van het diagonale kanaal, waarvan het peil gelijk zal zijn aan dat van de Hoge Vaart. Delen van
het tot de hoge afdeling behorende gebied zullen via dit kanaal - en dus niet rechtstreeks, zoals nu het
geval is - op de Hoge Vaart afwateren.
Gegeven de randvoorwaarden (geen wateroverlast) worden peilverhogingen voor die delen van het
plangebied overwogen die behoren tot de lage afdeling en afwateren op de Lage Vaart. Peilverhoging
heeft als voordeel dat de waterkwaliteit verbetert, het ruimtebeslag afneemt (smallere taluds), de
beleving van water toeneemt en er sprake is van minder peilfluctuaties in het plangebied.
Het bepalen van de waterpeilen en de begrenzing van peilgebieden zal in een later stadium
plaatsvinden. Momenteel zijn deze nog onderwerp van onderzoek.

De volgende punten voor integraal waterbeheer worden voor het vervolgtraject als uitgangspunt
gehanteerd:
t goede waterkwaliteit;
t oppervlaktewater met een voldoende tot goede belevingswaarde;
t oppervlaktewater met een evenwichtige aquatische flora en fauna;
t zo veel mogelijk vasthouden van (goed) water in het plangebied;
t voorkomen van te hoge grondwaterstanden;
t om het waterhuishoudkundig systeem duurzaam te laten functioneren geldt een maatgevende 

afvoer vanuit het plangebied naar de Lage Vaart en Hoge Vaart van maximaal 1,5 l/s/ha (1 maal 
per jaar) en een halve maatgevende afvoer (10 maal per jaar);

t benutten van schoon regenwater binnen het plangebied.
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De volgende waterhuishoudkundige zaken worden voor het vervolgtraject als uitgangspunt
gehanteerd:
t vasthouden van (afstromend) regenwater in de bodem;
t realiseren van voldoende oppervlaktewater in combinatie met toe te laten peilvariaties;
t invoeren van een winter- en zomerpeil;
t combineren van waterberging met de veel aanwezige groenelementen in het gebied.

Als onderdeel van het grondwaterbeschermingsgebied Gedeelte Zuidelijk Flevoland gelden in Almere
Hout alleen voor de diepere bodemverstoringen beperkingen. In het grootste deel van het plangebied
heeft de afschermende laag een zodanige dikte en diepte dat hier, behoudens ontheffing, alleen een
verbod geldt op bodemverstoringen dieper dan 20 m onder het maaiveld. Daar waar de dikte en
diepte van de kleilaag aanmerkelijk minder is, dienen bodemverstoringen dieper dan 10 m onder het
maaiveld tijdig te worden gemeld. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de plaatselijke
omstandigheden kan voor die activiteit een ontheffingsprocedure noodzakelijk zijn.

Overige milieu- en civieltechnische aspecten 

Duurzaam woon- en leefmilieu
Voor Almere Hout wordt uitgegaan van een duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierbij staan een zuinig
energiegebruik, integraal ketenbeheer en behoud/versterking van de kwaliteit van de woonomgeving
centraal. In de Nota Duurzame Woonmilieus van de gemeente Almere worden bij deze integrale
ecologische stadsontwikkeling drie hoofduitgangspunten verwoord die alle van toepassing zijn op
Almere Hout:

t het ecologisch verantwoord omgaan met stromen en grondstoffen;
t natuurontwikkeling en ecologisch beheer;
t betrokkenheid van mensen bij het milieu en de natuur in de stad.

