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VOORWOORD 

Uit de Zuiderzee met haar rijke geschiedenis is Almere geboren, nu jong volwassen, en de komende decennia 

zelfbewust doorgroeiend. De ontwikkeling is bescheiden gestart in Almere-Haven, een deel van Almere met 

havenstadse allure aan het Gooimeer. De ontwikkeling ging daarna sneller in Almere Stad en Buiten, er werd een 

enorme slag geslagen, in sommige jaren werden meer dan 4000 woningen in een jaar gebouwd, Almere kreeg kri

tische massa, zodat voldoende draagvlak ontstond voor verschillende voorzieningen. Nu komt het vervolg. 

Almere is opgezet als meerkernige stad, waarbij het stadscentrum de parapluie is voor stad en regio. Aan de uit

breiding van het stadscentrum wordt voortvarend gewerkt, het stadshart wordt klaargemaakt voor de 21 e eeuw 

en meer dan 175.000 inwoners. 

In Haven en Buiten maken de inwoners gebruik van de centrale voorzieningen in Stad en daarnaast beschikken 

zij over hun eigen wat bescheidener voorzieningen. Voor heel Almere hebben Haven en Buiten ook nog iets speci-

aaIs; Haven heeft de gezellige haven, waar menig Almeerder graag verpoost en Buiten heeft het alom bekende 

Doemere. 

Ook de nieuwe stadsdelen die Almere nu gaat ontwikkelen moeten passen in het geheel en toch zichzelf kunnen 

zijn. Almere Poort en op termijn wellicht ook Pampus gaan het gezicht van Almere naar het IJmeer bepalen. 

Uniek is de ligging aan het grote IJmeerwater. Almere Poort is feitelijk de "poort" van Almere en van Flevoland. 

Op sportief terrein heeft Almere in haar prille bestaan naam opgebouwd. De tijd is rijp om daar de komende 

jaren ook passende grootstedelijke accommodaties bij te voegen. Gekozen is voor de ontwikkeling van een uniek 

sport en leisure complex in Almere Poort, met stadion, evenementenhal, drafbaan, zwembaden, racketcenter, met 

bijbehorende winkels en horecagelegenheden. Een belangrijke identiteitsbepaler voor het nieuwe Poort. 

Daarnaast zal in Poort volop gewerkt gaan worden, kantoren en bedrijven in diverse settings, vlak bij water, 

strand, bos en sport en leis ure; werken, wonen en recreeren geïntegreerd. Duurzaamheid in de breedste zin van 

het woord is vanzelfsprekend in Poort, gebruik makend van alle reeds opgedane ervaringen. Sterk wordt ook 

ingezet op menging van functies. 

Voor u ligt een modern en globaal structuurplan dat bol staat van de ideeën en ambities, waarmee de basis wordt 

gelegd voor de verdere uitwerking van Poort. Een plan dat rekening houdt met de natuurlijke gegevenheden van 

bodem en water, de bossen onderdeel laat zijn van Poort, inzet op verscheidenheid in woon- en werkmilieus. Ik 

spreek de verv{achting uit dat geheel volgens Almeerse traditie een nieuw uniek stadsdeel aan de stad wordt toe-

gevoegd. 

Douwe Halbesma, wethouder Ruimtelijk Ordening en Stadsontwikkeling Almere. 
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INLEIDING 

In het hiernavolgende wordt de inhoud van het structuurplan Almere Poort uiteengezet. Dit plan vormt 

het kader voor de verdere uitwerking van Poort in bestemmingsplannen. 

De romp van het document is de planbeschrijving (deel I). Hierin komen alle facetten van het structuur-

plan - het planproces en het planproduct - aan de orde. Om redenen van leesbaarheid is één van de 

beide componenten van het planproduct, het programma, in de planbeschrijving beknopt gehouden. Een 

uitgebreide toelichting op het programma bevat deel Il. 

Om de lezer in staat te stellen snel een indruk van de hoofdlijnen van het structuurplan te verwerven is 

in een katern dat voorafgaat aan deel I een samenvatting opgenomen. In dit katern worden ook de 

inspraakresultaten beschreven. 

In het katern dat volgt op deel Il wordt een overzicht gegeven van de geraadpleegde literatuur. Tevens is in 

dit katern een lijst opgenomen van allen die aan de totstandkoming van het structuurplan hebben bijgedragen. 
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SAMENVATTING 

Het plangebied voor de kern Almere Poort ligt ten zuidwesten van Almere Stad, aan het IJmeer, nabij de 

Hollandse Brug. Vanaf deze brug gaan de autosnelweg A6 in een rechte lijn en de spoorweg in een gebo

gen lijn dwars door het plangebied. De totale oppervlakte (exclusief een aan het plangebied toe te reke

nen deel van het IJmeer) is 940 ha. Aan alle zijden wordt het plangebied omgeven door groengebieden -

al dan niet geheel of gedeeltelijk binnen de plangrenzen gelegen. Met name het groengebied in de kust-

strook (het Muiderzand) heeft een uitgesproken recreatieve functie. Hier bevinden zich een strand, een 

jachthaven en een camping. Met uitzondering van de randen heeft het plangebied een typische polder

structuur. De rechtlijnigheid wordt slechts doorbroken door het tracé van de spoorweg. In het maaiveld 

dat van west naar oost enigszins afloopt, is als gevolg van zettingsverschillen een gering reliëf waarneem-

baar. Uit bodemonderzoek blijkt dat een centraal in het plangebied gelegen, noordwest-zuidoost-geo-

riënteerde lob de grootste zettingsgevoeligheid heeft. Tevens is vastgesteld dat in het noordoosten van het 

plangebied de beste waterkwaliteit voorkomt. 

AI voor het droogvallen van Zuidelijk Flevoland stond vast dat het gebied op termijn verstedelijkt zou 

worden. In 1983 is deze bestemming wettelijk vastgelegd en in het begin van de jaren '90 is de feitelijke 

planontwikkeling van start gegaan. Een belangrijke 'blauwdruk' voor het structuurplan is de Ruimtelijke 

Ontwikkelingsstrategie Almere 2015 (ROSA 2015), opgesteld in 1996. Hieraan zijn de volgende uit-

gangspunten ontleend: een sterke nadruk op 'werken' en toeristisch-recreatieve voorzieningen in het pro-

gramma, een gevarieerd aanbod van woningen en woonmilieu 's, een goede bereikbaarheid per openbaar 

vervoer (o.a. door middel van een station) en een sterke mate van functiemenging. Een overkoepelend 

uitgangspunt is het streven naar duurzaamheid. Met het oog op duurzaamheid wordt zoveel mogelijk 

ingespeeld op de aanwezige (natuurlijke) potenties. Belangrijke randvoorwaarden voor het structuurplan 

zijn de aanwezige hoofdinfrastructuur en autonome ontwikkelingen, zoals een uitbreiding van de cam-

ping, een eventuele verdubbeling van de spoorweg en enkele in ontwikkeling zijnde bouwprojecten. 

Contouren van het plan 

Op basis van de karakteristieken van het plangebied en de uitgangspunten is een ruimtelijke visie ont

wikkeld. De basis hiervan zijn een oriëntatie op de Hollandse Brug én een oriëntatie op de kuststrook 

langs het IJmeer. Dit leidt ertoe dat het zwaartepunt - inclusief het station - in het zuidwesten van het 
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plangebied komt te liggen. Nabij het zwaartepunt zijn een werkgebied (kantoren) en de 

toeristisch-recreatieve voorzieningen geprojecteerd. Het noordelijk deel van het plange-

bied is hoofdzakelijk voor de functie wonen, het zuidoostelijk deel voor het bedrijven ge-

deelte van de functie werken bestemd. 

In samenhang met de ruimtelijke visie is een voorlopig programma opgesteld. Vier 

onderdelen daarvan, te weten 'wonen', 'werken' en twee toeristisch-recreatieve voorzie-

ningen, blijken door omvang en/of gebruik de drempelwaarde voor een milieu-effectrap

portage te overschrijden. Aangezien deze onderdelen tezamen vrijwel het gehele pro

gramma constitueren, is besloten een integrale milieu-effectrapportage op te stellen -

simultaan met het opstellen van het structuurplan. Er is daarbij gebruik gemaakt van 

drie alternatieven, waarin opeenvolgend meer aandacht wordt geschonken aan milieu-

aspecten. Op basis van vergelijking is een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

ontwikkeld. Het MMA is vervolgens bewerkt tot een zogeheten voorkeursalternatief 

(VA). Het VA is het structuurplan. 

Programma 

Mede op basis van de resultaten van de milieu-effectrap-

portage is het programma geconcretiseerd. Het aantal te 

realiseren woningen bedraagt ca. 10.000. Een relatief 

groot deel, 25%, zal zijn gestapeld. De dichtheid varieert van 60 tot 10 woningen per ha 

Overigens is bijna 50% van de woningen van het in Almere gangbare type, aangeduid 

als 'regulier'. Ruim 85% van de woningen wordt gerealiseerd in 'exclusieve' woongebie-

den, de overige in deelgebieden waar andere functies 'de boventoon voeren'. Het totale 

ruimtebeslag van de exclusieve woongebieden is 278 ha . 

Het programma 'werken' omvat 300.000 à 400.000 m' bvo kantoorruimte. Dit volume 

zal voor het grootste deel worden geconcentreerd in een kantorenlocatie, waarvan de 

bruto oppervlakte 47 ha is. Voor bedrijventerreinen is 115 ha uitgetrokken. Minimaal 

40% en maximaal 60% hiervan is bestemd voor hoogwaardige bedrijven. De resterende 

oppervlakte is toebedeeld aan gemengde bedrijven en aan bedrijven die op een 'binnen-

stedelijke' locatie kunnen worden gevestigd. Tezamen met een oppervlakte van 10 ha 

waarvoor de precieze bestemming nog moet worden vastgesteld, bedraagt het totale 

ruimtebeslag 172 ha. 

De belangrijkste toeristisch-recreatieve voorzieningen worden geconcentreerd in een sport

en 'leisure'-complex (S&L-complex). Voor een deel van dit complex, Fase I genoemd, is 

het ontwikkelingsinitiatief al in een gevorderd stadium. Het omvat onder andere een voet-

balstadion en andere wedstrijdsportvoorzieningen met een gezamenlijke bruto oppervlakte 

van ca. 25 ha In Fase II worden nog nader te bepalen aanvullende leisure-voorzieningen 

gerealiseerd. Het totale ruimte beslag van het S&L-complex is 80 ha. 

Voor voorzieningen zoals winkels, scholen, zorg- en welzijnscentra en sportvelden is in 

totaal 35 ha uitgetrokken. Een deel van de voorzieningen wordt geconcentreerd en 

vormt aldus het centrum van Almere Poort. Het ruimtebeslag van deze centrumvoorzie

ningen is 5 ha. De oppervlakte van de openbare groenvoorzieningen, onderverdeeld in 

30 ha bovenwijks groen en"37 ha wijk-, buurt- en blokgroen, wordt aan andere pro-

gramma-onderdelen toegerekend. 

De som van het ruimtebeslag van 'wonen' (278 ha), 'werken' (172 ha), het S&L-com-

plex (80 ha) en de voorzieningen (35 ha) is 565 ha Dit komt overeen met de oppervlak-

te van het te ontwikkelen plangebied. 

Tot het programma voor Almere Poort behoren ook onderdelen die in dit stadium nog 

niet kunnen worden gekwantificeerd of die een hoofdzakelijk kwalitatieve dimensie heb-

ben. De gemeenschappelijke noemer van deze programma-onderdelen - verkeer, civiel-

technische aspecten, milieu-aspecten en sociale aspecten, is het genereren van duur-

zaamheid. 

Het structuurplan 

Structuur en inrichting zoals in beeld gebracht in de struc

tuurplankaart zijn een uitwerking van de ruimtelijke visie. De 

structuur is opgebouwd uit een waaier in het zuidwesten en 

een rechthoekig raster in het noordoosten, onderling gescheiden door een groenzone 

(Groenendaal). Elementen van de waaier-structuur zijn het station en de zone waarin het 

S&L-complex is opgenomen (Omnizo). In Omnizo bevindt zich tevens het 'visitekaartje' 

van Almere Poort, de leis ure-boulevard, een verbindend element tussen het station en het 

strand. Omnizo en Groenendaal zwakken door hun ligging, dwars op de spoorweg, de 

scheidende werking van dit dominante (infra-)structuurelelement af. Groenendaal, gele

gen ter plekke van de lob met de grootste zettingsgevoeligheid, maakt onderdeel uit van 



een kern-omspannende groenstruc-

tuur, waarin ook de bestaande (en 

enkele nieuw te ontwikkelen) groenge

bieden langs de randen van het plangebied zijn opgenomen. 

Voor de ontsluiting voor autoverkeer is het plangebied in drieën 'geknipt'. 

Vrijwel het gehele plangebied ten noorden van de spoorweg - waarvan het 

grootste deel gevormd wordt door het 'exclusieve' woongebied - wordt ontsloten vanaf 

een in de rand gelegen hoofdverkeersweg. Afzonderlijke ontsluitingen zijn er voor het 

zuidwestelijke deel - waarin behalve het S&L-complex ook de kantoren zijn gesitueerd -

en voor de bedrijventerreinen in het zuidoosten. In verkeerskundig opzicht worden de 

delen aaneengesmeed door een lusvormige 

busbaan en door een netwerk van wegen voor 

langzaam verkeer. 

Op basis van de structuurelementen kan het 

plangebied in een groot aantal deelgebieden 

worden uiteengelegd - alle met onderschei-

den functionele en ruimtelijke karakteristie-

ken. Vooral de deelgebieden in het zuidwesten, nabij het station, zijn qua functies sterk 

gemengd. Tot deze gebieden behoren behalve Omnizo onder andere de kantoren locatie 

(Zakenpoort) en een deel van het meest centraal in het plangebied gelegen woongebied 

(Euroquartier). In dit deel bevinden zich het (winkel-)centrum van Almere Poort en het 

woonmilieu met de hoogste dichtheid. Een woonmilieu met een hoge dichtheid wordt 

ook aangetroffen in het noordwesten van het plangebied, nabij de IJmeerdijk (in het 

deelgebied Dijkzicht). Met woningen in een compacte setting wordt hier ingespeeld op 

het uitzicht dat kan worden genoten. Lage tot zeer lage dichtheden worden aangetroffen 

in de woongebieden in het noordoosten van het plangebied. Bijzondere milieukenmer-

ken zijn hier de aanwezigheid van veel oppervlaktewater, waarmee wordt ingespeeld op 

de goede waterkwaliteit (Waterrijk) en de aanwezigheid van bos (de Pampushout). De 

'reguliere' woningen bevinden zich in de deelgebieden die aan Groenendaal grenzen. 

Een bijzonder deelgebied is de IJmeerkustststrook buitendijks. Deze heeft primair een 

toeristisch-recreatieve functie: de bestaande voorzieningen worden gehandhaafd en enkele 

nieuwe, waaronder een 'nat park' op aan te leggen 'wetlands' en een tweede jachthaven, 

zullen worden toegevoegd. Om de locatiekenmerken uit te buiten zullen er in de strook 

ook woningen en, op beperkte schaal, kantoren worden gebouwd. Eventueel verlies aan 

strandoppervlak zal worden gecompenseerd door een uitbrei

ding van het Zilverstrand - onderdeel van een gebied ten zui-

den van de autosnelweg dat formeel tot het plangebied 

behoort maar dat in het structuurplan als een autonoom 

gebied is behandeld. 

Uitvoering 

Een belangrijk criterium voor de uitvoering van het plan is de 

financiële haalbaarheid. Ondanks_ de relatief hoge kosten, 

voortvloeiend uit de verwerving, de aanleg van de infastruc-

tuur en de participatie in de verwezenlijking van het S&L-complex, lijkt de haalbaarheid 

gewaarborgd. Tegenover de kosten staan immers maatregelen die de opbrengsten gunstig 

beïnvloeden: een zo efficiënt mogelijk grondgebruik (waaronder dubbel grondgebruik), 

het werven van fondsen en het hanteren van een strategische fasering. 

Begonnen wordt, naar verwachting in 2000, met de bouw van Fase I van het S&L-com-

plex. Aansluitend wordt een begin gemaakt met het voor uitgifte gereed maken van de 

werkgebieden. Met het bouwen van de woningen wordt gestart in 2003. Een jaar later zal 

worden begonnen met de bouw van Fase II van het S&L-complex. Als laatste onderdeel 

zal de ontwikkeling van de buitendijkse voorzieningen ter hand worden genomen, ver-

moedelijk pas na 2006. 

Waarschijnlijk al in 2001 kan het voetbalstadion in gebruik worden genomen. Drie jaar 

later is het gehele S&L-complex-Fase I gereed. In hetzelfde 

jaar (2004) zullen de eerste woningen worden opgeleverd. Er 

wordt naar gestreefd om in 2005 het (definitieve) station te 

kunnen openen. Het ligt in de verwachting dat omstreeks 2007 

alle bedrijventerreinen zijn uitgegeven en dat in 2010 het volle-

dige contingent laagbouwwoningen gereed zal zijn, wat bete-

kent dat Almere Poort op dat moment als stedelijk gebied gro-

tendeels zal zijn uitgekristalliseerd. Het zal echter nog tot in de 

jaren '20 van de nieuwe eeuw duren voordat de bouw- en 

inrichtingswerkzaamheden volledig zullen zijn afgerond. 
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INSPRAAKRESULTATEN 

Van 15 februari tot en met 14 maart 1999 heeft het Voorontwerp Structuurplan Almere Poort conform 

artikel 6a van de Wet Ruimtelijke Ordening ter inzage gelegen. Gedurende een periode van vier weken 

kon een ieder zijn reactie op het plan geven. Voorts is in het kader van artikel 10 van het Besluit 

Ruimtelijke Ordening aan betrokken gemeenten, provincies, diensten van het rijk, waterschapsbesturen 

verzocht een reactie op het voorontwerp structuurplan te geven. 

In een afzonderlijke "reactienota Voorontwerp Structuurplan Almere Poort" wordt verslag gedaan van de 

reacties uit het overleg ex art. 1 0 Besluit Ruimtelijke Ordening en uit de inspraakprocedure en wordt 

ook aangegeven welke wijzigingen en aanvullingen verwerkt zijn in het Ontwerp Structuurplan Almere 

Poort (juni 1999) . 

Dit Ontwerp Structuurplan heeft vanaf 28 juni 1999 vier weken ter visie gelegen. 

De ter visie legging heeft 15 zienswijzen opgeleverd. De gemeente Almere heeft vervolgens met diverse 

partijen overleg gevoerd over de visie op de ontwikkeling van het stadsdeel Almere Poort. Het ging daar

bij om de volgende onderwerpen: 

• Stedelijke activiteiten in het IJmeer; Ecologische Hoofd Structuur/Structuurschama Groene Ruimte, 

de buitendijkse bouwactiviteiten en de jachthaven. 

• De omvang van de stedelijke ontwikkelingen in het Pampushout en het Muiderzand; het verlies aan 

bomen en natuurwaarden, en de wijze van compensatie 

• De ecologische verbindingszone langs de Hogeringl A6; verbetering van het feitelijk functioneren en 

het wegnemen van bestaande en toekomstige barriëres. 

In de nota: "Reactie op de zienswijzen Ontwerp Structuurplan Almere Poort" zijn alle zienswijzen 

samengebracht en van commentaar voorzien. In geen van de zienswijzen wordt echter aanleiding gezien 

om het plan, ten opzichte van het Ontwerp, aan te passen. In de nota wordt stilgestaan bij het (voorlo

pig) resultaat van het met bovengenoemde instanties in het kader van de ingediende zienswijzen op het 

Ontwerp Structuurplan gevoerde overleg. Het contact zal met diverse partijen worden gecontinueerd. 

De resultaten van deze voortgezette contacten zullen verwerkt worden in de diverse op te stellen bestem

mingsplannen. 
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INLEIDING 

In dit deel wordt het structuurplan voor Almere Poort beschreven. De nadruk ligt hierbij op de ruimte

lijke aspecten. De hoofdstukken 2 tlm 5 vormen de 'aanloop' tot het plan. Behandeld worden achtereen

volgens de karakteristieken van het plangebied, de plangeschiedenis, de uitgangspunten en de randvoor

waarden. In de hoofdstukken 6 en 7, respectievelijk gewijd aan het concept en de milieu-effectrapporta

ge, worden de contouren van het plan geschetst. In hoofdstuk 8 wordt het programma, dat integraal 

wordt toegelicht in deel 1I, kort samengevat. De feitelijke planbeschrijving vindt plaats in hoofdstuk 9 en 

10. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het structuurplan, terwijl in hoofdstuk la de 

veertien deelgebieden waarin Almere Poort uiteenvalt, worden beschreven. Het deel eindigt met twee 

hoofdstukken waarin de uitvoering van het plan centraal staat: de financiële haalbaarheid (hoofdstuk 11) 

en de planning en de fasering (hoofdstuk 12). 
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KARAKTERISTIEKEN VAN HET PLANGEBIED 

Het plangebied voor de toekomstige kern Almere Poort ligt ten zuidwesten van de centrale kern Almere 

Stad. Het strekt zich uit tot aan de kust van het IJmeer en raakt aan de Hollandse Brug. De brug waar

over de autosnelweg A6 en een spoorweg (de Flevolijn) voeren, is de belangrijkste toegang tot Almere 

en tot Flevoland - vanuit het 'oude' land. Aan de ligging nabij de brug dankt Almere Poort haar naam. 

Op regionale schaal wordt de ligging van hef plangebied in belangrijke mate bepaald door de aanwezige 

hoofdverkeersinfrastructuur. Via de vrijwel parallelle netwerken van autosnelwegen en spoorwegen vormt 

de toekomstige bouwlocatie een belangrijke schakel in de verstedelijkingsassen in de richting van 

Amsterdam en Schiphol en in de richting van het Gooi en de stad Utrecht. Ook het IJmeer kan worden 

beschouwd als een regionaal ruimtelijk kader - met name van betekenis voor de waterrecreatie. Tot dit 

kader behoren onder andere Muiden, de toekomstige Amsterdamse locatie IJburg, de dorpen aan de 

kust van Waterland en de toekomstige kern Almere Pampus. 
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Afbakening van het plangebied 

Het plangebied wordt begrensd door de Pampushout in het noorden, door de Hogering, 

een stadsautoweg, in het oosten, door de autosnelweg A6 in het zuiden en door het 

IJmeer in het westen. Hierbij moet worden aangetekend dat een groot deel van de 

Pampushout in het plangebied ligt; de feitelijke noordelijke plangrens wordt gevormd 

door een lijn die evenwijdig loopt met het Van Wagtendonkpad en ca. 500 m noordelij-

ker ligt dan dit fietspad - en over een grote lengte samenvalt met de noordrand van de 

Pampushout. Bovendien maakt in het zuiden een strook land tussen de autosnelweg en 

het Gooimeer, bestaande uit een 'restgebied' tussen het Kromslootpark en het 

Zilverstrand én het Zilverstrand zelf, deel uit van het plangebied en wordt een deel van 

het water van het IJmeer tot het plangebied gerekend. De meest nabij het plangebied 

gelegen delen van de bebouwde kom van Almere Stad zijn de Literatuurwijk en het 

bedrijventerrein Gooisekant. 

De afstand tussen de Pampushout in het noorden en het Gooimeer in het zuiden 

bedraagt ruim 4.000 m, die tussen de Hogering in het oosten en het IJmeer in het wes-

ten ongeveer 3.000 m. De totale oppervlakte van het plangebied, inclusief het binnen de 

plangrens gelegen deel van het IJmeer, bedraagt 1.300 ha. De oppervlakte van het 

'droge' plangebied is 940 ha. Wanneer het ruimtebeslag van bestaande en te handhaven 

elementen in mindering wordt gebracht, resteert een te ontwikkelen plangebied met een 

oppervlakte van 565 ha - wat voldoende is om het programma op te kunnen nemen. 