Energiegebruik en hinderbestrijding
Het globale karakter van het structuurplan brengt met zich mee dat de milieu-aspecten nog niet
volledig zijn uitgewerkt. Zo ontbreekt de basis om gerichte uitspraken te doen omtrent energiegebruik
en hinderbestrijding. Ten aanzien van geluid kan vermeld worden dat de Waterlandseweg en de
autosnelwegen A6 en A27 aanzienlijke geluidshinderbronnen vormen voor Almere Hout. In Hout zelf
zijn de hoofdwegen, de busbanen, de raillijn en (industriële) bedrijven potentiële
geluidshinderbronnen. Het Hellingpark in Hout Noord heeft als brede wal langs de autosnelweg A27
ondermeer een geluidswerende functie. De exacte maatvoering van deze wal zal in een later stadium,
afhankelijk van de resultaten van akoestisch onderzoek, worden bepaald. Ook de vraag welke andere
geluidswerende maatregelen in Almere Hout getroffen moeten worden, komt in een latere fase aan de
orde. Ten aanzien van geur van afvalstortplaats Braambergen kan vermeld worden dat uit het
geuronderzoek dat voor stortplaats Braambergen in september 2000 is uitgevoerd blijkt dat de
geuremissie de afgelopen jaren niet is afgenomen. Indien er geen extra maatregelen worden genomen,
dan valt de geurcontour van het buiten het plangebied gesitueerde Braambergen voor een deel over
Almere Hout. De gemeente Almere spant zich in om de geuroverlast tot aanvaardbare normen terug
te brengen. Over de benodigde maatregelen voert de gemeente momenteel overleg met de provincie
Flevoland (vergunningverlener).

Kabels en leidingen
Ten aanzien van het aspect kabels en leidingen kan worden opgemerkt dat de in het programma
aanbevolen oplossingen in het plan zijn verwerkt. De tracés van nieuw aan te leggen leidingstraten
zullen zoveel mogelijk worden gekoppeld met de tracés van de busbanen.
Overwogen wordt om de 150 kV-hoogspanningsleiding langs de Waterlandseweg te vervangen door
een ondergrondse leiding. In dit verband kan worden opgemerkt dat het segment van de leiding dat
door het aan het plangebied grenzende bosgebied voert, óók ondergronds is aangelegd.
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Implementatie

Ten aanzien van de uitvoering van het structuurplan voor Almere Hout moet met een
periode van ca. 30 jaar rekening worden gehouden. Al eerder is betoogd dat de lange
looptijd dwingt tot een grote mate van flexibiliteit. Dit is de reden dat de inhoud van het
plan globaal is gehouden en dat is gekozen voor een planaanpak waarin - door de
ontwikkeling van het groen tot ‘motor’ van (de uitvoering van) het plan te maken - aan de
factor ‘tijd’ een intrinsieke rol is toebedacht.
Het is gebruikelijk dat in de toelichting bij een ruimtelijk plan een fasering wordt
opgenomen - om een indruk te geven van de wijze waarop de uitvoering tot stand zal
komen. Ook voor de uitvoering van het structuurplan voor Almere Hout wordt gebruik
gemaakt van de faseringsmethode. In dit hoofdstuk wordt op de fasering ingegaan.
Een ander uitvoeringsaspect is de financiële haalbaarheid van het plan. Aangezien de
financiële haalbaarheid van het structuurplan voor Almere Hout nauw samenhangt met
de fasering, wordt aan dit aspect eveneens in het onderhavige hoofdstuk aandacht besteed.
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Fasering met tijdelijke invulling van Centrale Zone.

‘Orthodoxe’ fasering.

 



Fasering

Een bijzonder - tijdgebonden - aspect van het structuurplan is dat tijdelijk gebruik een wezenlijk
onderdeel is van de planaanpak. Gedoeld wordt hier in het bijzonder op de aanleg van de plantages in
de Centrale Zone - de zone in het kernplangebied die in afwachting van een definitieve beslissing
omtrent de aanleg van de raillijn vooralsnog niet voor verstedelijking in aanmerking komt. Het tijdelijk
gebruik van de Centrale Zone kan omschreven worden als ‘werk met werk maken’. Ook het gegeven
dat het groen - in het algemeen - tot ‘motor’ van de ontwikkeling is aangewezen, onderstreept het
‘procesmatige’ karakter van het structuurplan. De ontwikkeling van de groenstructuur loopt immers
vooruit op de feitelijke verstedelijking.
Mede in verband met het voorhanden zijn van actuele ontwikkelingsinitiatieven (zie ook hoofdstuk 4,
paragraaf 4.2), te ‘vertalen’ in autonome ontwikkelingen, wordt bij de fasering van het structuurplan
voor Almere Hout een fase 0 ingelast. In deze fase die voorafgaat aan de feitelijke uitvoering van het
structuurplan, worden ook de eerste (beheer-)maatregelen betreffende het groen getroffen. De
feitelijke uitvoering van het plan zal geschieden in meerdere fasen. Door de lange looptijd en
(bijbehorende) onzekerheden kunnen hieraan vooralsnog geen tijdsvakken worden gekoppeld. In het
onderstaande wordt op fase 0 en het vervolgtraject nader ingegaan.