Ontsluiting van het plangebied 

De spoorweg voert weliswaar door het plangebied, maar door het ontbreken van een 

station heeft deze momenteel geen betekenis voor de ontsluiting. De belangrijkste ont-

sluiting voor autoverkeer is de autosnelwegaansluiting Muiderzand, gelegen in het zuid

westen van het plangebied. Vanaf deze aansluiting voert een weg noordwaartS het plan

gebied in, de Pampusweg. In het zuidoosten, net buiten het plangebied, ligt de autosnel-

wegaansluiting Almere Stad-West. Hier sluit de Hogering op de autosnelweg aan. De 

eerste weg die vanaf de Hogering het plangebied invoert, ligt op grote afstand van de 

autosnelwegaansluiting. Het betreft een weg door de Pampushout. Deze kan als een 

secundaire ontsluiting van het plangebied voor autoverkeer worden aangemerkt. 

Structuur van het plangebied 

Een allesoverheersend structuurelement is de spoorweg die met een gebogen tracé het 

plangebied van het noordoosten naar het zuidwesten doorsnijdt. De spoorweg ligt op 

een dijk waarvan de kruin een hoogte van ca. 5 m boven het maaiveld heeft. Dit element 

scheidt het plangebied in een groter noordwestelijk en een kleiner zuidoostelijk deel. 

Voor het overige heeft het plangebied, met uitzondering van enkele randen, een struc

tuur die typerend is voor een polder: orthogonaal en opgebouwd uit grootschalige ruim-

telijke elementen. Vrijwel vanaf het moment waarop de polder Zuidelijk Flevoland 

droogviel, in 1968, is er van uitgegaan dat het plangebied vroeger of later een stedelijke 

bestemming zou krijgen en met die toekomstige bestemming is bij de inrichting nadruk-

kelijk rekening gehouden. Het centrale deel van het plangebied bestaat uit een open en 

'leeg' gebied, waarin de spoordijk het enige element met een verticale dimensie is. Dit 

gebied dat (tijdelijk) als bouwland in gebruik is, heeft een oppervlakte van ruim 400 ha. 

'Harde', rechte lijnen scheiden het van randgebieden die in het algemeen een minder 

open karakter hebben en als groengebieden kunnen worden getypeerd: het Muiderzand 

in het westen en de Pampushout in het noorden en het oosten. Het oostelijke randge

bied ten zuiden van de spoordijk is een groenstrook die deel uitmaakt van een ecologi-

sche zone. 
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Muiderzand 

Het Muiderzand is het meest gevarieerde deel van het plangebied - qua ruimtelijke 

structuur, inrichting én gebruik. Het beslaat vrijwel de gehele kuststrook van het plange

bied en heeft een oppervlakte van ruim 140 ha (waarvan 45 ha buitendijks). De ligging 

aan het IJmeer en de specifieke bodemgesteldheid waren aanleiding het gebied aanvan-

kelijk een recreatieve bestemming te geven. Binnendijks heeft het gebied een inrichting 

die bestaat uit een afwisseling van bospartijen, met een gevarieerde vegetatie, en open 

ruimten. In dit deel bevindt zich een camping. Deze heeft een oppervlakte van 10 ha. 

Buitendijks zet het Muiderzand zich voort in een strandstrook, het Muiderstrand, aan-

gelegd op opgespoten zand. In de strandstrook is de jachthaven Marina Muiderzand 

opgenomen, waarbij ook een catamaranstrand behoort. De jachthaven die een opper-

vlakte van 20 ha heeft, biedt plaats aan 900 vaartuigen en behoort daarmee tot de 

grootste in het land. Het Muiderzand wordt vanaf de autosnelweg A6 ontsloten via de 

gelijknamige aansluiting en de Pampusweg. Vanaf de Pampusweg voert een secundaire 

weg in de richting van de jachthaven, de Marinaweg. 

Het Muiderzand heeft zich inmiddels onrwikkeld tot een recreatiegebied van regionale 

betekenis. Het trekt jaarlijks een groot aantal bezoekers, met name in het zomerseizoen. 

Het IJmeer dat onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur, vervult een belangrijke 

functie in de route van trekvogels. De vogels benutten als rust- en pleisterplaats niet 

alleen het wateroppervlak maar ook de aangrenzende gronden. 
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Pampushout 

De Pampushout is in de jaren '70 aangelegd als zogeheten casco-bos. Om de toekomsti-

ge bewoners van Zuidelijk Flevoland al in een vroeg stadium te kunnen laten beschikken 

over bos-achtige groengebieden, is kort na het droogvallen van de polder een begin 

gemaakt met de aanplant van hoofdzakelijk uit snelgroeiende bomen (zogeheten 'wij

kers ') bestaande bossen. Uitgangspunt daarbij was dat delen van de bossen op termijn 

een andere - bijvoorbeeld stedelijke - bestemming kunnen krijgen. 

Het in het plangebied gelegen deel van de Pampushout heeft een oppervlakte van ca. 

240 ha (De totale oppervlakte bedraagt ca. 500 ha). Het gebied bestaat uit grote, in het 

algemeen orthogonale boskavels. Het fietspad door de Pampushout, het Van 

Wagtendonkpad, maakt deel uit van een stadscorridor. Vooral aan dit gegeven dankt de 

Pampushout zijn huidige recreatieve functie. Deze functie wordt ondersteund door een 

bezoekerscentrum en een manege, waarvan de laatste voorziening gesitueerd is in het 

deel van de Pampushout dat buiten het plangebied ligt. De Pampushout heeft tevens 

een functie voor de houtproductie. 

Overige randgebieden 

In het randgebied langs de Hogering, gelegen ten zuiden van de spoordijk, is kort gele

den (in 1996) een ecologische zone ingericht. Deze vormt een verbindende schakel tus

sen de Pampushout en het Kromslootpark. Op grotere schaal beschouwd maakt de zone 

deel uit van een ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Gooimeer, 

beide elementen van de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied heeft een afwisselend 

droog en nat karakter. Een waterloop die via de Hoge Wetering in verbinding staat met 

de Noorderplassen is in de zone opgenomen. De totale oppervlakte van het randgebied 

bedraagt 59 ha. De oppervlakte van de ecologische zone die zich in het noordelijk deel 

van het gebied vork-vormig in tweeën vertakt, is 39 ha. De resterende oppervlakte komt 

toe aan een tussen de takken van de vork gelegen braakliggend terrein. 

De strook land tussen de autosnelweg A6 en het Gooimeer die tot het plangebied 

behoort heeft voor zover deze binnen de dijk is gelegen het karakter van een 'restge

bied' . Het buitendijkse deel, het Zilverstrand, vertoont qua inrichting en gebruik over-

eenkomst met het Muiderstrand, waarmee het via een onderdoorgang onder de 

Hollandse Brug verbonden is. 
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Maaiveld en bodemgesteldheid 

Het maaiveld van het plangebied ligt onder het niveau van de zeespiegel. Direct achter 

de IJmeerdijk ligt het op 2,5 à 3 m - NAP, nabij de Hogering op 3,5 à 4 m -NAP. Er is 

dus sprake van een - overigens gering - dalend verloop in de richting van west naar oost. 

Er is bovendien enig reliëf in het maaiveld. 

Het hoogteverloop van het maaiveld reflecteert de bodemgesteldheid. De bovenkant van 

het pleistoceen (de diepere bodemlagen) vertoont eveneens een dalend verloop, zij het 

van zuidwest naar noordoost en veel sterker dan het maaiveld. In het zuidwesten reikt 

het pleistoceen tot 1 à 3 meter onder het niveau van het maaiveld, in het noordoosten 

varieert het hoogteverschil tussen beide van 3 tot 6 m. Dit houdt in dat het holoceen 

(de bodemlagen direct onder de oppervlakte) in noordoostelijke richting in dikte toe-

neemt. 

Het reliëf in het maaiveld is het gevolg van zettingsverschillen - verschillen in de snel

heid en in de mate van zetting. Zettingsverschillen hangen samen met de dikte én de 

samenstelling van het holoceen: hoe dikker en hoe hoger het kleigehalte, hoe groter de 

zettingsgevoeligheid. Ook de aanwezigheid van veenlagen doet de zettingsgevoeligheid 

van de bodem toenemen. Uit metingen blijkt dat de grootste zettingen zullen optreden 

in een centraal in het plangebied gelegen, noordwest-zuidoost-georiënteerde lob. 

• 
~ ... 
o 
o 

P-. 



1 

2 

3 

... ... 
o 
o 

il< ., ... ., 
e 

:;;: 
s:l 
.! 
0. ... 
;ol 
;ol ... 
u 
;ol ... ... 

(I) 

bestaand water 

isohyps . en m meters 

-NAP 

Muiderzandbeek 

/' 
/ 

/ 

I 
I 



• J 

r ' 
, . 

De waterhuishouding 

Het peil van het oppervlaktewater vertoont tussen de IJmeerdijk en de Pampusweg -

dus in het Muiderzand - een dalend verloop van 4,50 m - NAP tot 5,20 - NAP. Ten oos

ten van de Pampusweg ligt het peil constant op een diepte van 5,20 - NAP. De kwaliteit 

van het oppervlaktewater wordt mede bepaald door de mate waarin het dieper gelegen 

kwelwater er in doordringt. Dit kwelwater is brak, rijk aan nutriënten en heeft een rela-

tiefhoog ijzergehalte. De mate waarin het kwelwater in het oppervlaktewater (en het 

grondwater) doordringt, wordt bepaald door de stijghoogte van het kwelwater (de kwel

druk), de doorlatendheid van de bovenste bodemlaag en, uiteraard, het peil van het 

oppervlaktewater. Direct achter de IJmeerdijk is de stijghoogte van het kwelwater 3,25 

m -NAP, nabij de Hogering 4,50 m - NAP. Dit betekent dat de kweldruk van west naar 

oost afneemt. Uit metingen blijkt dat, mede als gevolg van de geringe doorlatendheid 

van de bovenste bodemlaag, het oppervlaktewater in het noordoostelijke deel van het 

plangebied de beste kwaliteit heeft. 

Direct achter de IJmeerdijk treedt zogeheten dijkse kwel op. De kwaliteit van dit kwel-

water is wél goed. 
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Archeologische vindplaatsen 

Verspreid over het plangebied bevinden zich in de bodem vier scheepswrakken (CMA-

codes 25H-019, 25H-020, 25H-021 en 25H-023) met een ouderdom van vier tot vijf 

eeuwen. De vindplaatsen zijn herkenbaar door de aanwezigheid van 'bulten' (van gerin-

ge hoogte) in het maaiveld. Uit de gegevens van de provinciale Archeologische 

Monumentenkaart (AMK), waarop het plangebied een hoge archeologische verwachting 

heeft, blijkt tevens dat een karterend archeologisch bodemonderzoek nodig is. Het aan

tal locaties alsmede de omvang, de diepteligging en de precieze archeologische waarde 

zijn op dit moment nog niet bekend. De gemeente heeft zich, in navolging van het rijks-

beleid, ten doel gesteld zorgvuldig met bijzondere archeologische locaties om te gaan. 

Behoud van het bodemarchief in de bodem door inpassing van de locaties cq. objecten 

in de plannen heeft daarbij de voorkeur. Indien een locatie met een behoudenswaardige 

archeologische waarde als gevolg van sterke stedenbouwkundige argumenten bebouwd 

zal worden, moeten maatregelen ter bescherming van het object worden genomen. 

Indien technische maatregelen aan de objecten, de bodem of de uitvoeringswijze niet 

mogelijk zijn of onvoldoende resultaat bieden zal opgraving plaatsvinden door de daar-

toe bevoegde instanties. 

Belangrijke infrastructurele elementen 

Naast de spoorweg - en een parallel aan de spoorweg lopend doorgaand fietspad - zijn 

er in het plangebied nog enkele andere infrastructurele elementen met een geledende 

werking. Deze bevinden zich hoofdzakelijk in de randen van het plangebied. In het 

uiterste zuidwesten valt het tracé van de autosnelweg A6 binnen de grenzen van het 

plangebied. Dominant aanwezig in de westelijke rand van het plangebied is de 

IJmeerdijk. Op korte afstand hiervan landinwaarts bevindt zich de Pampusweg, waarvan 

het verloop voorbij de kruising met de spoorweg kaarsrecht is. 

In de zuidelijke rand van het plangebied loopt, parallel aan de autosnelweg, op een 

afstand van zo'n 250 m, een bovengrondse 380 kV-hoogspanningsleiding. 
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PLANGESCHIEDENIS 

Het Structuurplan Almere Poort is het voorlopige eindresultaat van een planproces dat ongeveer 30 jaar 

geleden een aanvang heeft genomen. Al in het begin van de jaren '60 werd besloten om de nog in te pol

deren delen van het IJsselmeer niet primair voor een uitbreiding van het agrarisch areaal te benutten, 

maar om de aan te winnen gronden ook te gebruiken voor stedelijke functies. Zeven jaar na het droog-

vallen van Zuidelijk Flevoland (in 1968) werd dit uitgangspunt bekrachtigd in de Derde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening (1975), die in het teken stond van het ruimtelijk spreidingsbeleid. In de nota werd 

de te ontwikkelen nederzetting Almere als groeikern aangewezen. Uit het begin van de jaren '70 dateert 

het stedenbouwkundig concept van de meer-kernige stad, op basis waarvan de feitelijke ontwikkeling 

van Almere haar beslag zou krijgen: een centrale kern (Almere Stad), omgeven door een krans van satel

liet-kernen. Gerekend werd met de uitgroei tot een stad van maximaal 250.000 inwoners, waarvan het 

areaal de gehele zuidwesthoek van Zuidelijk Flevoland zou beslaan. In 1976 ging de eerste paal de grond 

in voor Almere Haven, in 1980 werden de eerste bewoners van Almere Stad verwelkomd. In 1984, in het 

jaar waarin Almere de status van gemeente kreeg, werden de eerste woningen in de derde kern, Almere 

Buiten, opgeleverd. 

In 1983, een jaar voor de installatie van het eerste gemeentebestuur, werd het Structuurplan Almere 

vastgesteld - door de Minister van Verkeer en Waterstaat. In het structuurplan werd het gebied tussen 

Almere Stad en de Hollandse Brug - waaraan eerst later de naam Almere Poort zou worden gegeven -

aangewezen als toekomstig stedelijk gebied. In het in hetzelfde jaar goedgekeurde Bestemmingsplan 

Almere Oost en West werd die aanwijzing bekrachtigd in de vorm van een bestemmingswijzigingsbe-

voegdheid ten behoeve van een stedelijke ontwikkeling. 

Een verdere concretisering van de toekomstige ontwikkeling van Almere Poort - met name betreffende 

de uitgangspunten en het programma - kreeg vanaf het begin van de jaren '90 haar beslag in een reeks 

van plannen (op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau) en studies. 
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VINEX: een vierde kern In het westen van 

Almere 

In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra, afgekort VINEX (Ministerie van 

VROM, 1990), die richtlijnen geeft voor de verstedelijking in de periode tot het jaar 

2005, werd aan Almere de taakstelling gegeven 30.000 woningen te ontwikkelen. Van 

dat aantal zouden er in de betreffende periode 10.000 gerealiseerd moeten worden in 

het westelijke deel van Almere, in de VINEX aangeduid als 'Almere West'. Met het 

bekrachtigen van de richtlijnen van de VINEX in een Planologische Kern Beslissing 

(PKB) Nationaal Ruimtelijk Beleid in 1991 , zijn de eerste contouren voor de fasering 

van de verdere stedelijke ontwikkeling van Almere in westelijke richting vastgelegd. 

Tegen de verwachting in - en mede als gevolg van een versnelde uitvoering van de 

VINEX-taakstelling - blijken de toegewezen 30.000 woningen in de al in ontwikkeling 

zijnde kernen te kunnen worden gerealiseerd. De uitgangspunten betreffende de fase-

ring en het programma voor de stedelijke ontwikkeling in het westelijke deel van Almere 

(Almere Poort) worden onverkort gehandhaafd. 

Stadsplan Almere 2005: werkgelegenheid 

en recreatie 

In 1992 presenteren B&W van de gemeente Almere een visie op de (ruimtelijke) ont

wikkeling van Almere tot het jaar 2005, waaraan de naam Stadsplan Almere 2005 wordt 

gegeven. Met de stormachtige ontwikkeling van het aantal inwoners van Almere (in 

1990 telt de dan 14 jaar oude stad 71.000 inwoners) houdt de ontwikkeling van het 

aantal arbeidsplaatsen geen gelijke tred - met als gevolg een toenemende uitgaande pen-

del en de daarbij behorende verkeerscongestieproblemen. Om die reden wordt in de 

visie sterk de nadruk gelegd op het aspect van de werkgelegenheid. De ligging van de 

toekomstige kern Almere Poort, nabij de Hollandse Brug, moet in dat verband worden 

uitgebuit. Ook kan bij de ontwikkeling van Almere Poort worden ingespeeld op de 

recreatieve potenties van met name het IJmeer en het Muiderzand. Aldus worden in 

Stadsplan Almere 2005 als belangrijke uitgangspunten voor het programma van Almere 

Poort werkgelegenheid en recreatievoorzieningen genoemd. Op deze uitgangspunten 

wordt in de verdere planontwikkeling voortgeborduurd. 

Een formele bekrachtiging van enkele van de uitgangspunten van de visie - die zelf uit

sluitend richtinggevend is - komt tot stand in het Streekplan Flevoland (Provincie 

Flevoland, 1993). Hierin wordt namelijk het Muiderzand als 'recreatie-concentratiege

bied' aangewezen. Het streekplan beschouwt bovendien de ontwikkeling van Almere 

Poort in relatie tot de ontwikkeling van de toekomstige kernen Hout en Pampus - voor-

al uit het oogpunt van (woon-)milieudifferentiatie. In verband met de goede ontsluiting 

door openbaar vervoer (in casu de Flevospoorlijn), wordt in het streekplan prioriteit 

gegeven aan de ontwikkeling van Almere Poort, waarmee de in de VINEX genoemde 

fasering nogmaals wordt onderstreept. 

Ruimtelijke studies: wel of niet 3000 

woningen per jaar? 

In 1994 wordt een studie verricht naar de ontwikkeling van het westelijk deel van 

Almere. De conclusie van deze zogeheten Ruimtestudie Westflank Almere (die dient als 

uitgangspunt en toetsingskader voor de verdere uitwerking van Almere Poort, Almere 

Pampus en het Noorderplassengebied) luidt dat uiterlijk in het jaar 2000 met de bouw 

van Almere Poort zal moeten worden begonnen, indien men de bouwproductie van 

3.000 woningen per jaar wenst te continueren. Aan de wenselijkheid de bouwproductie 

ook in de toekomst op het oorspronkelijke peil te handhaven ontstaat geleidelijk echter 

ook twijfel, mede ingegeven door het feit dat na het aflopen van het VINEX-akkoord (in 

2005) de gemeente die bouwproductie grotendeels uit eigen middelen zal moeten finan-

eieren. Om die reden worden in 1995 drie verschillende groei-scenario's onderzocht 

(Scenariostudie Almere 1995 - 2020), gebaseerd op respectievelijke bouwproducties van 

1.000,2.000 en 3.000 woningen per jaar. Hoewel de gemeenteraad op basis van deze 

studie voor het scenario met de krachtigste groei kiest - het zogeheten vierde-stad-sce

na rio, op basis waarvan Almere in 2020 naar bevolkingsomvang de vierde stad van 

Nederland zal zijn - wordt een 'contra-expertise' naar het Almeerse ruimtelijke concept 

wenselijk geacht. Aldus wordt, in 1996, de opdracht verstrekt een ruimtelijke ontwikke-

lingsstrategie voor Almere in het jaar 2015 uit te werken. 
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ROSA 2015: wonen aan het strand 

Ook in de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015, afgekort ROSA 2015, wor-

den groei-scenario's (evenals in de hierboven genoemde Scenariostudie gebaseerd op 

respectievelijk 1.000, 2.000 en 3.000 woningen per jaar) als onderzoeksinstrument 

gehanteerd - en ook nu komt het scenario met de krachtigste groei als meest effectief 

'uit de bus'. Een krachtige groei blijkt de beste voorwaarden te scheppen om werkgele-

genheid te genereren en om een volwaardig voorzieningenpakket te realiseren - kortom, 

om Almere tot een complete stad te maken. Daarbij moet uiteraard aan enkele ándere 

voorwaarden worden voldaan. Zo zal Almere zich in de regio sterker moeten profileren 

en zal het woningaanbod gedifferentieerder moeten zijn. Ook de verbetering van de 

bereikbaarheid van de stad is een vereiste - wat betekent dat ondermeer prioriteit gege

ven zal moeten worden aan de realisering van de zogeheten CRAAG-studie-projecten 

(CRAAG = Corridor Regio Amsterdam - Almere - het Gooi). Tenslotte zal, uit oogpunt 

van kostenbeheersing, ernaar gestreefd moeten worden om het aandeel van de hoeveel

heid openbare ruimte - dat relatief groot is als gevolg van de meer-kernige opzet van de 

stad - te verkleinen, hetzij door het oppervlak te beperken, hetzij door het draagvlak te 

vergroten (= meer inwoners). 

Ten aanzien van Almere Poort beveelt ROSA 2015 het intensief bebouwen van de kust-

strook van het plangebied aan. Het gaat hierbij om de gronden ten westen van de 

Pampusweg, waaronder het Muiderzand. Dit gebied, in ROSA 2015 aangeduid als 

Strandpoort, biedt uitgelezen mogelijkheden om tot een exclusief woongebied te worden 

getransformeerd, waardoor Almere ook aantrekkelijk wordt voor die bevolkingsgroepen 

uit de Randstad die over een hoog inkomen beschikken en betrekkelijk vrij zijn in de 

keuze van hun woonplaats. Om optimaal van het uitzicht te kunnen profiteren zal meer 

stapeling toegepast moeten worden dan in Almere gebruikelijk is. De hogere dichtheid 

die hiermee gepaard gaat heeft bovendien voordelen op het gebied van kostenbeheer

sing. Werd in het Stadsplan Almere 2005 al gesproken van het inspelen op recreatieve 

potenties, ROSA 2015 gaat nog een stap verder en pleit voor een volledige (ruimtelijke 

en functionele) integratie van de bestaande en in ontwikkeling zijnde recreatiegebieden 

in de te ontwikkelen kern. Om die reden zal bij de uitwerking van het plan de relatie 

tussen het station en het strand een belangrijk punt van aandacht moeten zijn. 

In 1997 stemt de raad van de gemeente Almere in met een verdergaande ruimtelijke 

ontwikkeling van de stad conform de aanbevelingen in ROSA 2015, waarbij de inzet is 

een integrale ontwikkeling van Strandpoort en Poort. (Mede met het oog op de integra-

Ie ontwikkeling wordt afgezien van het gebruik van de naam Strandpoort; in het vervolg 

wordt het gehele plangebied als Almere Poort aangeduid). 

Bestuursovereenkomst ROM-IJmeer 

ROM-IJmeer vindt zijn oorsprong in de lancering van een integraal en gebiedsgericht 

ruimtelijke ordenings- en milieubeleid in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 

(1988). Om de door diverse overheden geïnitieerde ontwikkelingen voor delen van het 

IJmeergebied beter op elkaar af te stemmen en om te voorkomen dat de van oorsprong 

hoge ruimtelijke en milieukwaliteit van het IJmeer wordt aangetast, is het IJmeer als 

onderwerp van een ROM-project aangewezen. Deelnemers aan het project zijn overhe-

den (ministeries, provincies, gemeenten, waaronder de gemeente Almere) en andere 

belanghebbenden. 

Na een voorbereidingstijd van enkele jaren wordt in het begin van 1996 een Plan van 

Aanpak ROM-IJmeer vastgesteld, waarin concrete projecten worden voorgesteld. Wat de 

bijdrage van Almere betreft wordt sterk de nadruk gelegd op een grootschalige ontwik-

keling van de oeverrecreatie en de watersport. In juni van hetzelfde jaar worden afspra

ken bekrachtigd in een bestuursovereenkomst. 
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Bestuurlijk en juridisch kader 

Resumerend wordt hieronder een overzicht gegeven van de plannen die wettelijke kracht 

hebben (conform de Wet op de ruimtelijke ordening) en van bindende afspraken, teza

men het bestuurlijk en juridisch kader voor het Structuurplan Almere Poort. 

Op gemeentelijk niveau vigeren: 

• het Structuurplan Almere, vastgesteld in 1983 

• het Bestemmingsplan Almere Oost en West, goedgekeurd in 1983 

• het Bestemmingsplan Muiderzand, goedgekeurd in 1983 

• het Bestemmingsplan Marina Muiderzand, goedgekeurd in 1996. 

Voorts zijn van betekenis de raadsbesluiten betreffende de groei van Almere tot het jaar 

2020 overeenkomstig het vierde-stad-scenario (1995) en betreffende een ruimtelijke 

ontwikkeling in de periode tot 2015 conform de aanbevelingen zoals verwoord in ROSA 

2015 (1997). 

Op provinciaal niveau vigeert het Provinciaal Streekplan Flevoland, vastgesteld in 1993. 

Tenslotte is, tot het jaar 2005, het VINEX-accoord op basis van de PKB Nationaal 

Ruimtelijk Beleid, uit 1991, van kracht. 

11 

" .... 
" 6 
<: 
c:: 
Ol 

Cl. .... 
;:l 
;:l 

u 
;:l .... 





UITGANGSPUNTEN 

De meeste uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het Structuurplan Almere Poort zijn in de loop 

van het planproces - en met name op basis van de ruimtelijke ontwikkelingsstudies - uitgekristalliseerd. 

Een van de belangrijkste is de ontwikkeling van Almere Poort nadrukkelijk te plaatsen in het kader van 

de 'uitgroei' van de nog jonge stad Almere tot een complete stad. Om de complete stad te verwezenlij

ken zijn door het gemeentebestuur beleidsspeerpunten geformuleerd. Door zoveel mogelijk in te spelen 

op specifieke potenties, voortvloeiend uit de ligging én het 'new town' -karakter, kan bovendien een 

geheel eigen identiteit worden gecreëerd, waarmee de stad zich ten opzichte van andere steden in de 

regio kan profileren. Juist Almere Poort is door de strategische ligging bij uitstek geschikt om een sub-

stantiële bijdrage te leveren aan de vervolmaking van Almere. 

Werkgelegenheid 

Een van de beleidsspeerpunten is een krachtige stimulering van de werkgelegenheid, gecombineerd met 

een verbreding van de economische structuur van de stad. Om de woon- en de werkfunctie meer met 

elkaar in evenwicht te brengen zullen jaarlijks tenminste 4.000 arbeidsplaatsen moeten worden 

gecreëerd, waarvan een aanzienlijk deel in de categorie 'hoog gekwalificeerd'. Door de ligging nabij de 

Hollandse Brug en door de (toekomstige) aanwezigheid van een spoorwegstation is Almere Poort bij uit

stek geschikt om onderdak te bieden aan kantoren en bedrijven. Ook zal geprofiteerd kunnen worden 

van de aantrekkingskracht van een grootschalig sport- en 'leisure '-complex (zie hieronder). Het streven 

is erop gericht het aanbod van arbeidsplaatsen groter te doen zijn dan de vraag van de toekomstige 

beroepsbevolking van de nieuwe kern, zodat Almere Poort een meer dan evenredige bijdrage aan de 

werkgelegenheid in de stad zal leveren. Om een optimale situatie te bereiken is het van belang om het 

profiel van de aan te trekken werkgelegenheid af te stemmen op de aanwezige werkgelegenheid elders in 

de stad en om rekening te houden met de vraag naar en het aanbod van kantorenlocaties en bedrijfster-

reinen in de regio. 
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Recreatie en toerisme 

De ligging aan het IJmeer en de aanwezigheid van recreatievoorzieningen met een nu al 

regionale betekenis zijn aanleiding Almere Poort ook in toeristisch-recreatieve zin te 

profileren - en aldus te laten bijdragen aan het toeristisch-recreatieve imago van Almere, 

waarvan de versterking een beleidsspeerpunt is. Om daarbij de beperking van de sei

zoen-gebondenheid (strand- en waterrecreatie zijn nu eenmaal in sterke mate gebonden 

aan mooi weer, dus aan de zomer) te kunnen opheffen is een uitbreiding van het aan-

bod met 'indoor'-voorzieningen gewenst. Het zich ten dele in een gevorderd stadium 

bevindende initiatief om een grootschalig sport-en 'leisure' -complex (in het vervolg aan 

te duiden als S&L-complex) in Almere Poort te realiseren, past uitstekend in deze 

opzet. Het S&L-complex versterkt bovendien de regionale uitstraling van Almere Poort, 

wat betekent dat het tevens als een belangrijke 'trekker' voor de ontwikkeling van het 

plangebied zal fungeren. 

Gedifferentieerd woningaanbod 

Om in te spelen op de veranderingen in huishoudenssamenstelling zal het aanbod van 

woningen en woonmilieu's in Almere Poort gedifferentieerd zijn. In navolging van de 

aanbevelingen in ROSA 2015 zal een deel van de woningen in de kuststrook - en dus 

met uitzicht over het IJmeer - worden gebouwd. Er wordt een relatief hoog stapelings-

percentage en een eveneens hogere gemiddelde dichtheid gehanteerd - evenwel met een 

grote mate van spreiding rondom het gemiddelde, wat borg staat voor variatie. 

Bovendien zal het totstandbrengen van innovatieve woonmilieu's worden gestimuleerd. 

Ook zal rekening worden gehouden met de woonwensen van speciale doelgroepen. 

Met het realiseren van nieuwe typen van woningen en woonmilieu's in Almere Poort zal 

ook de variatie in het aanbod in de stad als geheel toenemen, waarmee aan een derde 

beleidsspeerpunt wordt tegemoet gekomen. Om markttechnische redenen zal in de uit-

werkingsfase het aanbod van woningen in Almere Poort worden afgestemd op het aan-

bod in andere delen van Almere. 

Bereikbaarheid 

Een goede bereikbaarheid op het niveau van de stad - met alle vormen van verkeer - is 

één van de sterke punten van Almere. Een beleidsspeerpunt is het om ook in de nieuw 

te ontwikkelen kernen hetzelfde kwaliteitsniveau te garanderen en om op een hoger 

schaalniveau de bereikbaarheid te verbeteren. Met name de congestie die optreedt in de 

autowegverbinding met het 'oude land' en in het bijzonder met Amsterdam, doet 

afbreuk aan de bereikbaarheid van Almere. Een oplossing voor dit probleem is het ver-

minderen van het verkeer over de weg, enerzijds door de uitgaande pendel te beperken, 

anderzijds door het verkeer via de spoorweg af te wikkelen. Aan beide strategieën kan 

een weloverwogen ontwikkeling van Almere Poort een bijdrage leveren. Het scheppen 

van meer werkgelegenheid om zodoende de uitgaande pendel te beperken is hierboven 

al ter sprake geweest. Een toename van het gebruik van de trein kan worden bevorderd 

door het gebied zo in te richten dat het merendeel van de herkomsten (woningen) en de 

bestemmingen (kantoren en voorzieningen) binnen de invloedssfeer van het station 

komt te liggen. Dit werkt ook gunstig uit op de 'status' van het station; deze zal immers 

hoger zijn naarmate de concentratie van potentiële gebruikers groter is. Met het oog op 

het belang van de strand- en waterrecreatie voor het karakter (en het functioneren) van 

Almere Poort verdient het bovendien aanbeveling het station zo dicht mogelijk bij het 

strand te situeren - en de relatie tussen het station en het strand als ontwerpthema aan 

te merken. 

Om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren, zullen de beproefde 

systemen van vrije busbanen en aantrekkelijke, vrijliggende fietsroutes ook in Almere 

Poort worden toegepast. De ontsluiting voor autoverkeer zal 'buitenom' worden gelegd, 

zodat de auto zo min mogelijk de woonomgeving aantast. 
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Functiemenging 

In Almere Poort zal een ver doorgevoerde functiemenging worden nagestreefd - en wel 

op meerdere schaalniveau's. Een belangrijke reden om functiemenging op het hogere 

schaalniveau toe te passen (gedacht kan worden aan woningen en kantoren in eenzelfde 

wijk) is het beperken van de noodzaak om grote afstanden af te leggen. Nabijheid bevor-

dert het afzien van het gebruik van de auto en draagt dus bij aan een vermindering van 

de (auto-)mobiliteit. 

Menging van stedelijke functies draagt bij aan de levendigheid en stimuleert openbaar

heid - beide belangrijke voorwaarden voor het genereren van stedelijkheid. Niet onbe-

langrijk is dat functiemenging een positieve invloed kan hebben op de sociale samen-

hang van een wijk en - direct en indirect - de sociale veiligheid bevordert. Bovendien is 

een waarschijnlijk resultaat het totstandkomen van een hoger verzorgingsniveau, wat op 

zijn beurt leidt tot een versterking van het vestigingsklimaat. 

Ook op lager schaalniveau kan met functiemenging worden bereikt dat "het geheel meer 

is dan de som der delen". Een concretisering hiervan is dubbel grondgebruik. Dit leidt 

tot een toename van rendement en brengt aldus economische voordelen met zich mee. 

Met functie menging op het lagere schaalniveau kan tevens winst worden geboekt op het 

gebied van energiegebruik. Zo grijpen functiemenging en duurzaamheid als uitgangs-

punten in elkaar. 

Duurzaamheid 

Het streven naar duurzaamheid is één van de belangrijkste uitgangspunten voor de ont

wikkeling van Almere Poort. Duurzaamheid verwijst naar een ecologisch verantwoorde 

aanpak, wat neerkomt op het zoveel mogelijk benutten van aanwezige potenties en het 

zorgvuldig omgaan milieu-aspecten. Onder duurzaamheid wordt ook verstaan het creë-

ren van de voorwaarden voor een evenwichtige samenleving. De toekomstige bewoners 

en gebruikers van Almere Poort zullen zich in hun omgeving thuis moeten voelen en 

meer dan dat - zij zullen zich voor die omgeving ook verantwoordelijk moeten voelen. 

Om onnodig grondverzet te voorkomen zal in het plangebied alleen daar worden opge-

hoogd waar dit onvermijdelijk is. Voorts zal zo efficiënt mogelijk worden omgegegaan 

met water. Te denken valt daarbij aan een planuitwerking die is gebaseerd op opvang en 

gebruik van hemelwater en hergebruik van gezuiverd afvalwater. Zuinigheid zal worden 

betracht ten aanzien van het gebruik van grondstoffen en materialen. Zo kunnen in 

sommige gevallen, zoals bij de aanleg van wegen, mogelijk secundaire grondstoffen wor-

den aangewend. 

Wat betreft het zorgvuldig omgaan met milieu-aspecten, hoog in het vaandel staat de 

beperking van het energieverbruik, meer in het bijzonder de beperking van de emissie 

van CO2. Gemotoriseerd verkeer en verwarming van gebouwen zijn de belangrijkste 

energieverbruikers. Een reductie van de emissie van CO2 door het verkeer kan worden 

bereikt door het gebruik van de auto te ontmoedigen. Een afgewogen situering van ste

delijke functies ten opzichte van elkaar (functiemenging), verdichting rondom halten van 

het openbaar vervoer en het creëren van goede voorzieningen voor niet gemotoriseerde 

vormen van verkeer zijn hiervoor de vereisten. Met meer zekerheid kan resultaat worden 

geboekt waar het verwarming betreft. Door middel van de toepassing van zonne-energie 

en andere duurzame technieken kan een substantiële energiebesparing worden bereikt. 

Bovendien kan gebruik worden gemaakt van de uitwisseling van restwarmte. 

Uiteraard staat niet alleen de planvorming in het teken van duurzaamheid. Het principe 

zal ook worden gevolgd bij bijvoorbeeld de uitgifte van terreinen voor kantoren en 

bedrijven. Een bijkomend voordeel is dat zuinigheid ten aanzien van water- en energie

gebruik tevens tot kostenbesparingen kan leiden. Een voorbeeld van duurzaam beheer is 

het hergebruik van afvalstoffen. 
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RANDVOORWAARDEN 

Bij het opstellen van het Structuurplan Almere Poort moet, zoals bij het opstellen van elk ruimtelijk 

inrichtingsplan, rekening gehouden worden met randvoorwaarden. Als randvoorwaarden fungeren op de 

eerste plaats de karakteristieken van het plangebied die onveranderbaar zijn of om uiteenlopende rede

nen niet voor verandering in aanmerking komen. Hierbij moet worden aangetekend dat het uitgangspunt 

om aanwezige potenties te benutten ook in 'rekening houden met gegevenheden', dus in randvoorwaar-

den die voortkomen uit de karakteristieken van het plangebied, kan worden vertaald. 

Een 'hard' gegeven voor de planontwikkeling zijn ook zogeheten autonome ontwikkelingen. Deze omvat

ten ingrepen waartoe al in een eerder stadium is besloten en toekomstige ontwikkelingen die zijn vastge

legd in vigerende ruimtelijke plannen op een hoger schaalniveau. Een voorbeeld van de laatste categorie 

is eventuele verdubbeling van de spoorweg. Randvoorwaarden van een zeer algemeen karakter zijn ten-

slotte actuele demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Karakteristieken van het plangebied 

Vermeldenswaard met het oog op het benutten van aanwezige potenties is dat zoveel mogelijk zal wor-

den ingespeeld op - anders gezegd, rekening gehouden met - de 'ondergrond' van het plangebied, waar

bij met name de zettingsgevoeligheid de bodem en de kwel druk van het grondwater als randvoorwaar

den worden gehanteerd. Een en ander betekent dat een centraal in het plangebied gelegen 'lob' minder 

voor ophoging in aanmerking komt en dat vooral in het noordoosten van het plangebied een goede 

oppervlaktewater-kwaliteit kan worden gegenereerd. 

Tot de karakteristieken die als aanwezige potenties kunnen worden aangemerkt, behoren ook de groen

gebieden met een ecologische enlof recreatieve waarde. De handhaving van de ecologische zone in het 

oosten van het plangebied en van een orchideeënpopulatie nabij de autosnelwegaansluiting Muiderzand 

wordt beoogd. Als randvoorwaarde geldt ook het behoud-in-hoofdzaak van het Muiderzand. Zo zal het 

hiertoe behorende Muiderstrand ten behoeve van de recreatie voor het grootste deel blijven bestaan. 

'Harde' gegevenheden zijn de jachthaven Marina Muiderzand en de gelijknamige camping. Ten behoeve 

van de recreatie en om als buffer tussen Almere Poort en het toekomstige Almere Pampus te kunnen 

fungeren zal een deel van de Pampushout in de oorspronkelijke hoedanigheid worden gehandhaafd. 

Gegevenheden zijn voorts de elementen van de hoofdinfrastructuur, in en aan de rand van het plange-
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bied. Deze zijn het spoorwegtracé (inclusief de verhoogde ligging van de spoorweg) en 

de ligging (en tot op zekere hoogte ook de capaciteit) van de autosnelwegaansluitingen 

Muiderzand en Almere Stad-West. Bij het ontwerp voor de verkeersinfrastructuur in het 

plangebied moet om de continuïteit in het stedelijk verkeerssysteem te waarborgen 

bovendien rekening worden gehouden met de loop van hoofdwegen en busbanen in de 

aangrenzende delen van Almere Stad. Tot de te handhaven infrastructuur behoort ook 

het 'pad' van de hoogspanningsleiding parallel aan de autosnelweg A6. Dit 'pad' (het 

gebied dat om veiligheidsredenen is belast met een zakelijk recht) heeft een totale breed

te van 72 m. 

Autonome ontwikkelingen 

Onafhankelijk van de toekomstige inrichting van Almere Poort is besloten de camping 

Marina Muiderzand te vergroten met een stuk grond ter grootte van 10 ha, gelegen ten 

zuiden van het in gebruik zijnde terrein. Vooruitlopend op een gedeeltelijke 'verstedelij

king' van het buitendijks gelegen deel van het plangebied zullen op het ten noorden van 

de jachthaven drie woontorens worden gebouwd. De in totaal 70 woningen die in deze 

torens worden ondergebracht, vallen buiten het programma voor het structuurplan. 

Hoewel het initiatief voor het S&L-complex zich - zoals in het vorige hoofdstuk al is 

vermeld - ten dele in een gevorderd stadium bevindt, is de ontwikkeling van dit cluster 

van voorzieningen dermate sterk verweven met de toekomstige inrichting van Almere 

Poort, dat het als een integraal onderdeel van het structuurplan wordt beschouwd. 

In vigerende plannen op gemeentelijk niveau (alsmede in het vigerende streekplan van 

de provincie Flevoland) is de toekomstige ontwikkeling van het ten noorden van Almere 

Poort gelegen gebied tot de kern Pampus vastgelegd. Voor het opstellen van het struc-

tuurplan betekent dit dat rekening moet worden gehouden met de verkeersontsluiting 

van deze kern. Daarbij speelt onder andere een rol dat het station van Almere Poort ten-

minste tijdelijk (zolang de IJmeerlijn nog niet is aangelegd) ook Almere Pampus zal 

moeten bedienen. Met het oog op deze bediening moet de mogelijkheid van de aanleg 

van een tramverbinding van het station in de richting van Almere Pampus worden open-

gehouden. 

Als randvoorwaarde voor het structuurplan fungeren ook enkele infrastructurele ele-

menten van regionale of zelfs nationale betekenis, waarvan de toekomstige realisering in 

vigerende plannen is vastgelegd, dan wel in studie is. Vastgelegd is dat een strook in de 

rand van het plangebied, langs de autosnelweg A6 en langs de Hogering, gereserveerd 

moet worden ten behoeve van een ondergrondse leidingeninfrastructuur op nationaal 

niveau. De breedte van de strook bedraagt ca. 70 mi hierbij moeten ter weerszijden vei-

ligheidsstroken met elk een breedte van 55 m in acht worden genomen. De leidingen

strook valt ten dele samen met de ecologische zone. In studie zijn de (gedeeltelijke) ver

dubbeling van de spoorweg, de uitbreiding van de capaciteit van de autosnelweg A6 en 

de aanleg van de hierboven genoemde IJmeerlijn. De eventuele verdubbeling van de 

spoorweg houdt verband met de toekomstige aanleg van de Hanzelijn van Lelystad via 

Kampen naar Zwolle en de mogelijke verlenging van de Flevolijn naar het noorden van 

het land. Dit betekent dat de treindienst op de lijn zal worden geïntensifeerd én gediver-

sificeerd (intercity-, snel- en stoptreinen), wat een capaciteitsuitbreiding noodzakelijk 

maakt. De consequentie voor het opstellen van het structuurplan is de reservering van 

grond. Ook voor de uitbreiding van de capaciteit van de autosnelweg en de daarmee 

gepaard gaande reconstructie van de aansluitingen Muiderzand en Almere-Stad-West 

zal ruimte gereserveerd moeten worden - in de zuidelijke rand van het plangebied. In 

het noordoosten van het plangebied, in de Pampushout, moet ruimte worden vrijgehou

den voor een tracé van de IJmeerlijn - een geprojecteerde spoorlijn van Almere via de 

kern Pampus en aanlandingen in het IJmeer naar Amsterdam. 

Demografische en maatschappelijke 

ontwikkelingen 

Zijn de hierboven genoemde karakteristieken van het plangebied en autonome ontwik-

kelingen direct van invloed op de inrichtingsmogelijkheden van het plangebied, demo-

grafische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn vooral 'randvoorwaarde-stellend' voor 

het programma-onderdeel wonen van het structuurplan. Voor een gedetailleerde 

beschrijving van deze ontwikkelingen wordt derhalve verwezen naar deel Ir. 
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HET CONCEPT 

De componenten van een structuurplan zijn een programma en een ruimtelijk inrichtingsvoorstel -

beide overigens betrekkelijk globaal van karakter. Enerzijds vormt het programma de basis voor de uit-

werking van een ruimtelijke inrichtingsvoorstel, anderzijds is het inrichtingsvoorstel weer van invloed op 

de vaststelling van het definitieve programma. Met andere woorden, het opstellen van een structuurplan 

is een proces waarbij regelmatig wordt 'teruggekoppeld'. 

In dit hoofdstuk staat het concept centraal - zijnde het resultaat van een eerste 'kruisbestuiving' tussen 

het voorlopige programma en een visie op de ruimtelijke inrichting van het plangebied. Het concept 

vormt de grondslag voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke inrichting - én voor een bijstelling, 

c.q. een nadere precisering van het voorlopige programma. 

Voorlopig programma 

Het voorlopige programma voor Almere Poort is een combinatie van gegevens die al in eerdere stadia 

van het planproces zijn vastgelegd en gegevens die het resultaat zijn van een kwantificering van de daar

voor in aanmerking komende uitgangspunten. Al in de VINEX is een indicatie van het aantal in Almere 

Poort te realiseren woningen gegeven: ca. 10.000. Het uitgangspunt om een substantieel deel van het 

plangebied te bestemmen voor de werkfunctie is vertaald in een ruimtebeslag voor kantoren en bedrijven 

van ongeveer 160 ha, ca. 30% van de oppervlakte van het te ontwikkelen deel van het plangebied. Ter 

versterking van de toeristisch-recreatieve potenties van het plangebied is berekend dat de jachthavenca-

paciteit met 500 à 1.000 ligplaatsen kan worden uitgebreid. Een belangrijk programma-element is voorts 

het S&L-complex, totaal ca. 80 ha, waarvan de al in een concreet voorstel vastgelegde onderdelen, teza-

men als Fase I aangeduid, een oppervlakte van ca . 25 ha beslaan. 
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Ruimtelijke visie 

De keuze voor de naam van de nieuw te ontwikkelen kern, Poort, duidt er op hoezeer in 

de ruimtelijke visie een oriëntatie op de Hollandse Brug wordt nagestreefd. De vanaf de 

afrit van de brug uitwaaierende (infrastructurele) lijnen geven bovendien aanleiding om 

de zuidwestelijke punt van het plangebied in stedenbouwkundige zin als een bijzonder 

aangrijpingspunt te hanteren. Een tweede belangrijke oriëntatie is die op de westelijke 

rand van het plangebied, waardoor de visuele en functionele potenties van de kuststrook 

en het IJmeer kunnen worden uitgebuit. Door deze oriëntaties komt het zwaartepunt 

van het plangebied niet in het geografisch middelpunt, maar ten zuidwesten hiervan te 

liggen. 

Zichtbaarheid en bereikbaarheid per auto voor gebruikers en bezoekers van buiten de 

stad maken het opportuun om de kantoren en het S&L-complex in het zuidwesten van 

het plangebied te situeren. Een dergelijke situering van het S&L-complex waarborgt 

bovendien de ruimtelijke verweving van dit complex met toeristisch-recreatieve voorzie-

ningen in de kuststrook, waaronder het strand - een verweving die gestalte krijgt in een 

zogeheten leisure-boulevard. Uit het uitgangspunt betreffende een optimale bereikbaar

heid per openbaar vervoer van de kantoren en het S&L-complex volgt dat het station 

eveneens in het zuidwestelijk deel van het plangebied moet worden gesitueerd - en der

halve enigszins excentrisch komt te liggen. 

Het primaire draagvlak voor een station vormen echter niet werkforensen en bezoekers 

van manifestaties, maar de mensen die in een straal van een kilometer rondom het sta-

tion wonen. Dit betekent dat er in de onmiddellijke nabijheid van het station ook 

woningen gesitueerd moeten worden - en wel bij voorkeur in de hoogst mogelijke dicht-

heid. Als woongebied komt uiteraard het deel van het plangebied ten noorden van de 

spoorweg in aanmerking. Het ligt op ruime afstand van de grootste hinderbron van het 

plangebied, de autosnelweg A6, heeft een groot oppervlak en staat in directe verbinding 

met de kuststrook. Bovendien grenst het in het noorden en het oosten aan de 

Pampushout, waarvan delen als 'bouwlocaties in het groen' in het woongebied zullen 

worden geïntegreerd. 

Overigens zullen ook woningen worden gebouwd in delen van het plangebied die pri-

mair voor andere functies worden bestemd. Hiermee wordt ingespeeld op het uitgangs

punt van functiemenging. De menging zal het sterkst worden doorgevoerd in de directe 

omgeving van het station, waar het woongebied, het S&L-complex en de kantorenlocatie 

elkaar 'raken'. Uitdrukking van de menging is het creëren van flexibele 'overgangen' tus

sen de betreffende gebieden en het realiseren van een zogeheten multifunctionele zone. 

In het oostelijk deel van het plangebied, langs de autosnelweg A6 en de Hogering, kun-

nen de werkgebieden worden gesitueerd die bestemd zijn voor bedrijven. Met name 

voor bedrijven met een beperkt kantoor'gehalte' is de nabijheid van het station minder 

van belang dan voor de kantoren, het S&L-complex en de woningen. 