Fase 0
De eerste verstedelijkingsoperaties in Almere Hout spelen zich af in de Boszone Noord in het
kernplangebied en in ‘Stichtse Brug’. Het gaat hierbij om autonome ontwikkelingen. De eerste betreft
een uitbreiding van het villapark Almeerderhout. Voor deze uitbreiding - waarmee in het structuurplan
rekening is gehouden - zijn geen aanvullende ingrepen vereist. Zo kan voor de verkeersontsluiting
gebruik worden gemaakt van de bestaande Watersnipweg en Kievitsweg.
Ook de ontwikkeling van ‘Stichtse Brug’ tot werkgebied zal vooruitlopen op de uitvoering van het
structuurplan. Het ontwerp voor de (deelgebieden in) ‘Stichtse Brug’ zal immers in belangrijke mate
moeten worden afgestemd op de nieuw te creëren groenstructuur - bestaande uit het infralandschap
A27-bedrijvenpark, de als parkbos op te vatten landschappelijke zone Gooimeer en het met het
diagonale kanaal gekoppelde Gooibos, een stadsbos. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat geheel
‘Stichtse Brug’ in fase 0 zal worden gerealiseerd - er wordt van uitgegaan dat de ontwikkeling in het
westen (deelgebied ‘Stichtse Brug’ A27) begint en zich geleidelijk in oostelijke richting ‘voortplant’ -
wordt er wél naar gestreefd om in deze fase de groenstructuur (inclusief het kanaal) zo veel mogelijk
aan te leggen.
Wat betreft de groenstructuur in het kernplangebied zullen in fase 0 de inspanningen gericht zijn op
het ‘anticiperend’ beheer van de toekomstige park- en stadsbossen.