In de ruimtelijke visie krijgen de kuststrook langs het IJmeer en de strook ten zuiden 

van de autosnelweg A6 primair een recreatieve bestemming, waarbij ten aanzien van de 

eerste, voortbordurend op de aanbevelingen uit ROSA 2015, menging met de woon- en 

de werkfunctie wordt opengehouden. 
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MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE 

Als onderdeel van het planproces is voor Almere Poort een integrale milieu-effectrapportage uitgevoerd. 

Mede op basis van de resultaten hiervan is het structuurplan opgesteld. 

M.e.r.-plicht en -procedure 

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-effectrapporta

ge, afgekort m.e.r., uit te voeren. Deze verplichting heeft betrekking op het eerste plan waarin de 

betreffende activiteiten of programma-onderdelen aan de orde worden gesteld. Activiteiten of program-

ma-onderdelen vastgelegd in plannen die zijn vastgesteld of goedgekeurd vóór het van kracht worden 

van de m.e.r.-plicht, zijn van deze verplichting vrijgesteld. 

Een milieu-effectrapportage wordt uitgevoerd met behulp van alternatieven. Omtrent het aantal alterna

tieven en de vorm ervan bestaan geen richtlijnen. Doorgaans wordt als referentie het zogeheten nul

alternatief gehanteerd, zijnde het alternatief dat is gebaseerd op 'niet ingrijpen', oftewel op de autonome 

ontwikkeling van het betreffende plangebied. De milieu-effecten van de alternatieven worden beschreven 

en vergeleken. Op basis van de resultaten van de vergelijking wordt een zogeheten meest milieuvriende-

lijk alternatief, afgekort MMA, ontwikkeld. 

Uitvoering van de m . e.r. In Almere Poort 

M.e.r.-plichtige activiteiten in het plan voor Almere Poort zijn het woningbouwprogramma, het pro

gramma voor de kantoren en de bedrijven, het S&L-complex en de uitbreiding van de jachthavencapaci

teit. Voor een woningbouwprogramma geldt een drempelwaarde van 4.000 woningen. Het programma 

voor Almere Poort omvat ca. 10.000 woningen. Hoewel de bestemming woningbouw al in eerdere plan

nen is vastgelegd, dus voorafgaand aan het van kracht zijn van de m.e.r. -plicht bestaat onvoldoende wet

telijke basis voor het gehanteerde programma. Bovendien is in de vigerende plannen woningbouw in het 

Muiderzand niet voorzien. Evenmin voorzien die plannen in een omvangrijk programma voor kantoren 

en bedrijven. Met een oppervlakte van ca. 160 ha wordt ruimschoots de m.e.r.-drempelwaarde van 100 
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ha overschreden. 

Geheel nieuw ten opzichte van vigerende plannen zijn het S&L-complex en de uitbrei-

ding van de jachthavencapaciteit. Voor de eerste geldt als drempelwaarde een jaarlijks 

bezoekersaantal van 500.000. Verwacht mag worden dat deze grootschalige voorziening 

meer bezoekers zal trekken. Met 500 à 1.000 ligplaatsen wordt de drempelwaarde voor 

een jachthaven (500 ligplaatsen) overschreden. Beide elementen zijn derhalve m.e.r.

plichtig. 

In beginsel is het mogelijk om voor elk van de genoemde activiteiten een afzonderlijke 

milieu-effectrapportage uit te voeren. Om de samenhang tussen de verschillende pro

gramma-onderdelen te waarborgen is voor een integrale milieu-effectrapportage geko-

zen. Deze aanpak maakt het bovendien mogelijk om de uitvoering van de milieu-effec-

trapportage en de uitwerking van het structuurplan simultaan te laten plaatsvinden. 

Voor de milieu-effectrapportage voor Almere Poort is gebruik gemaakt van drie alterna-

tieven, waarin opeenvolgend meer aandacht wordt geschonken aan milieu-aspecten. 

Deze zijn benoemd als 'standaard', 'progressief' an 'ambitieus'. Het standaard-alterna-

tief komt overeen met de gangbare Almeerse 'praktijk', waarin sterk de nadruk ligt op 

functionaliteit - ook te omschrijven als gebruikswaarde. Het progressieve alternatief is 

gericht op een optimale belevingswaarde, terwijl in het ambitieuze alternatief een opti

male toekomstwaarde centraal staat. Het nul-alternatief is buiten beschouwing gelaten. 

Een autonome, C.q. niet op verstedelijking gerichte ontwikkeling wordt in dit geval 

namelijk niet realistisch geacht. Het uit de vergelijking van de alternatieven resulterende 

MMA is in belangrijke mate geënt op het ambitieuze alternatief. Programma en ruimte-

lijke inrichting van het ambitieuze alternatief zijn in het MMA geoptimaliseerd. Het 

MMA is vervolgens bewerkt tot een zogeheten voorkeursalternatief, afgekort VA. Aan de 

wijzigingen van het VA ten opzichte van het MMA liggen vooral technische, functionele 

en financiële motieven ten grondslag. Het VA is het structuurplan. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de drie alternatieven, het MMA en het VA 

wordt verwezen naar het M.E.R. rapport. 
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PROGRAMMA 

Mede op basis van de resultaten van de milieu-effectrapportage is het voorlopige, globale programma 

uitgewerkt tot het programma dat de feitelijke basis voor het structuurplan vormt. In deel II wordt het 

programma gedetailleerd beschreven. In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van het programma, uitge-

splitst naar de programma-onderdelen, kort samengevat. Het hoofdstuk opent met een overzicht van het 

ruimtegebruik - de kengetallen van het structuurplan. 

Kengetallen van het structuurplan 

Het Structuurplan Almere Poort heeft betrekking op een plangebied met een totale oppervlakte van 

1.300 ha. Na aftrek van het binnen de plangrens gelegen deel van het IJmeer en van bestaande en te 

handhaven elementen resteert een te ontwikkelen plangebied van 565 ha. Van het te ontwikkelen plange

bied is bijna de helft bestemd voor de functie wonen: 278 ha. Qua ruimtebeslag de tweede functie is 

'werken'; kantorenlocaties en bedrijventerreinen tezamen occuperen 172 ha, oftewel 30% van de opper-

vlakte van het te ontwikkelen plangebied. Van de resterende lIS ha is 80 ha bestemd voor het S&L-com-

plex, 30 ha voor bevolkingsvolgende voorzieningen en 5 ha voor de centrumvoorzieningen. In het pro

grammaonderdeel wonen zijn ook ca. 30 ha bovenwijkse groenvoorzieningen opgenomen. 

Wonen 

Het totaal aantal woningen in Almere Poort is ca. 10.000. Aan de bruto oppervlakte bestemd voor de 

functie wonen, 278 ha, wordt niet dit totale aantal maar ca. 85% van het totaal toegerekend. Het reste

rende deel van de woningen is namelijk verdisconteerd in de programma's en de bruto oppervlakten van 

'werken' en het S&L-complex. 

Van de woningen wordt ca. 25% in gestapelde vorm gerealiseerd - deels in middelhoogbouw, deels in 

woontorens. De netto woningdichtheid varieert van 60 tot 10 woningen per ha, de gemiddelde netto 

dichtheid bedraagt ca. 40 woningen per ha. Bijna de helft van de woningen behoort tot de categorie 

'regulier' (met 'regulier' wordt het in Almere gangbare woonmilieu aangeduid: 10% stapeling en een 

netto dichtheid van 35 woningen per ha) . Ongeveer een kwart van de woningen kan uit oogpunt van 

woonmilieu en/of woningtype als bijzonder, experimenteel of innovatief worden bestempeld. Het gaat 
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indicatief woning
bouwprogramma Poort 

impressie OmniWbrld 

o 

. . .... .. 
'. ' . .... 

Euroquartier 
Dijkzicht 

Parklust 

Waterrijk 

Pampushout 

Werkhoek 

Muiderzand 

Groenendaal 

Muiderstrand 
Omnizo 

Zakenpoort 

Wetlands 

Woonidentiteiten indicatieve aantallen 
tot. egz. m gz. 

Wonen in "centrum" 2600 2150 450 

Wonen aan de "dijk" 2000 1800 200 

Wonen in het "parkIl 1650 1550 100 

Wonen aan het "water" 900 850 50 

Wonen in het "bos" 1150 850 300 

Wonen bij het "werk" 250 250 

0 Wonen aan "gulr' 50 50 

8 Wonen bij "Muiderbos" 300 300 ., Wonen in "park" 200 200 

Ct Wonen op "strand" 100 100 

" Wonen in "leisure" 600 600 

0 Wonen aan "kantoor" 200 200 

ca. 10.000 7500 2500 

8 Watergoederen 

Regulier "Almeers" woonmilieu binnen Euroquartier, 

Dijkzicht, Parklust, Groenendaal (3); totaal: ca. 4200 woningen 

40 - 20 Indicatie dichtheden 



hierbij om woningen in een compact en stedelijk woonmilieu, woningen in of aan het 

water, woningen in combinatiegebouwen en woningen met uitgebreide werkvoorzienin-

gen. In de behoefte aan werken-aan-huis zal op ruime schaal worden voorzien. Naast de 

al genoemde (bijzondere) woningen met uitgebreide werkvoorzieningen zijn er praktijk

en atelierwoningen in het programma opgenomen. Bovendien wordt als stelregel gehan

teerd dat 25% van het vloeroppervlak van de overige, 'normale', woningen als wer

kruimte kan worden ingericht. 

Werken 

Een belangrijk onderdeel van het programma 'werken' is een hoeveelheid kantoorruimte 

van 300.000 à 400.000 m' bvo. Ten aanzien van de variatie in type en omvang van de 

kantoorpanden zal een relatief grote bandbreedte worden gehanteerd. De nadruk ligt op 

individuele kantoorpanden. Het grootste deel van het te realiseren kantoorvolume kan 

worden toegerekend aan een specifiek daartoe bestemde bruto oppervlakte van 47 ha 

(netto 35 ha). Het resterende deel is verdisconteerd in de bruto oppervlakten van het 

andere bestanddeel van 'werken', de bedrijventerreinen, en van het S&L-complex. 

Van de totale bruto oppervlakte voor de functie werken, 172 ha, heeft 115 ha de 

bestemming bedrijventerrein. In het programma wordt sterk 'ingezet' op de categorie 

hoogwaardige bedrijvigheid. Tenminste 45 ha, of bijna 40% van het totaal, is 'exclusief' 

voor deze categorie bestemd. Bij voldoende vraag kan hieraan nog eens 25 ha worden 

toegevoegd, waarmee het aandeel van de hoogwaardige bedrijvigheid op ruim 60% zou 

uitkomen. Zo nodig wordt een deel van deze 25 ha voor de vestiging van gemengde 

bedrijven benut. Voor dit type bedrijven is een bruto oppervlakte van eveneens 25 ha 

'exclusief' bestemd. Voor zogeheten 'binnenstedelijke' bedrijvigheid voorziet het pro

gramma in een bruto oppervlakte van 20 ha verdeeld over ca. 3 locaties. Voor een opper

vlakte van 10 ha moet de precieze bestemming nog worden vastgesteld. 

Buiten het programma 'werken' valt de werkgelegenheid die door het S&L-complex en 

de bevolkingsvolgende voorzieningen zal worden gegenereerd. De omvang hiervan zal 

niet onaanzienlijk zijn. 

Het S&L-complex 

Met een ruimtebeslag van 80 ha, oftewel bijna 15% van de oppervlakte van het te ont

wikkelen plangebied, neemt het S&L-complex een prominente plaats in het programma 

voor Almere Poort in. Een onderscheid wordt gemaakt in Fase I en Fase H. Fase I 

omvat de kern van het complex, bestaande uit wedstrijd-sportvoorzieningen (een voet

balstadion, een topsport- en/of evenementenhal en een drafbaan annex hippisch cen

trum), andere op intensief gebruik afgestemde sport- en leisure-voorzieningen (een rack

et- en fitnesscentrum en een zwembad) en een hotel annex congrescentrum. Voor de 

eerste fase is een bruto oppervlakte van 25 ha uitgetrokken. 

Het programma voor Fase H van het S&L-complex, met een bruto oppervlakte van 35 

ha, heeft vooralsnog een globaal karakter. Het omvat aanvullende leis ure-voorzieningen, 

zowel 'indoor' als 'outdoor', en een hoeveelheid leisure-retail-activiteiten met een bruto 

vloeroppervlakte van ca. 35.000 m' binnen vast te stellen thema's. Verder is 20 ha leis-

ure-golf voorzien in de bossen van het Muiderzand. Alle voorzieningen bij elkaar zijn 

berekend op een gezamenlijk jaarlijks bezoekersaantal van meer dan 500.000. 

Voorzieningen 

Het programma voor de voorzieningen bedraagt 35 ha en bestaat uit voorzieningen voor 

detailhandel, onderwijs, zorg, welzijn en culruur, openbare veiligheid, sport en niet

openbaar groen. Alhoewel een deel van de voorzieningen zal worden geconcentreerd in 

het centrum van Almere Poort wordt spreiding in het kader van bereikbaarheid, leven-

digheid en mobiliteit nagestreefd. Tevens wordt op grote schaal functiemenging toege-

past. 

In het plangebied zullen naast het hoofdwinkelcentrum twee buurtsteunpunten ontwik-

keld worden. Ten behoeve van de schoolgaande kinderen zullen 10 basisscholen, de 

nodige noodscholen voor de pieken in leerlingen aantallen en bijbehorende overdekte 

sportvoorzieningen gerealiseerd worden. Tevens is rekening gehouden met een nevenves-

tiging van een brede scholengemeenschap. In de behoefte aan de nodige zorg- en wel-

zijnsvoorzieningen wordt voorzien in de vorm van medische voorzieningen en functies 

op het gebied van kinderopvang, jeugd, jongeren, ouderen en gehandicapten. Ook aan 

culturele voorzieningen is gedacht o.a. in de vorm van een Centrum voor Kunstzinnige 
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Vorming en een tweetal kerkcentra. Een politiebureau en een brandweerkazerne maken 

deel uit van de voorzieningen in het kader van de openbare veiligheid. Sportvelden, een 

tenniscomplex, 'groene' voorzieningen voor jeugd en jongeren completeren het voorzie-

nmgenprogramma. 

Het oppervlak van de openbare groenvoorzieningen bedraagt 67 ha, onderverdeeld in 

30 ha bovenwijks groen en 37 ha wijk-blok- en buurtgroen; de oppervlakte van het 

openbaar groen wordt niet toegerekend aan het programma-onderdeel voorzieningen 

maar maakt onderdeel uit van andere programma-onderdelen. 

Overige programma-onderdelen 

Het programma voor Almere Poort omvat naast de bovengenoemde onderdelen, waar

van het ruimtebeslag in ha en/of m' bvo kan worden uitgedrukt, ook onderdelen die in 

dit stadium nog niet kunnen worden gekwantificeerd of die een hoofdzakelijk kwalitatie

ve dimensie hebben. Het betreft de programma-onderdelen verkeer, civieltechnische 

aspecten, milieu-aspecten en sociale aspecten. De gemeenschappelijke noemer van deze 

programma-onderdelen is het genereren van duurzaamheid in Almere Poort. Op het 

gebied van verkeer gebeurt dit door prioriteit te geven aan het openbaar vervoer en het 

langzame verkeer. De civieltechnische bijdrage aan duurzaamheid is onder andere het 

garanderen van een goede waterkwaliteit. Bij de milieu-aspecten moeten een zuinig 

gebruik van energie en de aanwending van duurzame energiebronnen worden genoemd. 

Tenslotte draagt een sociaal veilige woonomgeving bij aan een duurzaam leefklimaat in 

Almere Poort. 
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HET STRUCTUURPLAN I N HOOFDLIJNEN 

In dit hoofdstuk staan de hoofdlijnen van het structuurplan centraal, tezamen met een beschrijving van 

het eindresultaat - te beschouwen als een toelichting op de structuurplankaart. Achtereenvolgens komen 

aan de orde de hoofdstructuur, de functionele geleding, de groenstructuur, de waterstructuur en de ver-

keersinfrastructuur. 

Hoofdstructuur 

De hoofdstructuur van Almere Poort zoals in beeld gebracht in de structuurplankaart laat zich minder 

eenvoudig duiden dan de structuur van het plangebied in zijn oorspronkelijke vorm (zie hoofdstuk 2). 

Teruggebracht tot de essentie kan worden gesteld dat de ruimtelijke structuur het 'product' is van de 

inwerking op elkaar van twee afzonderlijke en onderling zeer verschillende 'deel' -structuren: een waaier 

in het zuidwesten en een op de polderinrichting gebaseerd rechthoekig raster in het noordoosten. De 

overgang tussen beide wordt gevormd door een centrale groenzone, Groenendaal genoemd, die het 

noordelijk deel van de kuststrook langs het IJmeer met de ecologische zone in de oostelijke rand van het 

plangebied verbindt. Feitelijk heeft Groenendaal een Y-vorm; een zijtak verbindt deze namelijk met de 

Pampushout in het noorden. Aangezien de zijtak zich echter voegt in het rechthoekige raster is de struc

turerende werking ervan op het niveau van het plangebied beperkt. 

De waaier in het zuidwesten heeft zijn oorsprong in het punt van waaruit de IJmeerdijk, de spoorweg en 

de autosnelweg A6 uitwaaieren. 'Drager' van deze structuur is de zone waarin het S&L-complex is opge

nomen. Deze zone, aangeduid als Omnizo, heeft de vorm van een boog. De boog is 'opgespannen' tus-

sen het zuidelijk deel van de kuststrook (het Muiderstrand) en de autosnelweg A6 . 

Groenendaal en Omnizo behoren beide tot de hoofdstructuurelementen van Almere Poort. Beide ook 

liggen zij 'dwars op' de spoorweg, waardoor de scheidende werking van dit door zijn verticale dimensie 

dominante structuurelement wordt afgezwakt. In Omnizo wordt de samenhang tussen de beide delen ter 

weerszijden van de spoorweg nog extra versterkt door de aanwezigheid van een plein, waarvan de ruimte 

ónder de spoorweg 'doorloopt'. Dit plein dient tevens als plein voor het station dat aan de noordzijde 

van Omnizo is gesitueerd. Een strategische ontwikkeling en exploitatie van station en omgeving, als inte

graal onderdeel van de kantoren, het S&L-complex en de woningen, moet leiden tot een hoge ruimtelij-

ke en functionele kwaliteit. 

... 
c 
c 

Cl. 

dJ ... 
dJ 

E 



bomenstructuur 

2 indicatief waterstruc
tuur 

3 groenstructuur 

4 principe parkenstruc
tuur 

Smalle lanen 

Brede lanen 

_ Bos 

_ Ecozone -"" Dijk 
Stedelijk groen 

Buitendijks wetlands 

- Waterlopen 
> Afwaleringsrichling 

_ Bos 

Moeras * Parkblok met accent 
.......... Verbinding lussen parkblokken 



Van een sterke 'aantasting' van oorspronkelijke structuurelementen is vooral sprake in 

het westelijke randgebied. Het betreft hier de doorbreking van de overheersende noord

zuid-richting (die berust op het verloop van de Pampusweg en de IJmeerdijk) door 

delen van de kuststrook te integreren in zones met een oost-west-oriëntatie - waaronder 

Omnizo. Deze doorbreking is de stedenbouwkundige 'vertaling' van de wensen om de 

visuele en functionele potenties van de kuststrook en het IJmeer uit te buiten en om een 

ruimtelijke en functionele samenhang tot stand te brengen. 

Aan de oostzijde van het plangebied zijn de transformaties veel beperkter van aard en 

niet van invloed op de hoofdlijnen van de ruimtelijke structuur. De oorspronkelijke 

'harde' rand van respectievelijk de Pampushout en de ecologische zone is gehandhaafd. 

Er is niet voor gekozen om de tot het plangebied behorende strook land tussen de auto

snelweg A6 en het Gooimeer in de ruimtelijke structuur van Almere Poort te integreren. 

De geïsoleerde ligging ervan maakt een betrekkelijk autonome inrichting van dit gebied 

mogelijk. 

Functionele geleding 

Hoewel de inrichting van Almere Poort in het teken staat van een ver doorgevoerde 

functiemenging en 'overgangen' tussen deelgebieden in het algemeen flexibel zijn, kun

nen in het structuurplan enkele uit meerdere deelgebieden opgebouwde plandelen wor

den onderscheiden die, qua functie, betrekkelijk homogeen zijn. 

Als 'exclusief' woongebied kan het op basis van een rechthoekig raster ingerichte plan-

deel worden aangemerkt dat is gelegen ten noorden van de centrale groene zone en ten 

westen van de spoorweg. Aan de randen, in de kuststrook en in de Pampus hout, ver-

mengt het 'wonen' zich met recreatieve voorzieningen. Betrekkelijk monofunctioneel is 

ook het plandeel ten oosten van Omnizo en ten zuiden van de spoorweg. Hier bevinden 

zich, ten dele ingebed in Groenendaal en de ecologische zone, de bedrijventerreinen van 

Almere Poort (Bergschekant en Hogekant). Functioneel en ook ruimtelijk geïntegreerd 

in dit plandeel is een langs de spoorweg gelegen cluster van woningen met uitgebreide 

werkvoorzieningen (de Werkhoek). 

Opgebouwd uit een reeks van deelgebieden die - telkens in een andere samenstelling en 

in een andere mengverhouding - onderdak bieden aan meerdere functies is het plandeel 

dat de zuidelijke kuststrook en het directe invloedsgebied van het station omvat en dat 

min of meer samenvalt met wat in ruimtelijke termen als de waaier is aangeduid. Het 

sterkst gemengd zijn de directe omgeving van het station, aangewezen als het centrum 

van Almere Poort, en het tussen het station en het strand gelegen deel van Omnizo (de 

leisure-boulevard). Van hieruit neemt in noordelijke en noordoostelijke richting het aan

deel van het 'wonen', in zuidwestelijke richting het aandeel van de kantoren en in 

noordwestelijke richting het aandeel van de recreatieve voorzieningen toe. 

De strook land tussen de autosnelweg A6 en het Gooimeer is voorbehouden voor toeris

tisch-recreatieve functies. Drager van die functies is het strand met bijbehorende voor-

zieningen. 

Groenstructuur 

Continuïteit en maatvoering maken het groen in Almere Poort tot een prominent onder

deel van de ruimtelijke constellatie. Op het schaalniveau van het structuurplan-als-

geheel is dan ook nadrukkelijk sprake van een groenstructuur. Bestanddelen van de 

groenstructuur zijn de bestaande parken, bossen en andere groengebieden in en langs 

de randen van het plangebied en te realiseren groengebieden in het hart van het plange

bied en op aan te leggen 'wetlands' in het IJmeer. 

Een van de bestaande groengebieden is het in de kuststrook gelegen Muiderzand. 

Hoewel met het oog op functiemenging delen van dit gebied bebouwd zullen worden, 

blijft de 'groene' functie - openbaar zowel als niet-openbaar - dominant. Het grootste 

groengebied in de invloedssfeer van Almere Poort is de deels binnen de grenzen van het 

plangebied gelegen Pampushout in het noorden. Ter plekke van het huidige fietspad dat 

de Pampushout in oost-west-richting doorsnijdt, het Van Wagtendonkpad, is de hoofd-

ontsluitingsweg van de noordelijke en westelijke delen van Almere Poort geprojecteerd. 

Bovendien zullen bospercelen ten zuiden van deze weg plaats maken voor clusters van 

woningen. Tussen de woningclusters blijven delen van het bosgebied als groene longen 

in tact. Gehandhaafd blijft de ecologische zone in de oostelijke rand van het plangebied, 

in het structuurplan aangeduid als Ecozo. Tot de bestaande groengebieden moeten ten-

slotte ook het buiten het plangebied van Almere Poort vallende Kromslootpark en het 

daarop aansluitende - en we! tot het plangebied behorende - Zilverstrand worden gere

kend. 

Om de door de bestaande groengebieden gevormde groene ring óm het plangebied te 
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sluiten en om de te kappen hoeveelheid bos te compenseren wordt tussen het 

Muiderzand en de Pampushout buitendijks, op de 'wetlands', een 'nat' park aangelegd. 

Dit park vormt tevens een 'kop' van Groenendaal, de V-vormige groenzone die dwars 

door het hart van het plangebied voert en die ook met de Pampushour en de ecologi-

sche zone in verbinding staat. De ligging van Groenendaal correspondeert met de oost-

west-lob waarvan de bodem de grootste zettingsgevoeligheid heeft. Aldus wordt in de 

groenstructuur de bodemstructuur tot uitdrukking gebracht. In de nabijheid van de 

spoorweg verwijdt Groenendaal zich plaatselijk tot ruim 300 m, terwijl de tak in de rich

ting van de Pampushout een constante breedte van ca. 150 m heeft. Hieruit blijkt het 

'robuuste' karakter van de groenstructuur. 

Op vier plekken in de groenstructuur zijn parken geprojecteerd. Genoemd is al het 

'natte' park buitendijks. Twee parken zijn gesitueerd in Groenendaal, één in de nabijheid 

van het woongebied Parklust en één in het overgangsgebied tussen Groenendaal en het 

bedrijventerrein Bergschekant. Tot een vierde park wordt het in het uiterste noordoosten 

van het plangebied gelegen deel van de Pampushout getransformeerd. In dit park is ook 

de strook grond die wordt gereserveerd voor de aanleg van de IJmeerlijn opgenomen. 

Overwogen wordt de parken op basis van een thema in te richten. 

In Groenendaal zullen, buiten de parken, sport- en andere openbare en niet-openbare 

groenvoorzieningen worden opgenomen. Bovendien zullen enkele scholen en andere 

voorzieningen aan de rand ervan worden gesitueerd. Tenslotte wordt de mogelijkheid 

opengehouden om in Groenendaal enkele woontorens op te trekken. 

In het noordelijk deel van het plangebied wordt de centrale groenstructuur 'verdicht' 

met groenvoorzieningen op wijkniveau. Conform de structuur van dit plandeel krijgen 

deze groenvoorzieningen gestalte als een raster van linten, op een onderlinge afstand van 

ca. 400 m. In de linten die tevens een functie in de geleding van de woongebieden heb-

ben, worden busbanen en fietsroutes opgenomen. 

Waterstructuur 

In het plangebied is in de waterstructuur een tweeledigheid te zien. 

Daar waar de diepe kwel de kwaliteit van het oppervlaktewater beïnvloedt wordt zo wei

nig mogelijk oppervlaktewater gerealiseerd. In het zuidelijke deel van Poort is dit van 

toepassing. In het noordelijke deel van Poort wordt het aandeel oppervlaktewater, om 

stedenbouwkundige en milieukundige redenen het grootst. Bij een voldoende hoog peil 

van het oppervlaktewater is de kwaliteit dan goed. In dit gedeelte wordt ook gekozen 

voor een geringere ophoging, zodat de afstand tussen woningenlopenbareruimte en 

oppervlaktewater klein is. 

Ve r k eer sin fr ast r u c t u u r 

Voor de on sluiting per openbaar vervoer is de Flevolijn met station Poort voor het sta-

dion c.a. en de eerste kantoren en woningen van groot belang. Het S&L-complex, de 

kantoren en de woningen liggen rond het station en vormen een integraal complex. Het 

treingebruik is mede daardoor volgens de prognoses hoog. Vroegtijdige aanwezigheid 

van het station is wel van cruciaal belang. 

Als gevolg van de keuze om het gehele plangebied vanuit de rand( en) te onsluiten heeft 

de hoofdinfrastructuur voor autoverkeer een beperkte geledende werking. Van meer 

betekenis als een structuur- of een structuurondersteunend element is de infrastructuur 

van busbanen. 

Basis van de busbaaninfrastructuur is een bij benadering ruitvormige lus door de noor-

delijke en oostelijke delen van Almere Poort. In deze lus is als vast punt uiteraard het 

station opgenomen. Via een baan door Ecozo in de richting van de Literatuurwijk 

(Almere Stad) staat de lus in verbinding met het stedelijke netwerk van busbanen. In het 

westen verbindt een korte zijtak de lus met de bestaande Marinaweg. Een busbaan 

parallel aan de spoorweg voert vanaf het station in de richting van de Hollandse Brug. 

Aan de noordkant worden twee tracé's via de Pampushout in de richting van Almere 

Pampus voor toekomstige busbanen gereserveerd. Grote delen van de lus vallen samen 

met de linten die deel uitmaken van de groenvoorzieningen op wijkniveau. 

Voor de ontsluiting voor autoverkeer is het plangebied in drieën 'geknipt' . Vrijwel het 

gehele plangebied ten noorden van de spoorweg wordt ontsloten via een hoofdverkeers-

weg die in het verlengde van de Hollandse Dreef (één van de hoofdwegen in het weste

lijk deel van Almere Stad) van de Hogering aftakt en door de Pampushout in de richting 

van IJmeerdijk voert. Juist voor de dijk buigt de weg haaks naar het zuiden en volgt ver

volgens het tracé van de Pampusweg. Nabij de Marinaweg splitst de weg zich in twee 

wegen; één gaat rechtdoor en 'loopt dood' in de noordelijke rand van Omnizo, de ande

re weg buigt haaks af en fungeert als centrale ontsluitingsweg van het centraal gelegen 

11 

.... 
o 
o 

0... 
<l) .... 
" E 
-< 
c: 
Ol 

o .... 
;:l 
;:l 

u 
;:l 

!:: 
Vl 



2 

.. ... 
o 
o 

Il< 

" ... 
" S 

:;;: 
s:: 
Ol 

p.. ... 
;:s 

B 
u 
;:s 
!:! 

Cl) 

structuurschets 

inlooph aven schets 

2 



woongebied Euroquartier. Zijwegen die van de hoofdverkeersweg aftakken, 'prikken' ter 

ontsluiting in de woongebieden. Voor de ontsluiting van de kuststrook wordt gebruik 

gemaakt van de Marinaweg. 

Het zuidwestelijk deel van het plangebied, begrensd door Omnizo, wordt ontsloten 

vanaf een verkeersplein nabij de autosnelwegaansluiting Muiderzand. Vanaf dit verkeers-

plein leiden enkele korte wegen het plangebied in. Deze 'lopen' vrijwel alle 'dood' in de 

zuidelijke rand van Omnizo. Het zuidelijke deel van Omnizo wordt ontsloten door een 

weg die vanaf het verkeersplein een tracé volgt dat samenvalt met het 'pad' van de hoog

spanningsleiding. 

Het resterende deel van het plangebied, ten zuiden van de spoorweg en ten oosten van 

Omnizo, wordt ontsloten door een hoofdverkeersweg die in het verlengde van de 

Audioweg (de weg die het bedrijventerrein Gooisekant in Almere Stad ontsluit) van de 

Hogering aftakt. Op korte afstand van de Hogering splitst deze hoofdverkeersweg zich 

op een verkeersplein in drie wegen; en zuidelijke weg die via het 'pad' van de hoogspan-

ningsleiding het bedrijventerrein Bergschekant ontsluit en doorloopt tot in het zuidelijke 

deel van Omnizo, een westelijke weg (een voortzetting dus van de verlengde Audioweg) 

die doorloopt tot in Euroquartier, en een noordelijke weg die 'doodloopt' in de 

Werkhoek. Het bedrijventerrein Hogekant beschikt over een eigen ontsluiting, direct 

vanaf de Hogering .. 

Op twee plekken wordt in een koppeling tussen de drie afzonderlijke hoofdverkeerswe-

gen voorzien. De eerste ligt in Euroquartier en verbindt de Pampusweg met de verleng-

de Audioweg. De tweede koppeling ligt in het zuidelijke deel van Omnizo en verbindt 

het verkeersplein bij de autosnelwegaansluiting Muiderzand met de verlengde 

Audioweg. Er wordt nadrukkelijk géén koppeling tot stand gebracht tussen de 

Pampusweg en het verkeersplein bij de autosnelwegaansluiting Muiderzand. Op deze 

wijze wordt gewaarborgd dat enerzijds de voor voetgangers en langzaam verkeer bestem

de leis ure-boulevard niet door autoverkeer wordt gekruist en dat anderzijds de autosnel

wegaansluiting Muiderzand niet wordt overbelast. 

Een dicht net van wegen in alle richtingen en met een focus op het station staat ten 

dienste van het langzame verkeer. Delen van dit net vallen samen met de (hoofd-)groen

structuur en met de linten die deel uitmaken van de groenvoorzieningen op wijkniveau. 

Andere delen liggen centraal in de woon- en werkgebieden. Drie routes voor het langza-

me verkeer worden aangelegd als zogeheten "hogesnelheids"-fietspaden. De eerste volgt 

het bestaande fietspad langs de spoorweg en verbindt het centrum van Almere Poort 

met Almere Stad en met de Hollandse Brug. De tweede en de derde verbinden het cen

trum (en het station) van Almere Poort met respectievelijk het Muiderzand en de 

Pampushout. De laatste zal in de toekomst worden doorgetrokken naar de kern Almere 

Pampus. 
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D E DEELGEBIEDEN 

Op basis van de elementen van de hoofdstructuur, de groenstructuur en, in beperkte mate, de verkeers

infrastructuur, kan Almere Poort in een groot aantal deelgebieden worden uiteengelegd - alle met 

onderscheiden functionele en ruimtelijke karakteristieken. Achtereenvolgens worden behandeld de deel-

gebieden die tezamen de waaier in het zuidwesten vormen (Zaken poort, Omnizo, Multizo, Euroquartier 

en het Muiderzand), de deelgebieden in het noorden, waarvan de structuur is afgeleid van het rechthoe-

kige raster (Dijkzicht, Parklust, Waterrijk en de Pampushout), de deelgebieden in het oosten (de 

Werkhoek, Bergschekant en Ecozo met Hogekant) en tenslotte de IJmeerkuststrook buitendijks en de 

strook ten zuiden van de autosnelweg A6 

Zakenpoort 

De kantorenlocatie Zakenpoort ligt in de oksel van de IJmeerdijk en de autosnelweg A6 en wordt in het 

noorden en het oosten begrensd door Omnizo. Zakenpoort wordt doorsneden door de spoorweg, waar-

van het verloop in dit deel van het plangebied ten naasten bij noord-zuid is. De oppervlakte bedraagt ca. 

47 ha. Het gebied is primair bestemd voor de huisvesting van kantoren. In Zaken poort zullen voorts ca. 

200 etagewoningen worden gebouwd. 

Het deel van Zakenpoort ten oosten van de spoorweg zal betrekkelijk 'compact' worden ingericht. Langs 

de autosnelweg zullen enkele kantoortorens worden opgetrokken. Enerzijds fungeren deze als blikvan-

gers, anderzijds laat een dergelijke rangschikking van verticale elementen voldoende tussenruimte open 

om de onderdelen van het S&L-complex niet aan het zicht te onttrekken. In het deel ten westen van de 

spoorweg wordt een parkachtig milieu geschapen, met een in de richting van de IJmeerdijk aflopende 

bebouwingsdichtheid. Op of aan gene zijde van de dijk, op het Muiderstrand, kan eventueel een klein 

aantal luxueuze kantoorpanden worden opgetrokken. 

Zakenpoort ligt in het invloedsgebied van het station. De bereikbaarheid per (streek-)bus wordt gegaran-

deerd door de aanwezigheid van een halte aan de busbaan die, vanuit de richting van de Hollandse Brug, 

parallel aan de spoorweg loopt. De ontsluiting voor autoverkeer vindt plaats vanaf het verkeersplein nabij 

de autosnelwegaansluiting Muiderzand - dus zeer direct. Met uitzondering van de weg die ook het zuide

lijk deel van Omnizo bedient, 'lopen' de wegen 'dood' in Zakenpoort. Het door Zakenpoort lopende 'pad' 

van de hoogspanningsleiding wordt grotendeels benut voor het tracé van één van de wegen. 
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Omnizo 

Omnizo is het deelgebied dat door zijn vorm als 'drager' van de waaier en door zijn 

functie als 'trekker' van geheel Almere Poort kan worden aangemerkt. Het gebied grenst 

in het noorden aan het Muiderzand en aan Multizo, de multifunctionele zone, in het 

oosten aan het bedrijventerrein Bergschekant. Het wordt doorsneden door de spoorweg 

en raakt aan de plek waar het station is gesitueerd. Nabij dit punt dringt het eigenlijke 

centrum van Almere Poort in Omnizo door. De oppervlakte bedraagt ca. 80 ha. 

In het deel ten oosten van de spoorweg bevinden zich de grootschalige onderdelen van 

Fase I van het S&L-complex: het stadion, de topsport - en/of evenementenhal, de draf-

baan en een hotel annex congrescentrum. Via het plein dat gedeeltelijk onder de spoor-

weg ligt staat het in verbinding met het westelijk deel. Hiervan wordt de kern gevormd 

door een zogeheten leis ure-driehoek, waaraan gekoppeld is de leisure-boulevard. In dit 

deel van Omnizo zijn de overige onderdelen van Fase I, een racket- en fitnesscentrum 

en een zwembad, en de FaseII-voorzieningen geprojecteerd. De boulevard die moet uit

groeien tot de 'prachtstraat' van Almere Poort en exclusief bestemd is voor voetgangers 

en langzaam verkeer, is tevens de hoofdentree tot het Muiderstrand. In de driehoek en 

langs de boulevard zullen, ondergebracht in vrijstaande gebouwen of in gebouwen die 

ook onderdak bieden aan leisure-voorzieningen, ca. 600 etagewoningen worden gereali-

seerd. Hieraan kunnen ook nog enkele kantoren worden toegevoegd 

Het station en het aan het station gekoppelde centrale knooppunt in het busverkeer 

zorgen voor een optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer. Voor autoverkeer worden 

de grootschalige onderdelen van het S&L-complex-Fase I ontsloten door de hierboven 

genoemde weg via Zakenpoort - dus vrij rechtstreeks vanaf de autosnelweg A6 - én 

door de weg die aftakt van de verlengde Audioweg. De laatste waarborgt een goede toe

gankelijkheid vanuit de overige kernen van Almere. Een weg langs de drafbaan verbindt 

de beide ontsluitingswegen. Om sluipverkeer zoveel mogelijk te voorkomen zal deze weg 

een geknikt verloop krijgen - en zo mogelijk in de spitsperioden worden afgesloten. De 

voorzieningen en de woningen in de driehoek en langs de boulevard worden voor auto-

verkeer hoofdzakelijk ontsloten via de hoofdverkeersweg door de Pampushout en de 

Pampusweg. Een alternatieve ontsluiting biedt de weg via Zakenpoort die in verbinding 

staat met de autosnelwegaansluiting Muiderzand. De beide ontsluitingsroutes zijn 

onderling niet verbonden. Voor deze wijze van ontsluiten is gekozen om het gebruik van 

de auto te ontmoedigen én om de leisure-boulevard daadwerkelijk geheel vrij van auto-

verkeer te kunnen houden. Met de mogelijkheid om in de behoefte aan een pendel ver-

binding tussen het station en het strand te voorzien door een rollend trottoir, een trein-

tje of een ander type van vervoer met attractiewaarde wordt rekening gehouden. 

Afhankelijk van de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie zal in Omnizo ruimte wor-

den gereserveerd voor voorzieningen voor een kabelbaan. 

Multizo 

Als overgangsgebied tussen Omnizo en Euroquartier, ligt ter hoogte van het station de 

multifunctionele zone Multizo. Multizo, waarvan het deel nabij het station tot het eigen-

lijke centrum behoort, is het meest gemengde deel van Almere Poort. Gebouwen, in 

laag- en in middelhoogbouw, bieden onderdak aan bedrijven, voorzieningen en een 

beperkt aantal woningen. De oppervlakte van het gebied is 10 ha. Het deel ten noorden 

van het spoor wordt ontsloten vanaf de Pampusweg en het deel ten zuiden van het spoor 

vanaf de verlengde Audioweg. 

Euroquartier 

Euroquartier is met een oppervlakte van 70 ha het grootste aaneengesloten woongebied 

van Almere Poort. In het noorden grenzend aan Groenendaal vormt het gebied het 

'sluitstuk' van de waaier. In het westen grenst het aan het Muiderzand, in het oosten aan 

het bedrijventerrein Bergschekant. Evenals Omnizo wordt het doorsneden door de 

spoorweg en raakt het, aan de zuidkant, aan de plek waar het station is gesitueerd. De 

hoofdfunctie van het gebied is 'wonen'. Uit het gegeven dat het zwaartepunt van het 

eigenlijke centrum van Almere Poort in het gebied is gesitueerd, volgt dat er ook win-

kels, voorzieningen, bedrijven en kantoren worden aangetroffen. 

Euroquartier is in de lengterichting opgedeeld in twee stroken die sterk van karakter ver-

schillen. In de strook die grenst aan Multizo en die plaats biedt aan het eigenlijke cen-

trum wordt een milieu geschapen dat als compact en stedelijk kan worden aangemerkt. 

In hoofdzakelijk middelhoge gebouwen zullen ca. 1.550 woningen worden onderge

bracht - in een dichtheid van ca. 60 woningen per ha. Het stedelijke karakter wordt 

bevorderd door de begane-grondlaag van de woningen te bestemmen voor winkels en 
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bedrijven. Om aan de strook een geheel eigen (architectonische) identiteit te kunnen 

geven, kan worden overwogen om de bouw onderwerp te laten zijn van een Europese 

Bouwexpo. Aan deze intentie is de naam Euroquartier ontleend. Met het station en het 

centrale knooppunt in het busverkeer op loopafstand zal de strook grotendeels autovrij 

zijn. Parkeervoorzieningen worden 'op afstand' gesitueerd. 

Een woonmilieu dat overeenkomt met wat voor Almere als 'regulier' wordt aangeduid, 

kenmerkt de strook van Euroquartier die aan Groenendaal grenst. Hier zullen ca. 1.050 

woningen, waarvan een grote meerderheid eengezinswoningen, in een dichtheid van 45 

à 50 woningen per ha worden gebouwd. Tot dit 'reguliere' woonmilieu worden ook ca. 

200 gestapelde woningen gerekend, die in het aangrenzende Groenendaal worden 

gebouwd. In dit deel van Euroquartier worden ook de parkeervoorzieningen 'op afstand' 

gesitueerd. 

De woningen in Euroquartier die wat verder van het station zijn gelegen worden per 

openbaar vervoer ontsloten door een halte aan de busbaan die op een afstand van ca. 

ISO m parallel aan de Pampusweg het gebied doorsnijdt. Voor zover de woningen, de 

voorzieningen, de bedrijven en de kantoren ten noorden van de spoorweg liggen worden 

zij voor autoverkeer ontsloten via de hoofdverkeersweg door de Pampushout en de 

Pampusweg. Het deel van Euroquartier ten zuiden van de spoorweg wordt voor autover

keer ontsloten door de verlengde Audioweg. Een weg met een beperkte capaciteit waar

van het tracé ongeveer de grens van de beide stroken in Euroquartier markeert, verbindt 

onder de spoorweg door de Pampusweg en de verlengde Audioweg. 

Het Muiderzand 

Ingeklemd tussen Omnizo en een 'uitloper' van Euroquartier ligt het binnendijkse deel 

van het Muiderzand. In het vervolg zal dit deel met de naam Muiderzand worden aan-

geduid (en wordt voor het buitendijkse deel nog slechts de naam Muiderstrand 

gebruikt). Van de totale oppervlakte, wordt 10 ha in beslag genomen door de camping 

Marina Muiderzand, een oppervlakte die in de toekomst tot 20 ha zal worden vergroot. 

Het resterende gebied krijgt voor een groot deel de bestemming van een openbaar toe

gankelijk 'leis ure-golf' -terrein. Verspreid over het golfterrein zullen ca. 50 eengezinshui-

zen worden gebouwd en mogelijk enkele exclusieve kantoorpanden. Nabij het golf ter-

rein zullen, in compacte, gestapelde vorm, nog eens 300 woningen worden gerealiseerd. 

Als planvariant is de aanleg van een binnendijkse inloophaven op NAP niveau, richting 

Omnizo, opgenomen. 

Veruit het grootste deel van het Muiderzand ligt in het invloedsgebied van het station. 

De Marinaweg is opgenomen in de bus route naar het strand. Evenals in de nu bestaan

de situatie zal het gebied ook in de toekomst door de Marinaweg voor autoverkeer wor

den ontsloten - zij het dat deze nog slechts vanuit het noorden, via de hoofdverkeersweg 

door de Pampushout, kan worden bereikt. 

Dijkzicht 

Dijkzicht vormt tezamen met Parklust, Waterrijk en de Pampushout het deel van Almere 

Poort ten noorden van Groenendaal en de spoorweg. Dijkzicht ligt aan de IJmeerdijk, 

grenst in het noorden aan de Pampushout en wordt in het oosten door de zijtak van 

Groenendaal gescheiden van Parklust. Het gebied dat een oppervlakte heeft van 50 ha, 

heeft hoofdzakelijk een woonfunctie. 

Door de Pampusweg wordt Dijkzicht gescheiden in twee delen die onderling nogal ver

schillen. Inspelend op de specifieke kwaliteiten van de nabijheid van het IJmeer en op 

het uitzicht dat kan worden genoten, wordt bij de inrichting van het westelijke deel het 

principe van een compacte setting gehanteerd. In een afwisseling van flats en zogeheten 

koopmanshuizen zal dit deel ca. 700 woningen bevatten - in een dichtheid van 45 à 50 

woningen per ha. Gestreefd wordt het maaiveld vanaf de Pampusweg in de richting van 

de dijk geleidelijk te laten oplopen. Deze oplossing maakt het tevens mogelijk om een 

deel van de parkeervoorzieningen ondergronds te situeren. 

In het oostelijke deel, in wezen het 'achterland' van Dijkzicht zullen ca. 1.300 woningen 

worden gebouwd in een milieu dat als 'regulier' kan worden gekarakteriseerd. Het leeu-

wendeel zal worden uitgevoerd in laagbouw. De dichtheid bedraagt 35 woningen per ha. 

Een functionele en visuele oriëntatie op de dijk zal in het stedenbouwkundig ontwerp 

tot uitdrukking worden gebracht. Daarbij zullen mogelijk hoekverdraaiingen ten opzich

te van het rechthoekige raster worden aangebracht. In het hart van Dijkzicht is op de 

plek waar de busbaan van richting verandert een halte geprojecteerd. Deze garandeert 

de bereikbaarheid per openbaar vervoer van alle woningen in het gebied. Voor de ont-

sluiting voor het autoverkeer zorgen de Pampusweg en, meer naar het oosten, een vanaf 

de hoofdverkeersweg door de Pampushout 'inprikkende' wijkontsluitingsweg. 
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Parklust 

Onder de woongebieden van Almere Poort komt Parklust qua milieu en dichtheid (35 

woningen per ha) het meest overeen met wat elders in Almere wordt aangetroffen. Het 

gebied dat in het midden van het noordelijk plande el ligt en van het aangrenzende 

Waterrijk in het oosten gescheiden wordt door de busbaan, heeft een oppervlakte van 

45 ha en herbergt ca. 1.650 woningen. Als uitgangspunt voor het stedenbouwkundig 

ontwerp geldt een visuele en functionele oriëntatie op de Pampushout in het noorden. 

De openbare ruimten in Parklust zullen een parkachtige uitstraling krijgen. 

De woningen in de nabijheid van Groenendaalliggen op loopafstand van het station. 

Een drietal halten aan de busbaan ontsluit de meer noordelijk en oostelijk gelegen 

woningen per openbaar vervoer. De ontsluiting voor het autoverkeer is identiek aan die 

van Dijkzicht. 

Waterrijk 

Waterrijk ligt in het deel van Almere Poort waar als gevolg van een lage kweldruk het 

oppervlaktewater een goede kwaliteit heeft. Van dit gegeven is gebruik gemaakt door het 

gebied te transformeren tot een eilandenrijk. Ca. 20% van de oppervlakte, in totaal 35 

ha, zal uit water bestaan. Om de hoogteverschillen tussen het maaiveld en de waterspie

gel minimaal te houden wordt gestreefd naar een geringere drooglegging. Van de in 

totaal ca . 900 woningen zal de overgrote meerderheid in laagbouw worden uitgevoerd. 

De dichtheid bedraagt ca. 25 woningen per ha. Voor het ontwerp wordt wonen-aan-en

op-het -water tot centraal thema verheven. De structuur maakt het aannemelijk om 

Waterrijk een autoluw karakter te geven. Dit betekent dat de parkeervoorzieningen 'op 

afstand' zullen worden gerealiseerd, in de nabijheid van de wijkontsluitingsweg die van 

de hoofdverkeersweg door de Pampushout aftakt. Voor de ontsluiting per openbaar ver-

voer staan twee halten aan de langs de rand van Waterrijk geprojecteerde busbaan ter 

beschikking. 
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De Pampushout 

De Pampushout is veruit het grootste deelgebied van Almere Poort. Dwars door de 

Pampushout voert de hoofdverkeersweg die, vanaf de Hogering, vrijwel het gehele plan-

gebied ten noorden van de spoorweg ontsluit. Deze weg die een profiel van 2 x 2 stro-

ken krijgt, scheidt de Pampushout in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het noordelij

ke deel vormt tezamen met die delen van de Pampushout die buiten het plangebied lig-

gen een 'exclusief' groengebied. 