Vervolgtraject
Om de noodzaak om te investeren in voorzieningen waarvoor nog niet voldoende draagvlak is te
kunnen vermijden, wordt begonnen met de ontwikkeling van die deelgebieden van Almere Hout die
het dichtst bij de bestaande bebouwde kom van de stad zijn gelegen. De ontwikkeling van Almere
Hout vindt dan ook zuidwaarts plaats, waarbij vroegtijdige aanleg van ontsluitende
verkeersinfrastructuur en het leggen van een ‘groene’ basis uitgangspunt vormen. Bij de
verstedelijkingsoperatie van Almere Hout wordt rekening gehouden met de benodigde flexibiliteit ten
aanzien van de tracering en de functie van de raillijn. Zo wordt de Centrale Zone vrijgehouden van
bebouwing zolang nog niet definitief beslist is over de aanleg van de raillijn. De zone kan tijdelijk
gebruikt worden voor plantages. In deze plantages kunnen, in afwachting van de beslissing over de
raillijn en afhankelijk van de ontwikkelingssnelheid van Almere Hout, bomen gekweekt worden die in
een latere fase elders in het plangebied worden overgeplant. Bij vroegtijdige duidelijkheid over de
raillijn kan mogelijk van deze tijdelijke functie afgezien worden en kan er sprake zijn van een
‘orthodoxe’ wijze van faseren, eveneens van noord naar zuid. De besluitvorming omtrent de raillijn ligt
overigens niet alleen in handen van de gemeente Almere. Ook bedrijven en andere overheden zijn
hierbij betrokken.
De eerste fase van ontwikkeling van Almere Hout betreft de meest noordelijke deelgebieden van
Almere Hout. De werkzaamheden starten met de gedeeltelijke transformaties van de noordelijke
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boskammen, gecombineerd met de aanleg van het infralandschap A6-park. Ook de realisatie van de
autoverbinding tussen de Tussenring en de Vinkweg en het doortrekken van de busbaan vanuit Tussen
de Vaarten (via een tunnel onder de autosnelweg A6) behoren tot de eerste werkzaamheden. Gestreefd
wordt om ook de aanleg van de mogelijke plantages in de Centrale Zone in een zo vroeg mogelijk
stadium te laten plaatsvinden om zo te anticiperen op de toekomstige verstedelijking.
Op het moment dat hiervoor voldoende draagvlak aanwezig is, kunnen de eerste
centrumvoorzieningen in Almere Hout gerealiseerd worden, waarvoor Centrum Hout Noord in
aanmerking komt. Indien nog geen definitieve beslissing genomen is over de raillijn - deelgebied
Centrum Hout Noord ligt immers in de Centrale Zone - zijn tijdelijke voorzieningen hier denkbaar.
Om de bereikbaarheid van Centrum Hout Noord - met name vanuit het deelgebied Almeerderhout -
te vergroten, krijgt de Kievitsweg het bij de nieuwe naam (Nieuwe Amersfoortseweg) behorende
profiel. Het hoofdwinkelcentrum van Almere Hout zal overigens niet in Hout Noord, maar in Hout
Zuid worden gerealiseerd. Hout Zuid krijgt echter pas in de laatste fase van ontwikkeling van Almere
Hout vorm als stedelijk gebied, de fase waarin ook ook de laatste elementen van de groen- en
waterstructuur hun definitieve uiterlijk krijgen (ondermeer Parkbos Hoge Vaart Zuid en het diagonale
kanaal) en de verkeersinfrastructuur geoptimaliseerd wordt door de aanleg van een nieuwe aansluiting
op de autosnelweg A27 en de reconstructie van de Waterlandseweg. De verstedelijkingsoperatie van
Hout Zuid start - los van ingrepen in de groenstructuur met een tijdelijk of permanent karakter - met
de ontwikkeling van het deelgebied A27 Bedrijvenpark, uiteraard inclusief de ontsluitende
infrastructuur (de Parallelweg).
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Financiële haalbaarheid

Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van een ruimtelijk plan is de financiële haalbaarheid
ervan. Met de financiële haalbaarheid ‘staat of valt’ immers de uitvoerbaarheid van het plan. Dit
aspect, de uitvoerbaarheid, heeft bij het opstellen van het structuurplan voor Almere Hout een
belangrijke rol gespeeld. Daartoe is vrijwel vanaf het begin van de planontwikkeling simultaan aan de
planinhoud en aan de exploitatie gewerkt - is tegelijkertijd getekend en gerekend.
Aangezien voor een exploitatieberekening ‘harde’ gegevens noodzakelijk zijn is een kwantitatieve toets
uitgevoerd. Naast het plan zoals uiteengezet in hoofdstuk 7, dat wordt gekenmerkt door een
betrekkelijk globale toedeling van het programma voor de functies wonen, werken, voorzieningen en
groen aan de 23 onderscheiden deelgebieden (op basis van de milieutypen en met behulp van de
methodiek van bandbreedten), is een ‘schaduwplan’ opgesteld waarin aan de genoemde functies
‘eenduidig’ kwantitatieve gegevens zijn gekoppeld. Aan de hand van deze zogeheten ruimtebalans -
die, in tabelvorm, bij hoofdstuk 7 is opgenomen - én de fasering is de financiële haalbaarheid van het
structuurplan getoetst. Hieronder wordt kort ingegaan op de toets zelf en op de resultaten ervan.
Eraan vooraf wordt het gebied toegelicht waarop de exploitatieberekening betrekking heeft: het
exploitatiegebied.