Het zuidelijk deel van de Pampushout zal een transformatie ondergaan en als zoom van 

het woongebied in het noorden van Almere Poort gaan fungeren. Op aan het bosgebied 

onttrokken stukken grond zullen clusters van hoofdzakelijk laagbouwwoningen worden 

gebouwd. De dichtheid van de clusters neemt af van west naar oost - van ca. 40 wonin

gen per ha tot ca. 25 woningen per ha - en wel zodanig dat de clusters in dit opzicht 

corresponderen met aangrenzende deelgebieden, respectievelijk Dijkzicht, Parklust en 

Waterrijk. 

In de oostelijke lob van de Pampushout die reikt tot aan de spoorweg, wordt ruimte 

gereserveerd voor de bouw van villa's. De dichtheid zal hier niet meer dan 10 woningen 

per ha bedragen. Het gebied ten noorden van de villawijk wordt als bovenwijks park 

ingericht. Het totale aantal woningen dat in de Pampushout zal worden gerealiseerd is 

ca. 950. In het westen, nabij en op de IJmeerdijk, tegenover de nieuwe jachthaven zullen 

enkele woontorens, met ca. 200 woningen, worden gebouwd. 

Per openbaar vervoer wordt het gebied slechts op afstand ontsloten - door de halten aan 

de busbaan die op een afstand van ca. 500 m door de aangrenzende deelgebieden voert. 

Door de directe nabijheid van de hoofdverkeersweg is de ontsluiting voor autoverkeer 

daarentegen uitermate gunstig. 

De Werkhoek 

Het kleinste deelgebied van Almere Poort is de Werkhoek, gelegen in het oosten van het 

plangebied en begrensd door Groenendaal, de spoorweg en de Ecozo. De oppervlakte 

bedraagt 20 ha. Een deel van de oppervlakte van de Werkhoek is bestemd voor de bouw 

van ca. 250 woningen met uitgebreide werkvoorzieningen. Het resterende deel is 

bestemd voor de vestiging van bedrijven. De oppervlakte van dit deel wordt in het pro-

gramma aan het bedrijventerrein Bergschekant toegerekend. De overgang tussen 

'wonen' en 'werken' is zeer vloeiend. In de Werkhoek worden dus op het laagst mogelijke 

schaalniveau de functies wonen en werken gemengd. Er wordt een dichtheid van 35 

woningen per ha aangehouden. 

De Werkhoek ligt ten dele nog in het invloedsgebied van het station en wordt bovendien 

ontsloten door een halte, op de plek waar de busbaan uit de richting van Almere Stad 

op de lus 'aantakt'. De ontsluiting voor het autoverkeer vindt plaats via de verlengde 

Audioweg. 
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Bergschekant 

Het bedrijventerrein Bergschekant ligt in de nabijheid van de autosnelweg A6, de aan

sluiting Almere Stad-West en de Hogering en wordt van de betreffende wegen geschei-

den door de smalle strook waarin de ecologische zone in het zuiden 'uitloopt' . Aan de 

westzijde grenst het aan Omnizo en Euroquartier. Bergschekant heeft een oppervlakte 

van 75 ha en is bestemd voor de vestiging van bedrijven - hoogwaardige, zowel als 

gemengde. Bij de toedeling aan de genoemde categorieën wordt een zonering gehan

teerd die gebaseerd is op de afstand tot het station. In een zone met een oppervlakte van 

ca. 45 ha, gelegen binnen het invloedsgebied van het station en nabij Omnizo en 

Euroquartier worden uitsluitend hoogwaardige bedrijven toegelaten. Een zone met een 

oppervlakte van ca. 5 ha in het deel van Bergschekant dat het verst van het station ver

wijderd is, is bestemd voor gemengde bedrijven. In het resterende gebied, dat een 

oppervlakte van ca. 25 ha heeft, kunnen op termijn zowel hoogwaardige als gemengde 

bedrijven worden ondergebracht. 

De inrichting van Bergschekant zal worden afgestemd op de bestemming. Bovendien 

zullen, waar Bergschekant in Groenendaal doordringt, de bedrijven in een parkachtige 

setting worden gerealiseerd. 

Zoals gezegd ligt een deel van Bergschekant in het invloedsgebied van het station. Dit 

deel wordt ook het beste bediend door het busverkeer; de busbaan en de halten liggen 

namelijk in de oostelijke rand van het gebied. De mogelijkheid van de toepassing van 

een speciale vorm van openbaar vervoer, een 'people mover' bijvoorbeeld, wordt open-

gehouden. Een vrij directe ontsluiting voor het autoverkeer, vanaf de Hogering, garan-

deert de verlengde Audioweg die zich ter plekke van een in Bergschekant gelegen ver-

keersplein vertakt in drie wegen. Deze reiken respectievelijk tot aan de rand van 

Omnizo, tot in Euroquartier en tot in de Werkhoek en zorgen zodoende voor een volle-

dige ontsluiting van het gebied. Het door Bergschekant lopende 'pad' van de hoogspan-

ningsleiding wordt grotendeels benut voor het tracé van één van de wegen. 

Ecozo met Hogekant 

De functie en de inrichting van de ecologische zone Ecozo worden uiteraard gehand-

haafd. Mogelijk wordt de toegankelijkheid voor langzaam verkeer vergroot zodat Ecozo 

tevens een beperkte recreatieve functie krijgt. 

Het tussen de takken van de vork gelegen braakliggende terrein dat een oppervlakte 

heeft van 20 ha - de totale oppervlakte van de zone is 59 ha - wordt bestemd als bedrij

venterrein. Dit bedrijventerrein wordt aangeduid als Hogekant. Gegeven het feit dat 

Hogekant geheel buiten het invloedsgebied van het station ligt, zullen er gemengde 

bedrijven worden gevestigd. 

De busbaan uit de richting Almere Stad doorsnijdt Hogekant, zodat het, indien daar 

behoefte aan bestaat, eenvoudig per openbaar vervoer bereikbaar kan worden gemaakt. 

Voor autoverkeer wordt het terrein rechtstreeks vanaf de Hogering ontsloten. • 
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IJmeerkuststrook buitendijks 

De IJmeerkuststrook buitendijks omvat de gehele westelijke rand van Almere Poort, van 

de Hollandse Brug in het zuiden tot aan de noordelijke grens van het plangebied ter 

hoogte van de Pampushout - met een lengte van bijna vier kilometer. De strook heeft 

uiteraard primair een toeristisch-recreatieve functie, een functie die 'gedragen' wordt 

door een scala aan voorzieningen. Daarnaast zullen er in de strook woningen en, op 

beperkte schaal, kantoren worden gebouwd, zodat ook dit deelgebied bijdraagt aan de 

functiemenging in Almere Poort. 

Kenmerkend voor de IJmeerkuststrook buitendijks is dat deze sterk is gezoneerd. De 

zones corresponderen veelal met de aangrenzende deelgebieden binnendijks. Tussen de 

Hollandse Brug en de jachthaven Marina Muiderzand ligt het Muiderstrand, dat ook in 

de toekomst vooral ten dienste zal staan aan de strandrecreatie. Transformaties betreffen 

de eventuele bouw van enkele luxueuze kantoorpanden in aansluiting op Zaken po ort, 

de aanleg van leis ure-voorzieningen bij de monding van de leisure-boulevard (Omnizo) 

en de bouw van woontorens nabij de jachthaven, waarin ca. 100 woningen zullen wor-

den ondergebracht. De jachthaven zelf blijft in de oorspronkelijke vorm gehandhaafd, 

waarbij moet worden aangetekend dat deze ook aan de noordkant door woontorens zal 

worden geflankeerd. Met de aanleg van een steiger in de nabijheid van de jachthaven als 

bruggenhoofd voor een eventuele veerdienst op Amsterdam, wordt rekening gehouden. 

Tegenover de dijkwoningen van Dijkzicht worden 'wetlands' aangelegd. Een deel van 

deze 'wetlands' zal als 'nat' park worden ingericht - in aansluiting op de centrale groene 

zone. Een ander deel kan worden uitgegeven ten behoeve van de bouw van een beperkt 

aantal luxueuze villa's - in een setting die, naar analogie van het landgoed, als 'water-

goed' zou kunnen worden aangeduid. 

Het sluitstuk van de kuststrook buitendijks zal worden gevormd door de nieuwe jacht

haven, gesitueerd tegenover de Pampushout. Deze jachthaven zal een 'groen' karakter 

krijgen. 

Bij de plaatskeuze van het station heeft de ontsluiting van het strand nadrukkelijk een 

rol gespeeld. Desalniettemin bedraagt de kortste afstand ongeveer 1.000 m. Hoewel de 

leisure-boulevard zo zal worden ingericht dat de afstand als geringer wordt ervaren, 

wordt overwogen om een pendelverbinding, zo mogelijk met attractiewaarde, in het 

leven te roepen. Van de aanvoerpotentie (van recreanten) van een eventuele veerdienst 

op Amsterdam kan uiteraard ook het strand profiteren. Naar de jachthaven Marina 

Muiderzand is een busroute geprojecteerd, via de Marinaweg. Veruit het grootste deel 

van de kuststrook buitendijks zal voor autoverkeer worden ontsloten vanaf de 

Pampusweg. Slechts in het uiterste zuiden kan het strand worden bereikt vanaf parkeer

voorzieningen in Zakenpoort die in verbinding staan met de autosnelwegaansluiting 

Muiderzand. 

De strook ten zuiden van de autosnelweg A6 

De strook ten zuiden van de autosnelweg A6, langs het Gooimeer, is in het structuur-

plan als een autonoom gebied behandeld. De bestemming van de strook die een opper-

vlakte heeft van ca. 20 ha, is toeristisch-recreatief. Door aanwinning zal het strand opper

vlak van het Zilverstrand worden vergroot, gedeeltelijk ter compensatie van strandopper-

vlak dat op het Muiderstrand verloren zal gaan. Het is denkbaar dat in dit gebied een 

hotel- en congrescentrum wordt gerealiseerd. 

De strook ligt buiten het invloedsgebied van het station. Voor de ontsluiting per open-

baar vervoer komt een halte aan de busbaan parallel aan de spoorweg, in of aan de rand 

van Zakenpoort in aanmerking. Voor autoverkeer wordt het gebied rechtstreeks vanaf de 

autosnelweg A6 ontsloten, via de aansluiting Muiderzand. 
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FINANCIELE HAALBAARHEID 

Om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid is op basis van het grondgebruik (zie hiervoor de 

kengetallen in hoofdstuk 9) een exploitatieberekening gemaakt. Uit deze berekening blijkt dat het plan 

exploitatief uitvoerbaar is. 

De kosten zijn relatief hoog - in elk geval hoger dan in de Almeerse planpraktijk gebruikelijk is. Eén van 

de oorzaken hiervan is het naar verwachting hoge niveau van de verwervingskosten. Hoge verwervings-

kosten brengen bovendien grote renteverliezen met zich mee. Van invloed op de kosten is ook het gege-

ven dat vrijwel alle infrastructurele werken ten laste van het plangebied komen. Een kostenverhogend 

effect hebben tenslotte de ambitieuze sport- en leisure-voorzieningen. 

Om de opbrengsten met de kosten in evenwicht te brengen wordt een zo efficiënt mogelijk grondgebruik 

nagestreefd. Een uiting hiervan is 'compact bouwen'. Voor de woningen wordt een uitgiftepercentage van 

65% gehanteerd. De gemiddelde kavelgrootte is ca. 5% kleiner dan elders in Almere en de omvang van 

het grotere kavelsegment zal worden beperkt. Het uitgiftepercentage voor kantoren en bedrijven 

bedraagt 75%. Efficiency wordt tevens bereikt door de toepassing op grote schaal van dubbel grond ge-

bruik. Een andere maatregel die tot doel heeft de opbrengsten te verhogen, is het werven van fondsen 

voor speciale projecten. Voorts moet in dit verband worden gewezen op het hanteren van een strategi

sche fasering, waarmee snel kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt. 

Het kan niet worden ontkend dat aan de uitvoering van het plan financiële risico's zijn verbonden. Daar 

staat echter tegenover dat het plan voldoende kansen biedt om Almere Poort tot een kwalitatief goede 

kern 'met een eigen gezicht' te ontwikkelen. Het is de moeite waard deze kansen te benutten. 
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PLANNING E N FASERING 

Gestreefd wordt om met de feitelijke - en in het plangebied zichtbare - uitvoeringswerkzaamheden nog 

in 1999 een begin te maken. Al in 2001 zal de aftrap voor de eerste voetbalwedstrijd kunnen worden 

gegeven en in hetzelfde jaar zullen de eerste werknemers door de poort van hun bedrijf gaan. Drie jaar 

later zullen de eerste bewoners hun intrek nemen. 

Omstreeks 20 I 0 zal Almere Poort als stedelijk gebied grotendeels zijn uitgekristalliseerd - al zal het nog 

tot in de jaren '20 van de nieuwe eeuw duren, voordat de bouw- en inrichtingswerkzaamheden volledig 

zullen zijn afgerond. 

Periode 1999 - 2000 

In de loop van 1999 wordt verwacht te kunnen beginnen met de zandophoging en het bouwrijp maken 

van het plangebied. Ten behoeve van het bouwverkeer zal in 2000 het zuidelijke deel van de busbaan-

infrastructuur in ruwbouw worden aangelegd. De eerste bouwactiviteiten betreft Fase I van het S&L-

complex (stadion, topsporthal, draf- en renbaan en hotel). Dit zal in 2001 gereed zijn. Vrijwel gelijktijdig 

wordt een begin gemaakt met het voor uitgifte gereed maken van de bedrijventerreinen en de kantoren-

locatie. Verwacht wordt dat in het jaar 2002 de eerste bedrijven zich vestigen. Het volledige areaal van de 

bedrijventerreinen zal omstreeks 2007 zijn uitgegeven. Voor de volledige uitgifte van de kantorenlocatie 

wordt een aanzienlijk verder gelegen tijdshorizon gehanteerd: 2020 of nog later. 

Ter ontsluiting van de bedrijventerreinen en het voetbalstadion, vanaf de Hogering, worden de weg in 

het verlengde van de Audioweg en de daarop aansluitende weg in het 'pad' van de hoogspanningsleiding 

aangelegd. 

Periode 2001- 2002 

Fase I van het S&L-complex zal omstreeks 2004 gereed zijn. 

In overleg met de NS, het Ministerie van V&W en de marktpartijen zal worden bekeken of in deze 

periode al een station (met tijdelijke perronvoorzieningen) in gebruik genomen kan worden. 
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Periode 2003 - 2006 

Mede om de woningbouwactiviteiten mogelijk te maken worden in 2003 de resterende 

delen van de busbaan-infrastructuur in ruwbouw aangelegd. Met de woningbouw wordt 

op meerdere plekken tegelijk begonnen om aldus een zo gevarieerd mogelijk aanbod van 

woningen en woonmilieu's te kunnen garanderen. In elk geval wordt ernaar gestreefd 

om zo snel mogelijk een substantieel aantal woningen in de nabijheid van het geprojec-

teerde station te realiseren - om zodoende voldoende draagvlak voor deze voor de inter-

ne organisatie van Almere Poort zo essentiële voorziening te genereren. De eerste 

woningen worden in 2004 opgeleverd. Verwacht wordt dat het volledige contingent laag

bouwwoningen omstreeks 2010 gereed zal zijn. Voor de realisering van de etage- en 

hoogbouwwoningen wordt meer tijd uitgetrokken. De laatste woningen van dit type zul-

len pas (ruim) na 2010 worden opgeleverd. 

De bereikbaarheid van de kantorenlocatie en het S&L-complex wordt verbeterd door de 

aanleg van de ontsluitingsweg vanaf de autosnelwegaansluiting Muiderzand. De aanleg 

is gekoppeld aan de reconstructie van de betreffende autosnelwegaansluiting, die voor 

het jaar 2003 of 2004 op het programma staat. Tegelijkertijd wordt begonnen met de 

aanleg van de overige hoofdwegen, inclusief de hoofdontsluitingsweg van het woonge

bied in het verlengde van de Hollandse Dreef. 

In 2004 wordt een begin gemaakt met de bouw, respectievelijk de inrichting van de leis-

ure-voorzieningen in en nabij de leisure-boulevard. Het zal vermoedelijk tot omstreeks 

2015 duren voordat dit 'visitekaartje' van Almere Poort in definitieve vorm gereed is. 

Energiek wordt gestreefd naar in gebruikname van het definitieve station Poort in 2003, 

op het moment dat de eerste kantoren en woningen worden betrokken. De eerste fase 

van het S&L-complex, waaronder het stadion, is dan al in gebruik. 

Ontwikkelingen na 2006 

Vermoedelijk pas na 2006 zal de busbaan-infrastructuur in haar definitieve vorm gereed 

zijn - al is het denkbaar dat delen ervan al in een eerder stadium door bussen bereden 

zullen worden. Wat dit laatste betreft speelt ook hier het tempo waarin de woningen tot 

stand komen een beslissende rol. 

Waarschijnlijk worden de buitendijkse voorzieningen eerst in deze periode in ontwikke

ling genomen. Het criterium is de belangstelling van investeerders en ontwikkelaars - en 

dezen zullen zich door de markt laten leiden. Ook de zogeheten watergoederen op de 

buitendijkse gronden zullen pas in een laat stadium worden gerealiseerd. 
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INLEIDING 

In dit deel wordt het programma voor Almere Poort integraal toegelicht. Eerst komen de programma

onderdelen aan de orde, waarvan het ruimtegebruik kan worden gekwantificeerd. In volgorde van de 

omvang van het ruimtebeslag - van groot naar klein - worden behandeld: wonen (hoofdstuk 2), werken 

(hoofdstuk 3), het S&L-complex (hoofs tuk 4) en de voorzieningen (hoofdstuk SJ. De hoofdstukken 6 

tlm 9 zijn gewijd aan programma-onderdelen die - althans in dit stadium - hoofdzakelijk kwalitatieve 

dimensies hebben, respectievelijk het verkeer, civieltechnische aspecten, milieu-aspecten en sociale 

aspecten. 
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WONEN 

Met een bruto oppervlakte van 278 ha neemt de functie wonen bijna de helft van het te ontwikkelen 

plangebied in (de bruto oppervlakte hiervan is 565 ha). Het is daarmee qua ruimtebeslag het meest 

omvattende programma-onderdeel. Dit spreekt vanzelf, want hoezeer er ook nadruk wordt gelegd op 

aspecten van werkgelegenheid, recreatie en toerisme, het wonen is en blijft de 'dragende' functie van 

Almere Poort. 

Het totale aantal woningen dat in Almere Poort zal worden gebouwd, bedraagt ca. 10.000. Ten aanzien 

van de verdeling van de woningen over prijsklassen, typen en woonmilieu's worden indicaties gehan

teerd, waarbij als richtsnoer geldt: een zo groot mogelijke variatie in de genoemde categorieën en een 

relatief hoog stapelingspercentage. De basis hiervoor zijn karakteristieken van de locale woningmarkt 

(mede gebaseerd op demografische ontwikkelingen), van de regionale woningmarkt en algemene tenden-

sen in het woongedrag. Het hanteren van een relatief hoog stapelingspercentage berust tevens op de spe

cifieke locatiekenmerken van Almere Poort. 

Woningmarkt en woongedrag 

Tot nog toe is de woningbouw in Almere sterk gericht geweest op het aantrekken van nieuwe bewoners 

van buiten de stad - een logisch gevolg van een 'overloop' -taakstelling. Hoewel ook Almere Poort een 

functie vervult in het verder opstuwen van het inwonertal van Almere, zal een substantieel deel van de te 

bouwen woningen - vermoedelijk meer dan 40% - bestemd zijn voor de locale markt. Dit gegeven is 

aanleiding om op deze plaats kort in te gaan op enkele demografische ontwikkelingen in Almere. 

Naar landelijke maatstaven is de bevolking van Almere relatief jong: 82% van de inwoners behoort tot 

de leeftijdsgroep van 0 tot 50 jaar (landelijk is dit percentage 70%) . Echter ook in Almere neemt de ver-

grijzing snel toe en het zal niet zo heel lang meer duren voordat het aandeel van ouderen het landelijke 

niveau bereikt. Om die reden zal met de specifieke wensen van senioren rekening moeten worden gehou-

den bij het opstellen van het woningbouwprogramma voor Almere Poort - dat immers niet alleen op het 

heden maar ook op de toekomst is gericht. Een tweede demografische karakteristiek is het verhoudings-

gewijs grote aantal huishoudens met kinderen: 50% (tegenover 40% landelijk). Juist deze huishoudens 

blijken het meest 'verhuis-geneigd'; zij vormen derhalve een belangrijke doelgroep voor de in Almere 

Poort te realiseren woningen. Voor de leden van deze huishoudens die veelal arbeid en zorgtaken moeten 
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tabel 2. 1 indicatief 
programma wonen, 
uitgesplitst naar deel
gebieden 

Deelgebied netto 
oppervlakte (ha) 

25 
25 

50 

15 
35 

50 

45 

35 

40 

7 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

227 

aantal woningen 

I 1.550 I 1.050 

2.600 

I 700 I 1.300 

2.000 

1.650 

900 

1.150 

250 

200 

200 

600 

100 

50 

300 

10.000 

dichtheid won./ha % stap. milieutype 

60 I 30 I stedelijk 
45 10 regulier 

50 25 

45 I 10 I compact 
35 10 regulier 

40 10 

35 10 regulier 

25 5 concentratie 

10 - 40 25 concentratie 
compactlhoog 

35 0 functie-
menging 

nvt 100 hoogbouw 
in park 

n.v.t. 100 stedelijk 

n.v.t. 100 stedelijk 

n.v.t. 100 groen 

n.v.t. 0 groen 

n.v.t. 300 

45 25 



combineren, zijn nabijheid en bereikbaarheid belangrijke criteria voor de woonomge-

vmg. 

Algemene tendensen in het woongedrag zijn het toenemend belang van leefstijl (en de 

variatie daarin), de groter wordende keuzevrijheid ten aanzien van de woonplek en de 

expansie van het verschijnsel 'tele-werken'. Beide laatste tendensen zijn nauw verweven 

met de onrwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie. 

Een belangrijk gevolg is dat op de woningmarkt - en met name de regionale woning-

markt - niet langer alleen het aanbod maar in toenemende mate de vraag de beslissende 

factor is. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van woningen en woonmilieu's. Voor het 

welslagen van een nieuw te omwikkelen woongebied betekent het tevens dat een zo 

groot mogelijke variatie moet worden geboden. 

Het programma in hoofdlijnen 

Zoals hierboven al is vermeld zullen in Almere Poort ca. 10.000 woningen worden 

gebouwd. Het stapelingspercentage bedraagt ca. 25 %, wat voor Almeerse begrippen 

relatief hoog is. Overigens zullen ca. 4.200 woningen - oftewel bijna de helft van het 

totale aantal - worden gerealiseerd in een woonmilieu dat overeenkomt met het woon

milieu dat gangbaar is in Almere en dat een stapelingspercentage heeft van niet meer 

dan 10% - aangeduid als 'regulier'. Dit betekent dat er wat de stapeling betreft een 

ruime spreiding ten opzichte van het gemiddelde wordt gehanteerd. Ook de variatie in 

dichtheid is groot: het maximum bedraagt 60 woningen per ha, het minimum 10 wonin-

gen per ha. Deze getallen hebben betrekking op de netto dichtheid; wanneer in het hier

navolgende sprake is van dichtheid wordt steeds netto dichtheid bedoeld. Wat de verde

ling over prijsklassen betreft zal Almere Poort niet sterk afwijken van de bestaande ker-

nen van Almere. Maximaal 10% van de woningen zal als luxueus tot zeer luxueus kun

nen worden aangemerkt. 

Ruim 85% van de woningen - waaronder alle 'reguliere' woningen - zal geconcentreerd 

worden in deelgebieden waar de woonfunctie dominant is, dat wil zeggen in gebieden 

waar behalve woningen slechts de bij een woongebied behorende voorzieningen, zoals 

een basisschool en een buurtsupermarkt, worden aangetroffen. De gezamenlijk opper

vlakte van deze gebieden komt overeen met wat hierboven als de bruto-oppervlakte van 

de functie wonen is aangegeven (278 ha). Verdisconteerd in de bruto-oppervlakten van 

andere programma-onderdelen is de resterende ca. 15% van de woningen. Het betreft 

woningen die worden gerealiseerd in deelgebieden, waarvan de primaire functie 'werken' 

of 'recreëren' is. Enerzijds wordt hiermee recht gedaan aan het uitgangspunt van func

tiemenging, anderzijds worden op deze manier ook de bijzondere locatie-kenmerken van 

Almere Poort (zoals uitzicht over het IJmeer) optimaal benut. 

Voor de afzonderlijke deelgebieden zijn indicatieve programma's opgesteld. Deze wor

den hieronder kort toegelicht, waarbij het onderscheid in deelgebieden waar de woon

functie dominant is (de woongebieden) en overige deelgebieden wordt gehanteerd. 

Indicatieve programma ' s voor de woongebieden 

De verdeling van de woningen over de deelgebieden van Almere Poort die als woonge-

bieden kunnen worden aangemerkt, is als volgt: 

• Euroquartier: ca. 2.600 

• Dijkzicht: ca. 2.000 

• Parklust: ca. 1.650 

• Waterrijk: ca. 900 

• de Pampushout: ca. 1.150 

• de Werkhoek: ca. 250 

De 'reguliere' woningen worden gerealiseerd in Euroquartier, Dijkzicht, Parklust en 

Groenendaal (ca. 200 woningen). De 'reguliere' woningen in Euroquartier, ca. 1.250 

worden gebouwd in een dichtheid die wat hoger ligt dan gangbaar is in Almere, namelijk 

45 à 50 woningen per ha. Deze hogere dichtheid wordt gecompenseerd door gunstige 

locatie-kenmerken, zoals de nabijheid van het station en het centrum van Almere Poort. 

Bovendien liggen de woningen in de directe nabijheid van Groenendaal. In Dijkzicht 

worden 1.300 'reguliere' woningen gerealiseerd. In Parklust behoren alle ca. 1.650 

woningen tot de categorie 'regulier' . Voor beide geldt dat ook de dichtheid 'regulier'is: 

35 woningen per ha. 

Na aftrek van het contingent 'regulier' blijven er in Euroquartier nog ca. 1.550 wonin

gen over. Deze worden gerealiseerd in een woonmilieu dat als compact en stedelijk kan 

worden getypeerd. Het stapelingspercentage bedraagt 30%, de netto-dichtheid ca. 60 

woningen per ha. Het stedelijke karakter wordt bevorderd door de begane-grondlaag van 

de gestapelde woningen te bestemmen voor winkels en bedrijven of door zogeheten 
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(woon-werk-) combinatiegebouwen toe te passen. 

De resterende woningen in Dijkzicht, 700, worden gerealiseerd in een milieu dat is afge-

stemd op de aanwezigheid van de dijk en op het uitzicht dat over het IJmeer kan worden 

genoten. Ruim een kwart van de woningen zal worden gebouwd als appartementen in 

flats van 5 à 8 lagen. Deze zijn vooral bestemd voor kleinere huishoudens, waaronder 

die van senioren. Voor de overige woningen, te realiseren in laagbouw, zal een type wor-

den ontwikkeld dat als koopmanshuis kan worden aangeduid. De gezamenlijke netto

dichtheid bedraagt ca. 40 woningen per ha. 

De duurdere woningen van Almere Poort zullen vooral worden aangetroffen in Waterrijk 

en de Pampushout. In Waterrijk wordt een relatief lage dichtheid (ca. 25 woningen per 

ha) aangehouden. De overgrote meerderheid van de woningen zal dan ook in laagbouw 

worden gerealiseerd. De alomtegenwoordigheid van water geeft aanleiding tot het ont

wikkelen van bijzondere woningtypen, zoals bijvoorbeeld 'paalwoningen' of woningen 

met 'drijvende tuinen'. Voor de woningc1usters in de Pampushout worden verschillende 

dichtheden aangehouden - afhankelijk van de ligging van de clusters. Deze variëren van 

een standaard dichtheid van 40 woningen per ha tot een extreem lage dichtheid van 10 

woningen per ha. (NB. Als basis voor de berekening van de dichtheden wordt de opper

vlakte van het betreffende aan het bosgebied onttrokken stuk grond gehanteerd) . 

Komen in het cluster met de hoogste dichtheid nog appartementen in middelhoogbouw 

voor - het geaggregeerde stapelingspercentage bedraagt ca. 10% - naarmate de dicht-

heid afneemt tendeert het woningtype meer en meer in de richting van vrijstaand huis 

en villa. 

Een deel van de laagbouwwoningen in de bovengenoemde woongebieden zal worden 

uitgevoerd als praktijk- of atelierwoning - dat wil zeggen specifiek ontworpen voor de 

uitoefening van een beroep of een bedrijf. In de Werkhoek krijgen alle woningen uitge

breide werkvoorzieningen. De dichtheid in dit woongebied bedraagt 35 woningen per 

ha. 

Indicatieve programma's voor de overige 

deelgebieden 

De resterende woningen zullen in kleine concentraties of in individuele woongebouwen 

worden gerealiseerd in de volgende deelgebieden: 

• Zaken poort: ca. 200 

• Omnizo: ca. 600 

• buitendijks, op het Muiderstrand: ca. 100 

• het Muiderzand: ca. 50. 

Bovendien zullen nog ca. 300 woningen in of in de onmiddelijke nabijheid van het 

Muiderzand worden gebouwd. 

De ca. 50 woningen in het Muiderzand zullen betrekkelijk luxueuze laagbouwwoningen 

zijn. De overige woningen zullen alle in etagebouw worden uitgevoerd. Waar uitzicht 

over het IJmeer kan worden genoten, worden woontorens gerealiseerd. 

Fasering 

Met het bouwen van woningen wordt gestart in 2003. Er zal tegelijkertijd op meerdere 

plekken worden begonnen om aldus een zo gevarieerd mogelijk aanbod van woningen 

en woonmilieu's te kunnen garanderen. De eerste woningen worden in 2004 opgeleverd. 

Criteria voor de fasering van de uitvoering van het woningbouwprogramma in Almere 

Poort zijn het garanderen van continuïteit in de jaarlijkse stedelijke bouwproductie, het 

op korte termijn scheppen van voldoende draagvlak voor het station en ontwikkelingen 

op de woningmarkt. In verband met het eerste zal afstemming moeten plaats vinden met 

de andere bouwlocaties in de stad. Verwacht wordt dat het volledige contingent laag

bouwwoningen omstreeks 2010 gereed zal zijn. Ontwikkelingen op de woningmarkt zijn 

vooral van invloed op de fasering van het aanbod van gestapelde woningen. Dit betekent 

dat de uitvoering van deze woningen - met name die in Zakenpoort en in Omnizo (die 

qua woonmilieu sterk overeenkomen met de gestapelde woningen in het stadscentrum) -

over een groter aantal jaren zal moeten worden gespreid dan de uitvoering van de laag-

bouwwoningen. 
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WERKEN 

Een belangrijk uitgangspunt voor het structuurplan is het gegeven dat Almere Poort door de ligging 

nabij de Hollandse Brug en door de (toekomstige) aanwezigheid van een spoorwegstation bij uitstek 

geschikt is om onderdak te bieden aan kantoren en bedrijven - en aldus een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan de verbetering van de werkgelegenheidssituatie van de stad als geheel. Dit betekent dat het 

programma-onderdeel werken een speciale positie inneemt. 

Ondervertegenwoordigd in Almere is vooral stuwende werkgelegenheid. Om die reden wordt ernaar 

gestreefd om met name zakelijke dienstverlening en hoogwaardige bedrijvigheid aan te trekken. In pro-

gramma-termen betekent dit: kantoren en hoogwaardige bedrijven. Voor beide geldt dat in principe een 

B-Iocatie is vereist, dat wil zeggen een ligging binnen een straal van 10 minuten lopen oftwel 600 à 800 

meter van het station. Aangezien niet alle voor de functie werken in aanmerking komende terreinen in 

Almere Poort in de invloedssfeer van het station liggen, voorziet het programma ook in gemengde 

bedrijven. Deze kunnen op zogeheten C-Iocaties worden ondergebracht. 

De programma's voor kantoren en bedrijven zijn gebaseerd op prognoses betreffende vraag en aanbod. 

Hierbij is met name gelet op de ontwikkelingen in de aangrenzende regio's Amsterdam/Zaanstreek en 

het Gooi en de Vechtstreek. Voor de prognoses wordt als uiterste tijdshorizon het jaar 2020 gehanteerd. 

Het totale ruimtebeslag van het programma-onderdeel werken is 172 ha. 

Behoefteraming kantoorruimte 

De huidige hoeveelheid kantoorruimte in Almere bedraagt ca. 200.000 m' bvo. Dit komt, omgerekend 

naar het aantal inwoners van de stad (ca. 130.000), neer op l,S m' bvo per inwoner. Ter vergelijking, 

Hilversum (ca. 8S.000 inwoners) heeft 2,8 m' bvo kantoorruimte per inwoner, Zwolle (ca. 100.000 

inwoners) 3,0, Eindhoven (ca. 200.000 inwoners) 3,1 en Utrecht (ca. 2S0.000 inwoners) zelfs 7,0. 

Hieruit blijkt duidelijk dat de kantorensector in Almere is ondervertegenwoordigd. 

Van de totale hoeveelheid kantoorruimte is 6S% (130.000 m' bvo) geconcentreerd in het zakencentrum 

ten noorden van het station Almere CS en bevindt zich nog eens IS% elders in Almere Stad. In Almere 

Haven is ca. 30.000 m' bvo kantoorruimte aanwezig, oftewellS% van de totale hoeveelheid. De overige 

5% bevindt zich in Almere Buiten. Het zakencentrum heeft een reservecapaciteit van nog eens 

130.000 m' bvo, terwijl op nog te ontwikkelen locaties nabij de overige stations ca. 120.000 m' bvo kan 
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aanbod bedrijven-
terreinen (inclusief 
'harde' plannen) per 1 

oppervlakte januari 1998, in ha segment segment 

netto uitgeefbaar 

2 jaarlijkse uitgifte 19,9 

bedrijventerreinen in 52,5 

de perioden 1989-
72,4 

1994 en 1995-1997, 
in ha 

56,1 

3 prognose jaarlijkse uit-
88,4 

gifte bedrijven terreinen 216,9 
in de periode 1998-
2010 en behoefte in 6,9 
2010 

4 programma werken 
223,8 

segment jaarlijkse uitgifte 1998-20 10 behoefte 20 10 
oppervlakte % oppervlakte 

4,1 I 15 I 53,3 
7,0 25 90,5 

.... 
0 
0 

11 ,1 143,8 ~ 
<1) 

I I 
.... 
<1) 

7,2 26 94, 1 E 
-< 6,5 23 84,5 
c 
'" 24,8 322,4 
0. .... 

I I ;:l 
;:l 3,0 11 39 ~ 

u 
;:l 
.... 
~ 27,8 361,4 Cl) 

3 

1989-1994 1995-1 997 
oppervlakte % oppervlakte % 

0,9 I 6,5 I 0,6 I 3 
3,4 24 4,0 21,5 

4,3 4,6 

4,6 I 33 I 6,4 I 34,5 
3,2 23 4,7 25 

12,1 15,7 

1,9 I 13,5 I 2,9 I 15 

14,0 18,6 

2 

categorie oppervlakte oppervlakte oppervlakte 
in m' bvo in ha (neno) in ha (bruto) 

-Bergschekant** 
-hoogwaardige bedrijven 
-reservering (hoogwaardige 
of gemengde bedrijven) 

-gemengde bedrijven 

300.000 
à 400.000 

I I 
35 

I I 

I I 

I I 

inclusief de maximaal 5.000 m' bvo aan of op het Muiderstrand en kantoorruimte elders in 
Almere Poort. 

** inclusief de oppervlakten van voor vestiging van bedrijven bestemde delen van 
Groenendaal en de Werkhoek. 

47 

45 

25 
5 

122 

20 
20 

162 

10 

172 

4 



worden aangeboden - wat neerkomt op een totale reservecapaciteit van ca. 250.000 m' 

bvo. 

Uit onderzoek van het Ministerie van VROM blijkt dat er in het aanbod van kantoor-

ruimte in de aangrenzende regio 's vanaf omstreeks 2005 een tekort gaat ontstaan. Dit 

tekort zal omstreeks 2015 tot tenminste 200.000 m' bvo zijn opgelopen. Mede op basis 

van deze onderzoeksresultaten kan de volgende prognose betreffende de behoefte aan 

kantoorruimte in Almere worden opgesteld: 

• tot 2005: 130.000 m' bvo; 

• tot 2015: 320.000 m' bvo; 

tot 2020: 440.000 m' bvo. 

Wordt op het totaal van 440.000 m' bvo de huidige reservecapaciteit van 250.000 m' 

bvo in mindering gebracht, dan resulteert voor de periode tot 2020 een planningsopgave 

van ca . 200.000 m' bvo. 

Er zijn enkele redenen om het geraamde aantal m' naar boven bij te stellen. In de 

Noordvleugel van de Randstad blijkt de feitelijke behoefte aan kantoorruimte de ram in-

gen veelal te boven te gaan. Bovendien is er een toenemende tendens tot 'verkantorise-

ring' van bedrijven. Om de hoeveelheid kantoorruimte in Almere meer in overeenstem-

ming te brengen met die in andere steden met 100.000 à 200.000 inwoners is een 

'inhaalslag' nodig - en met de specifieke vestigingsplaatsfactoren waarover Almere Poort 

beschikt, moet de stad in dit verband een aantal troeven kunnen uitspelen. Tenslotte zal 

er ook in de verdere toekomst behoefte bestaan aan reservecapaciteit. Uitgegaan wordt 

derhalve van een te realiseren hoeveelheid kantoorruimte voor de periode tot 2020 van 

300.000 à 400.000 m' bvo. Deze hoeveelheid wordt volledig aan Almere Poort toegere

kend. 

Programma kantorenlocatie Zakenpoort 

Van de totale hoeveelheid kantoorruimte van 300.000 à 400.000 m' bvo zal veruit het 

grootste deel in de kantorenlocatie Zakenpoort, uiteraard een B-Iocatie, worden gereali-

seerd. (Op kleine schaal wordt ook elders in Almere Poort ruimte voor kantoren gereser-

veerd). 

Ten aanzien van de variatie in type en omvang van de kantoorpanden zal een relatief 

grote bandbreedte worden gehanteerd - mede uit oogpunt van complementariteit ten 

opzichte van de kantoren ontwikkeling in het zakencentrum in Almere Stad. Een relatief 

klein deel van het volume zal in kantoortorens worden gerealiseerd. Voor het overige zul

len de kantoren worden gehuisvest in kleine en middelgrote panden, wat de toekomstige 

gebruikers in staat stelt om een eigen identiteit tot uitdrukking te brengen. 

De netto benodigde oppervlakte voor het geprogrammeerde kantoorvolume bedraagt 35 

ha Als bruto oppervlakte wordt voor Zakenpoort 47 ha aangehouden. Zo blijft er vol-

doende ruimte over voor de 200 woningen die - in gebouwen tussen de kantoorpanden 

in of in combinatiegebouwen - in het gebied zijn geprojecteerd. 

Voorts wordt de mogelijkheid open gehouden om aan of op het Muiderstrand een klein 

aantal luxueuze kantoorgebouwen op te trekken. In het programma is hiervoor een hoe-

veelheid kantoorruimte van maximaal 5.000 m' bvo opgenomen. 

Behoefteraming bedrijventerreinen 

Bij bedrijventerreinen wordt een onderscheid gemaakt in de volgende segmenten: hoog

waardig, gemengd, logistiek en industrieel. Daarnaast is er nog de categorie 'binnenste-

delijke' bedrijventerreinen. Het huidige aanbod van bedrijventerreinen (inclusief 'harde' 

plannen) in Almere bedraagt ca. 224 ha. Hiervan behoort ruim 72 ha tot de segmenten 

hoogwaardig en gemengd. In de afgelopen jaren is de jaarlijkse uitgifte van bedrijventer

reinen (exclusief de 'binnenstedelijke' terreinen) toegenomen van 12 ha tot bijna 16 ha. 

Inclusief de 'binnenstedelijke' terreinen bedraagt de huidige jaarlijkse uitgifte meer dan 

18 ha. 

Er is reden om aan te nemen dat de jaarlijkse uitgifte van bedrijventerreinen in de nabije 

toekomst zal toenemen. Dit heeft te maken met afnemende aanbodmogelijkheden in de 

aangrenzende regio 's. De toename van de jaarlijkse uitgifte vloeit ook voort uit de stij-

ging van de locale vraag. Een dergelijke stijging ligt voor hand: wanneer de bedrijven die 

zich vandaag vanuit de regio (of daarbuiten) in Almere vestigen, morgen naar een nieuw 

terrein omzien, behoren zij immers tot de locale vragers. Op basis van de verwachte ont-

wikkelingen in de regionale én de locale vraag kan een prognose betreffende de behoefte 

aan bedrijventerreinen voor de periode tot 2010 worden opgesteld: netto 360 ha. Voor 
\ 

de segmenten hoogwaardig en gemengd tezamen gaat het om ruim netto 140 ha. Op 

grond van de jaarlijkse uitgifte kan worden bepaald dat voor deze segmenten de voor

raad ruim vóór 2005 te krap wordt 
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Op basis van de ramingen blijkt dat in Almere Poort tot het jaar 2010 bruto 78 ha 

bedrijventerrein in het segment hoogwaardig en bruto 51 ha bedrijventerrein in het seg

ment gemengd zou kunnen worden gegenereerd. Deze hoeveelheden zijn groter dan 

daadwerkelijk kan worden aangeboden. 

Programma bedrijventerreinen 

Een exclusieve bestemming als bedrijventerrein hebben in Almere Poort Bergschekant 

en Hogekant. Het programma is afgestemd op de afmetingen van de terreinen en op 

hun ligging ten opzichte van het station (op basis waarvan zij als B- of als C-locatie kun

nen worden gekwalificeerd). 

Het bedrijventerrein Bergschekant heeft een bruto oppervlakte van 75 ha. In deze opper-

vlakte zijn ook voor de vestiging van bedrijven bestemde delen van Groenendaal en de 

Werkhoek begrepen. Een groot deel van het bedrijventerrein ligt binnen de invloedssfeer 

van het station en kan dus als B-locatie worden aangemerkt. Vooralsnog wordt ca. 45 ha 

,! bestemd voor hoogwaardige bedrijven. Een terrein van ca. 5 ha met de karakteristiek van 

een C-locatie is bestemd voor gemengde bedrijven. De resterende ca. 25 ha, grotendeels 

nog binnen de invloedssfeer van het station, wordt voorlopig gereserveerd. Afhankelijk van 

l , 

, . 

de marktontwikkeling zullen hier hoogwaardige of gemengde bedrijven een plaats krijgen. 

Bij de uitgifte wordt gestreefd naar een dusdanige inrichting dat het kantoor-gehalte van 

de bedrijven afneemt naarmate zij verder van het station liggen. In het geval dat de 

markt zich zo ontwikkelt dat hoogwaardige bedrijven op het als C-locatie te typeren deel 

van Bergschekant terecht komen, zal voor aanvullend vervoer moeten worden gezorgd. 

Het bedrijven terrein Hogekant heeft een bruto oppervlakte van 20 ha. Het ligt geheel 

buiten de invloedssfeer van het station. Als C-locatie is Hogekant uitsluitend bestemd 

voor gemengde bedrijven. 

Tot het programma behoren ook enkele kleine werkgebieden, die gesitueerd zijn in deel-

gebieden, waar de woon- of de recreatiefunctie overheerst. Hiermee wordt eveneens 

ingespeeld op de wens tot functiemenging. Deze categorie omvat drie 'binnenstedelijke' 

bedrijventerreinen die tezamen een bruto oppervlakte van 20 ha hebben. 

Het programma voor Multizo, een B-locatie, omvat naast bedrijven ook kantoren en 

voorzieningen. Een exacte verdeling over deze categorieën is nog niet vastgesteld. 

Vooralsnog wordt de gehele oppervlakte van Multizo, 10 ha, als werkgebied aangemerkt. 

Overige werkgelegenheidsvoorzieningen 

Naast de hierboven besproken kantorenlocaties en bedrijventerreinen zullen in Almere 

Poort ook nog andere werkplekken worden gecreëerd. Deze vallen echter buiten het pro-

gramma 'werken'. Genoemd zijn al de bedrijfsruimten in de begane-grondlaag onder de 

woningen en (woon-werk-)combinatiegebouwen in het deel van Euroquartier waarvan 

het milieu compact en stedelijk is, en de praktijk- en atelierwoningen. Voorts ligt het in 

de bedoeling om in de woongebieden verspreid gelegen zelfstandige bedrijfsruimten te 

realiseren. Ook in de 'gewone' woningen zal gewerkt kunnen worden - waarbij als stel-

regel wordt gehanteerd dat maximaal 25% van het oppervlak van de woning als wer-

kruim te kan worden ingericht. Tenslotte dragen het S&L-complex en de voorzieningen 

zoals winkels en scholen in niet geringe mate bij aan de hoeveelheid werkgelegenheid die 

in Almere Poort zal worden gerealiseerd. 

Fasering 

In 200 I wordt een begin gemaakt met het voor uitgifte gereed maken van de bedrijven-

terreinen en de kantorenlocatie. Wat betreft de ontwikkeling van de bedrijventerreinen 

wordt tegelijkertijd gewerkt aan delen met een B-locatie- en delen met een C-locatie

karakteristiek. Verwacht wordt dat in het jaar 2002 de eerste bedrijven zich vestigen. Het 

volledige areaal van de bedrijventerreinen zal omstreeks 2007 zijn uitgegeven. Voor de 

volledige uitgifte van de kantorenlocatie wordt een aanzienlijk verder gelegen tijdshori-

zon gehanteerd: 2020 of nog later. 
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S&L-COMPLEX 

Hoewel het S&L-complex strikt genomen tot de categorie voorzieningen behoort, wordt het vanwege het 

bijzondere (en boven-locale) karakter als een afzonderlijk programma-onderdeel behandeld. Ook het 

ruimtebeslag, ca. 80 ha, geeft hiertoe aanleiding. Met een te verwachten aantal bezoekers van meer dan 

500.000 per jaar levert het uit een scala van sport-, leisure- en aanverwante voorzieningen samengestelde 

complex een belangrijke bijdrage aan het toeristisch-recreatieve imago van Almere als geheel. Dit neemt 

overigens niet weg dat het S&L-complex een integraal onderdeel van Almere Poort zal zijn - niet alleen 

in ruimtelijke, maar ook in functionele zin. Wat dit laatste betreft kan erop gewezen worden dat het com

plex tevens zal voorzien in de behoefte aan locale 'indoor' -sportvoorzieningen - inclusief gymnastiekfaci-

liteiten voor scholen in Almere Poort. Bovendien draagt het S&L-complex bij aan de werkgelegenheid; 

verwacht wordt dat het complex ca. 800 arbeidsplaatsen zal genereren. 

Het programma 

Naar de inhoud én naar de fasering van de uitvoering kan het S&L-complex in twee componenten wor-

den gesplitst - respectievelijk aan te duiden als Fase I en Fase H. Fase I is de 'core' van het S&L-com-

plex. Het initiatief voor de ontwikkeling hiervan bevindt zich inmiddels in een gevorderd stadium. 

Het programma voor Fase I omvat wedstrijd-sportvoorzieningen, waarvan een belangrijk kenmerk pas-

sieve sportbeoefening (toeschouwen) is, overige sport- en leisure-voorzieningen en aanverwante voorzie-

ningen met een totale oppervlakte van ca. 25 ha. Het 'pièce-de-résistance' van Fase I (én van het S&L

complex in zijn geheel) is een voetbalstadion met een toeschouwerscapaciteit van 11.000 plaatsen. Met 

het stadion als thuisaccommodatie voor de eigen voetbalclub zal Almere over een belangrijke troef 

beschikken in het streven om voor deze club de status van 'betaald voetbal' te verkrijgen. De wedstrijd-

sportvoorzieningen omvatten voorts een topsport- enlof evenementenhal met in totaal respectievelijk ca. 