Exploitatiegebied
Bij het bepalen van de financiële haalbaarheid van een ruimtelijk plan is het van belang te weten welke
delen van het plangebied buiten de exploitatie blijven. Buiten de exploitatie blijven in het algemeen
delen die niet worden verstedelijkt, delen die al verstedelijkt zijn en delen waarvan de exploitatie aan
derden toevalt. Al bij de bespreking van de planinhoud (zie hoofdstuk 7) is opgemerkt dat de
Zuidoosthoek in de oorspronkelijke, agrarische staat wordt gehandhaafd en derhalve buiten
beschouwing wordt gelaten. Het spreekt vanzelf dat dit gebied (met een oppervlakte van 492 ha) ook
buiten de exploitatie wordt gehouden. Buiten de exploitatie vallen voorts de golfbaan Almeerderhout,
die weliswaar ‘binnen de bebouwde kom’ komt te liggen, maar zelf in de oorspronkelijke staat wordt
gehandhaafd, en infrastructurele elementen, waarvan de eigendom - en dus de exploitatie - aan hogere
overheden toevalt: de binnen de grenzen van het plangebied gelegen segmenten van de autosnelweg
A27, de Waterlandseweg en de (toekomstige) raillijn. Het gezamenlijk ruimtebeslag van de golfbaan en
de infrastructurele elementen is 329 ha. Dit houdt in dat van de totale oppervlakte van het
plangebied, groot 2.804 ha, een oppervlakte van 821 ha buiten de exploitatie wordt gehouden. Het
resterend gebied, waarvan de oppervlakte 1.983 ha bedraagt, wordt aangeduid als het
exploitatiegebied.

Financiële toets
Vertrekpunt voor een exploitatieberekening zijn kosten en opbrengsten. De kosten van het
structuurplan kunnen worden uitgesplitst naar de volgende posten:

t verwerving;
t milieuvoorzieningen (waaronder wordt verstaan bodemonderzoek en, indien de resultaten van het 

onderzoek daartoe aanleiding geven, sanering);
t bouw- en woonrijpmaken;
t archeologie (archeologisch onderzoek en het vrijwaren van bebouwing van archeologische 

waardevolle locaties, een kostenpost waar geen opbrengsten tegenover staan);
t bovenwijkse voorzieningen (waaronder worden begrepen de ontsluitende verkeersinfrastructuur en

een deel van het groen);
t plankosten.
De kosten zijn berekend met behulp van kengetallen. Wordt de fasering in de berekening betrokken
dan blijkt dat de voorinvesteringen in het groen (in het bijzonder de aanleg van de plantages) een
kostenverhogend effect hebben. Om die reden is, uit kostenoogpunt, een nader onderzoek naar dit
aspect van de planinhoud en de planaanpak nodig.
Opbrengsten worden gegenereerd door de uitgifte van gronden ten behoeve van woningen, kantoren
en bedrijven en voorzieningen.
Uit vergelijking van de kosten en de opbrengsten blijkt dat de exploitatie van het structuurplan voor
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Almere Hout ‘met enige inzet’ sluitend kan worden gemaakt. Optimalisering is hierbij voorwaarde, wat
neerkomt op een verlaging van de kosten en/of een verhoging van de opbrengsten. Een verlaging van
de kosten kan worden bewerkstelligd door te ‘schuiven’ met de toedeling van enkele kostenposten. Zo
kan een deel van het groen (in het bijzonder de lanen) in plaats van als bovenwijks te worden
aangemerkt aan de woonfunctie worden toegerekend (wat erop neerkomt dat de lanen worden
opgenomen in het bruto-woongebied). Ook door subsidies te verwerven - bijvoorbeeld voor de aanleg
van de busbanen - kunnen de kosten worden ‘gedrukt’. Een opwaarts effect op de opbrengsten kan
worden bereikt door de kavelprijzen voor woningen, kantoren etc. te verhogen. Dit kan zowel worden
gerealiseerd door de toepassing van een nominale prijsverhoging als door een vergroting van het
aandeel van de duurdere segmenten.
Uiteraard brengt de lange looptijd van het plan extra risico’s met zich mee; schommelingen in de
rentevoet en in het inflatiepercentage kunnen vérstrekkende gevolgen hebben en ook kunnen er
veranderingen in de economische situatie optreden. Aangezien het plan evenwel voldoende flexibiliteit
in de uitwerking garandeert, is het waarschijnlijk dat dergelijke risico’s kunnen worden opgevangen.

Groen als motor van uitvoering
Gezien de lange looptijd van het ontwikkelingsplan voor Almere Hout is voor een planaanpak gekozen
waarin de ontwikkeling van het groen de ‘motor’ van uitvoering van het plan is. Het groen is voor
Almere Hout, evenals de infrastructuur, dan ook een sterk identiteitsbepalend element. In de in
hoofdstuk 7 gepresenteerde visie op het groen in Almere Hout wordt ingezet op beheer van de
bestaande groenvoorraad (grotendeels aangeplant onder verantwoordelijkheid van het Rijk) en
gelijktijdige ontwikkeling van nieuwe groenelementen zoals lanen, plantages en stadstuinen.
Beheervisies, nadere uitwerkingen van de voorgestelde maatregelen en uitgebreider inzicht in de
exploitatiekosten zijn hiervoor vereist. Staatsbosbeheer is, als eigenaar-beheerder van ondermeer de
grote bosgebieden rondom de Waterlandseweg, in deze voor de gemeente een belangrijke partner.
Staatsbosbeheer heeft reeds te kennen gegeven dat een intensieve samenwerking met de gemeente in
dit kader wordt nagestreefd. Ook de gemeente is voorstander van intensieve samenwerking en is
voornemens om samen met Staatsbosbeheer te werken aan een plan van aanpak voor de transformatie
van de bosgebieden. Voorgestelde gebiedsingrepen, beheermaatregelen en financiële haalbaarheid
zullen hierbij aan de orde komen.
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Odes aan de Boom
Hoofdstuk 1: ‘Reims in Almere Hout’

Hoofdstuk 2: ‘Wood smells good’

Hoofdstuk 3: ‘Dos arbolitos’
Han nacido en mi rancho dos arbolitos
Dos arbolitos que parecen gemelos
Y desde mi casita los veo solitos
Bajo el amparo santo y la luz del cielo.

Nunca están separados uno del otro
Porque así quiso Dios que los dos nacieran
Y con sus mismas ramas se hacen caricias
Como si fueran novios que se quisieran.

Arbolito, arbolito, bajo tu sombra
Voy a esperar que el día cansado muera
Y cuando estoy solito mirando al cielo
Pido pa’ que me mande una compañera.

Arbolito, arbolito, me siento solo
Quiero que me acompañes hasta que muera.

Chucho Martinez Gil

Hoofdstuk 4: ‘Quercus aesculus’
Vroeger werd zo de altijdgroene eik aangeduid
die de Italiaanse bevolking voedsel verschafte in
de vorm van eikels, en gewijd was aan de Jupiter.

Hoofdstuk 5: ‘De esdoorn’
schrijven in de tuin
iemand streelt zachtjes je arm
af en toe -

het is de esdoorn

J.C. van Schagen

Hoofdstuk 6: ‘Wood, nature’s best building material’

Hoofdstuk 7: ‘Aan een boom’
Soms kijk je door je smalle ogen
zo zomers of je door de blaadren kijkt,
twee smalle stukjes blauw, het lijkt
door ochtendnevel licht bevlogen.
Beweeg maar niet.Want wie kan het verdragen
wanneer een boom zijn wortelen verlaat 
en dansen gaat?
Ik niet. En toch, je bent gemaakt om te bewegen,
in lange lijnen als een langzame muziek,
en dan weer stil te staan, omhoog, een slanke basiliek.
Daar kan ik beter tegen.
Ik ben vanavond in de tuin gegaan.
De bloemen waren allen wit, de maan
had haar ontroerd. Ik heb een boom omhelsd.
Hij was niet groot, zijn bast was hard,
maar ’k voelde duidelijk het kloppen van een hart;
ik denk dat het alleen het mijne was.
Ik stond in het onzichtbare, natte en zware gras
en voelde me in ’t paradijs gedreven.
Wie kan daar leven?

M.Vasalis

Hoofdstuk 8: ‘Liesje’
‘Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan’
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