4.000 en ca. 10.000 zitplaatsen en een drafbaan annex hippisch centrum met ca. 2.000 zitplaatsen. (De 

laatste voorziening komt in de plaats van de huidige, tijdelijke drafbaan die ligt op de plek waar het 

bedrijventerrein Hogekant is geprojecteerd). 

De overige sport- en leisure-voorzieningen omvatten een racket- en fitnesscentrum en een zwembad. 

Hoewel in eerste instantie bestemd voor actieve sportbeoefening, bevat het zwembad een beperkte toe

schouwersaccommodatie, zodat deze voorziening in voorkomende gevallen ook voor de wedstrijd-sport 
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kan worden gebruikt. Als aanverwante voorziening omvat Fase I een hotel annex con

grescentrum. Het hotel zal een capaciteit van ca. 150 bedden hebben, voor het congres-

centrum is een ruimte van ca. 1.500 m' voorzien. 

Fase II omvat aanvullende leisure-voorzieningen, zowel 'indoor' als 'outdoor', die zijn 

geprojecteerd aan en in de nabijheid van de leisure-boulevard die het S&L-complex-

Fase I met het Muiderstrand verbindt. Gedacht wordt aan een schaatscentrum, een ski-

voorziening, een schietbaan en, gelocaliseerd in het Muiderzand, een zogeheten leis ure

golfbaan. Onderdeel van Fase II zijn ook leisure-retail-voorzieningen met een totaal 

bruto vloeroppervlak van ca. 35.000 m' binnen vast te stellen thema's. Het ruimtebeslag 

van Fase II - met uitzondering van de leisure-golfbaan - is ca. 35 ha. 

Fasering 

De realisering van het S&L-complex zal gefaseerd plaatsvinden. Fasering maakt het 

tevens mogelijk het programma zonodig aan te passen aan de marktontwikkelingen. 

Voor Fase I is een bouwperiode van ca. vijf jaar voorzien. Er wordt naar gestreefd om in 

het jaar 2000 te beginnen met de bouw van het eerst te realiseren onderdeel ervan - het 

voetbalstadion. Nog voor de oplevering van het stadion, in 2001, zal met de bouw van 

de andere onderdelen zijn begonnen. Fase I zal omstreeks 2004 gereed zijn. 

Met de realisering van de onderdelen van Fase II zal pas na 2004 een begin worden 

gemaakt. Verwacht wordt dat het gehele S&L-complex omstreeks 2015 zijn definitieve 

vorm zal hebben. 

Organisatie van de ontwikkeling 

In 1996 is de gemeente Almere met het oog op een publiek-private ontwikkeling van het 

S&L-complex-Fase I een samenwerkingsverband aangegaan met een combinatie van 

marktpartijen. Als werknaam voor Fase I wordt 'OMNI-World' gehanteerd. 
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VOORZIENINGEN 

De voorzieningen die in Almere Poort worden gerealiseerd zijn in het algemeen afgestemd op de dage-

lijkse behoeften van de toekomstige bevolking van de kern, zijnde ca. 25.000 mensen. Voor enkele voor-

zieningen omvat het draagvlak ook het deel van de werkende bevolking dat niet in Almere Poort woon

achtig is - een in dit stadium overigens nog niet te kwantificeren aantal mensen. 

Het programma-onderdeel voorzieningen is zeer gevarieerd. Het omvat voorzieningen op het gebied van: 

• detailhandel; 

• onderwijs; 

• zorg, welzijn en cultuur; 

• openbare veiligheid; 

• sport en niet -openbaar groen; 

• openbaar groen 

Belangrijke uitgangspunten zijn een evenredige spreiding van de voorzieningen over de kern en een zo 

groot mogelijke mate van menging. Dit laatste aspect bevordert de toegankelijkheid, leidt tot een effi-

ciënt grondgebruik en draagt ook bij aan het genereren van stedelijkheid. Functiemenging is bovendien 

een van de basis-uitgangspunten voor de ontwikkeling van Almere Poort in het algemeen. 

In aansluiting op de al aanwezige en in ontwikkeling zijnde toeristisch-recreatieve voorzieningen zullen 

in Almere Poort ook voorzieningen met een regionaal karakter worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld 

perifere detailhandelsvoorzieningen en eventueel culturele voorzieningen. 

Het totale ruimtebeslag van de voorzieningen is, exclusief het wijk-, buurt- en blokgroen dat aan het 

programma-onderdeel wonen wordt toegerekend, 65 ha. In dit totaal zijn begrepen 30 ha bevolkingsvol-

gende voorzieningen, 30 ha bovenwijkse groenvoorzieningen en 5 ha centrumvoorzieningen. 

Detailhandel 

Actuele trends in de detailhandelssector waarmee bij het opstellen van het programma rekening gehou-

den moet worden, zijn een verder voortschrijdende schaalvergroting, met name in de voedings- en 

genotmiddelenbranche, en de liberalisering van het beleid van de rijksoverheid, waarvan de verruiming 

van de openingstijden een uitdrukking is. Dankzij de toegenomen mobiliteit is bovendien de keuzevrij

heid van de consument groter geworden: op basis van koop moment en koopmotief bepaalt deze zelf 
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waar hij of zij inkopen doet. Van betekenis is voorts dat winkelen steeds meer het karak

ter van een vrije-tijds-activiteit krijgt. 

Een belangrijke planologische consequentie van bovengenoemde trends is dat de moge-

lijkheden om detailhandelsvoorzieningen te spreiden geringer worden. Ook in Almere 

Poort wordt daarom voorrang gegeven aan de ontwikkeling van één krachtig winkelcen-

trum waarvan het verzorgingsgebied de gehele kern omvat. Het basis-pakket van dit 

winkelcentrum bestaat uit voedings- en genotmiddelen en persoonlijke verzorging 

(7.250 à 7.700 m' bvo) en zogeheten probleemloze niet-dagelijkse artikelen, zoals huis

houdelijke artikelen (5.900 à 7.000 m' bvo). Voorts biedt het onderdak aan horeca-voor-

zieningen en aan voorzieningen op het gebied van zakelijke dienstverlening, zoals een 

postkantoor en een reisbureau, en ambacht, zoals een kapper en een schoenmaker 

(1.300 à 1.500 m' bvo). Met een winkelcentrum met een zo ruim mogelijk aanbod kan 

bovendien de kiem gelegd worden voor een meer algemeen (stedelijk) centrum in 

Almere Poort. Om die reden zal het winkelcentrum zo dicht mogelijk bij het station en 

het in de nabijheid van het station geprojecteerde S&L-complex worden gesitueerd. De 

opzet van het winkelcentrum zal zodanig zijn dat menging met andere voorzieningen 

mogelijk is. 

Aangezien het station enigszins excentrisch is gelegen ten opzichte van de woongebieden 

van Almere Poort, is ook de ligging van het winkelcentrum aan deze ruimtelijke oneven

wichtigheid onderhevig. Om die reden voorziet het programma in één à twee buurt

steunpunten, in principe bestaande uit een enkele supermarkt, met een totale opper-

vlakte van maximaal 2.000 m' wo (wat neerkomt op 2.500 m' bvo). Het minimale 

draagvlak voor een dergelijke aanvullende voorziening bedraagt een aantal van 5.000 à 

6.000 mensen. 

Tot de detailhandelsvoorzieningen kunnen ook de zogeheten leisure-retail-voorzieningen 

worden gerekend. Deze voorzieningen die een totaal ruimtebeslag van ca. 35.000 m' bvo 

hebben, vallen onder het programma voor het S&L-complex. 

Onderwijs 

Met 25.000 inwoners biedt Almere Poort voldoende draagvlak voor voorzieningen op 

het gebied van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Met name in het basisonderwijs is in het recente verleden een groot aantal vernieuwin-

gen doorgevoerd, waarvan de belangrijkste (en planologisch meest relevante) de verklei-

ning van de groepsgrootte en de integratie van het normale en het speciale onderwijs 

zijn. Aan de hand van prognoses kan op grond van het inwoneraantal de behoefte aan 

basisonderwijsvoorzieningen-nieuwe-stijl geraamd worden. Op basis van de capaciteit 

per school kan worden berekend dat er in Almere Poort tien basisscholen nodig zijn. 

Deze zullen verspreid over het woongebied worden gesitueerd. Door gemeenschappelijk 

gebruik van voorzieningen voor gymnastiek en sport kan het aantal van deze voorzienin

gen kleiner zijn: vijf gymnastieklokalen of twee sportzalen en één gymnastieklokaal. Het 

gezamenlijke ruimtebeslag van de scholen en de gymnastiekvoorzieningen bedraagt ca. 6 

ha. Aan de basisscholen zullen zogeheten educatieve steunpunten worden gekoppeld, 

waarin bijvoorbeeld een bibliotheek en voorzieningen voor kinderopvang, sport en 

kunstzinnige vorming onderdak kunnen vinden. De koppeling bevordert de toeganke-

lijkheid van de voorzieningen en draagt bij aan de sociale samenhang van een buurt. 

Bovendien maakt de koppeling een efficiënt en flexibel gebruik van ruimte(n) mogelijk. 

Aangezien in een nieuw woongebied in de eerste tien à vijftien jaar het aantal kinderen 

in de schoolgaande leeftijd boven het gemiddelde ligt, zijn op het gebied van het basis

onderwijs aanvullende voorzieningen noodzakelijk. In het programma zijn daarom 48 

lokalen in noodscholen en evenzoveel lokalen in zogeheten schoolwoningen opgenomen 

- beide in eenheden van twaalf lokalen, verspreid over het toekomstige woongebied. 

Schoolwoningen zijn als school ingerichte eengezinswoningen die tijdelijk aan de 

woningvoorraad worden onttrokken. Formeel vallen de schoolwoningen dus onder het 

programma-onderdeel wonen. Voor de noodscholen is een oppervlakte van 1 ha nodig. 

In Almere Poort is ruimte voor in ieder geval een nevenvestiging van een grote brede 

scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Het ligt in de bedoeling om voor gym

nastiek- en sportactiviteiten gebruik te maken van de faciliteiten van het S&L-complex. 

Het ruimtebeslag van de scholengemeenschap bedraagt 2,5 ha. 

Zorg, welzijn en cultuur 

Voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en cultuur vormen het 'cement' van een 

(locale) samenleving. Het belang van deze voorzieningen neemt bovendien toe naarmate 

de samenleving zelf meer 'individualiseert'. 

Onder invloed van de toenemende 'vergrijzing' verkeert de zorgsector in een staat van 
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permanente groei. Hoewel Almere een (nog altijd) relatief jonge bevolking heeft en in de 

beginfase in Almere Poort de gemiddelde leeftijd ver onder de vijftig jaar zal liggen, zal 

in het programma tenminste geanticipeerd moeten worden op een in de toekomst toe-

nemende behoefte aan zorg. Naast groei is een belangrijke trend in de zorgsector de ver

schuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg. Met behulp van voorzieningen als 

thuiszorg en wijkverpleging kunnen hulpbehoevenden in veel meer gevallen dan vroeger 

'thuis' blijven wonen ofwel hun intrek nemen in een aangepaste woning - eveneens een 

betrekkelijk nieuw fenomeen. Een planologische consequentie van de genoemde ontwik

keling is dat een deel van de zorgvoorzieningen in het programma-onderdeel wonen 

moet worden verdisconteerd. 

In de behoefte aan 'eerstelijns' medische zorg zal in Almere Poort op basis van het 

beproefde concept van het geïntegreerde gezondheidscentrum worden voorzien. In het 

programma zijn twee van dergelijke centra opgenomen. Specialistische medische zorg 

zal worden geboden door een 'buiten-poli' van het Flevoziekenhuis. Voorts bevat het 

programma woon/zorgvoorzieningen voor ouderen, voor gehandicapten en voor mensen 

die psychiatrische hulp behoeven. Ook wordt ruimte gereserveerd voor particuliere zorg-

voorzieningen, zoals een fysiotherapeutische praktijk en voor een uitvaartcentrum. 

Speciale doelgroepen voor de welzijnsvoorzieningen zijn kinderen en jongeren. Een toe

nemende arbeidsparticipatie maakt voorzieningen voor de opvang van kinderen noodza-

kelijk. Als vuistregel voor de raming van de behoefte wordt gehanteerd: 30% van de kin

deren in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit percentage komt bij een bevolkingsomvang van 

25.000 overeen met 1.500 kinderen. Berekend is dat voor deze groep zeven kinderdag-

verblijven, zes à zeven peuterspeelzalen en 16 kleinschalige of acht grootschalige 

naschoolse opvangvoorzieningen nodig zijn. Zo mogelijk zullen deze voorzieningen in de 

educatieve steunpunten (bij de basisscholen) worden ondergebracht. Voor de bouw van 

twee jongerencentra wordt ruimte gereserveerd. Open-lucht-voorzieningen, zowel voor 

kinderen als voor jongeren, zijn opgenomen bij het programma-onderdeel sport en niet-

openbaar groen. 

Een voorziening op de grens van welzijn en cultuur is het buurthuis. In Almere Poort 

zullen twee van dergelijke voorzieningen worden gerealiseerd - in combinatie met edu

catieve steunpunten. Voor levensbeschouwelijke beleving zijn in het programma één of 

twee kerken of vergadergebouwen opgenomen. Voor een nog nader te bepalen manifes

tatie van kunst en cultuur wordt een terrein met een oppervlakte van I ha gereserveerd. 

Overige culturele voorzieningen worden gecombineerd met horeca-voorzieningen (in het 

programma gerangschikt onder detailhandel) en onderwijsvoorzieningen. Aan grootscha-

lige culturele manifestaties wordt aandacht besteed bij het programma voor regionale 

voorzieningen. 

Openbare veiligheid 

Als voorzieningen voor openbare veiligheid zijn in het programma opgenomen: een poli

tiebureau of politiepost, een brandweerkazerne en een ambulancepost. Eventueel zal in 

een verdere toekomst een wijkkantoor aan het politiebureau of de politiepost worden 

toegevoegd. 

Sport en niet-openbaar groen 

De sportvoorzieningen die bij dit programma-onderdeel worden behandeld betreffen de 

voorzieningen die zijn afgestemd op de behoeften van de toekomstige bewoners van 

Almere Poort. Grootschalige voorzieningen, voor zover niet onderdeel van het S&L-

complex, komen ter sprake bij het programma-onderdeel regionale voorzieningen. 

Bij sportvoorzieningen kan een onderscheid worden gemaakt in 'indoor'- en 'outdoor'-

voorzieningen. Een deel van de indoor-voorzieningen zal worden ontwikkeld in combi

natie met de onderwijsvoorzieningen. Dit betekent dat de betreffende sport- en of gym-

nastieklokalen buiten de schooltijden ook door derden kunnen worden gebruikt. Voor 

zwem-, racket- en fitness-activiteiten zullen de bewoners van Almere Poort gebruik kun

nen maken van de faciliteiten van het S&L-complex. Een en ander betekent dat het pro

gramma geen afzonderlijke voorzieningen voor indoor-sportactiviteiten bevat. Ook de 

outdoor-sportvoorzieningen zullen ten dele worden gekoppeld met het S&L-complex. 

Voor overige outdoor-sportactiviteiten is in het programma rekening gehouden met een 

terreinbehoefte van 9,3 ha. 

Tot de voorzieningen in de categorie niet-openbaar groen behoren de hierboven 

genoemde open-lucht-voorzieningen voor kinderen en voor jongeren. Het gaat daarbij 

om een kinderboerderij, een zogeheten jeugdlandvoorziening en een scoutingvoorzie

ning, waarvoor tezamen ca. 3 ha is uitgetrokken. Tenslotte behoort tot deze categorie 

een begraafplaats met een oppervlakte van 5 ha. 
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programma detailhan-
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Openbaar groen en stranden 

Van het openbaar groen wordt alleen het bovenwijks groen aan het programma-onder-

deel voorzieningen toegerekend. De oppervlakte hiervan bedraagt 30 ha. Anders dan de 

andere voorzieningen (het winkelcentrum misschien uitgezonderd) speelt het openbare 

groen een essentiële rol in de ruimtelijke structurering van het plangebied: het is één 

van de elementen van de hoofdstructuur. Naast een voorziening met gebruikswaarde 

heeft het openbare groen ook een ecologische functie en bepaalt het (mede) de identi

teit van de afzonderlijke woongebieden. 

Uitgangspunten voor de situering en de geleding van het groen zijn de bodemgesteld-

heid, het totstandbrengen van ecologische verbindingen (tussen bestaande groengebie

den in de randen van het plangebied) en een evenwichtige verdeling over de kern als 

geheel - waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de klassieke (gebruiks-)indeling 

in bovenwijks, wijk- en buurtgroen. 

Voor bovenwijks groen is een norm gehanteerd van 12 m' per inwoner. Dit komt over

een met een oppervlakte van 30 ha. Om een optimaal gebruik ervan te garanderen 

bedraagt de maximale afstand van de woningen tot deze voorzieningen bij voorkeur niet 

meer dan 500 m. Om deze reden en om redenen van bodemgesteldheid en ruimtelijke 

structuur is ervoor gekozen het bovenwijks groen in vier parkblokken onder te brengen. 

Bij voorkeur worden de parken ingericht op basis van een thema, bijvoorbeeld een dyna

misch doepark, een gezellig cultuurpark en een spannend waterpark. De parken worden 

onderling verbonden door groenstroken. 

Hoewel het groen op wijk-, buurt- en blokniveau aan het programma-onderdeel wonen 

wordt toegerekend, wordt er op deze plaats kort op ingegaan. De gehanteerde norm 

ervoor is 15 m' per inwoner (wat correspondeert met een totale oppervlakte van ca. 37 

ha). Eén van de functies van het groen op wijkniveau is de begeleiding van langzaam-

verkeersroutes. De inrichting van het groen op wijk- en buurtniveau staat in het teken 

van het bepalen van de identiteit van de afzonderlijke woongebieden. Met name het 

groen op buurtniveau heeft een directe gebruikswaarde: het moet kunnen voorzien in de 

behoefte aan sport en spel in de nabijheid van de woning. 

Naast het groen hebben de stranden in het plangebied een belangrijke recreatieve func-

tie voor de inwoners van Almere Poort en voor inwoners uit de hele regio. Een deel van 

het verlies aan strandoppervlak op het Muiderstrand wordt gecompenseerd door het 

Zilverstrand te bestemmen voor recreatief gebruik. Bij het Zilverstrand wordt ook voor-

zien in de mogelijkheid voor hotelontwikkeling. 

Regionale voorzieningen 

Met de toeristisch-recreatieve voorzieningen op het Muiderstrand en in het Muiderzand 

(het strand, de jachthaven Marina Muiderzand en de gelijknamige camping) en met het 

geprojecteerde S&L-complex beschikt Almere Poort over voorzieningen die een verzor-

gingsgebied hebben dat vele malen groter is dan de kern zelf. Om ten volle te profiteren 

van de gunstige ligging van Almere Poort voorziet het programma in een verdere uit

breiding van het aanbod van regionale voorzieningen - op het gebied van de detailhan

del, het onderwijs, de cultuur, de recreatie en, per definitie tenminste regionaal van 

karakter, het toerisme. 

Een voorziening met een mogelijk sterk regionale component is de zogeheten perifere 

detailhandel. Met een dergelijke voorziening wordt ingespeeld op de in een groeiend 

aantal branches actuele trend tot concentratie op een ten opzichte van de bebouwde 

kom weliswaar perifeer, maar ten opzichte van een autosnelwegafrit zeer strategisch 

gelegen locatie. Meubelboulevards zijn inmiddels een begrip. Het verder voortschrijden 

van deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door de liberalisering van het 

beleid van de rijksoverheid. Mogelijke ontwikkelingen in Almere Poort zijn een cluster 

winkels op het gebied van hoogwaardige woninginrichting (met een maximale opper

vlakte van ca. 30.000 m' bvo en een ruimtebeslag van ca. 6 ha), een megabouwmarkt en 

een thema-tuincentrum. 

Wat regionale onderwijsvoorzieningen betreft leent de aanwezigheid van het S&L-cen

trum zich voor de vestiging van een HBO- of academisch opleidingsinstituut op het 

gebied van sport en lichamelijke oefening. De mogelijkheden hiervan zullen nader moe-

ten worden onderzocht. 
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Een 'hard' recreatief-toeristisch programma-punt is de uitbreiding van de jachthaven ca

paciteit met 500 à l.000 ligplaatsen. De regionale betekenis hiervan is onmiskenbaar. 

Ook van de in het Muiderzand geprojecteerde leis ure-golfbaan kan worden verwacht dat 

deze gebruikers uit de regio zal aantrekken. Tot de toeristische voorzieningen behoort 

het te realiseren hotel als onderdeel van het S&L-complex. In studie is de realisering van 

een hotel nabij de jachthaven Marina Muiderzand. Een impuls aan het culturele leven 

van Almere kan worden verwacht van de organisatie van (open-lucht-)manifestaties op 

de leisure-boulevard. 

Fasering 

De realisering van de voorzieningen zal nauw aansluiten op de realisering van de 

woningbouw. Voor de meeste voorzieningen zal dat moment bepaald worden door het 

aanwezige draagvlak, onderwijsvoorzieningen bijvoorbeeld zullen direct aanwezig zijn. 
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VERKEER 

Een van de uitgangspunten voor het Structuurplan Almere Poort is het autoverkeer over de Hollandse 

Brug te beperken - of tenminste de voortgaande groei ervan in te dammen. Er zijn nu immers al lange 

files bij de brug en de bereikbaarheid van Almere is niet gebaat bij een grote groei van het aantal auto's. 

In belangrijke mate kan aan dit uitgangspunt tegemoet worden gekomen door planologische maatrege-

len die niet, of slechts ten dele, van verkeerskundige aard zijn, zoals het verbeteren van de werkgelegen-

heidspositie van Almere - onder meer door de vestiging van kantoren en bedrijven in Almere Poort te 

stimuleren. Als alternatief voor het interlokale autoverkeer kan het gebruik van de trein worden bevor

derd of kunnen alternatieve vormen van vervoer worden geïntroduceerd. Hierbij spelen verkeerskundige 

maatregelen op het niveau van het structuurplan een minder ondergeschikte rol. In Almere Poort zal 

worden voortgeborduurd op het verkeerssysteem dat ook in de andere kernen van de stad is toegepast 

en dat gericht is op de bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer en van zogeheten langza-

me verkeersmiddelen. 

In het hiernavolgende worden eerst de tot het programma behorende aspecten van het externe verkeer 

behandeld: de spoorweg en het station en voorzieningen voor alternatieve vormen van regionaal open

baar vervoer. Vervolgens komt het programma voor het interne verkeer aan de orde. Hierbij wordt de 

volgende indeling gehanteerd: 

• busbanen 

• voorzieningen voor langzaam verkeer. 

• wegen voor autoverkeer 

• parkeervoorzieningen 

Spoorweg en station 

Het tracé van de spoorweg is een gegeven - en ook de eventuele verdubbeling van de spoorweg is een 

autonome ontwikkeling die losstaat van de planningsopgave voor Almere Poort. Wél zal in het program

ma met de verdubbeling rekening moeten worden gehouden - in de vorm van een reservering van een 

strook grond van de spoordijk om deze op een totale breedte van ca. 50 m te kunnen brengen. Een 

onder handen zijnde studie naar de verdubbeling zal pas in 1999 of 2000 worden afgerond. Ook met het 

oog op de mogelijke aanleg van de geprojecteerde IJmeerlijn zal, in de Pampushout, grond voor een 
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tracé moeten worden gereserveerd. 

Bij de keuze voor de ligging van het station is de situering van de kantorenlocatie sterk 

bepalend geweest. Vervolgens is op de ligging van het station het ruimtelijke concept 

afgestemd - en wel zodanig dat binnen de invloedssfeer van het station zich een maxi-

male hoeveelheid herkomsten (woningen) en bestemmingen (kantoren en publiekstrek-

kende voorzieningen, waaronder het S&L-complex) zal bevinden. Op deze wijze wordt 

tevens bereikt dat het station een qua treinverkeer zo hoog mogelijke status zal kunnen 

verwerven. Om ervoor te zorgen dat het station al een vroeg stadium in gebruik kan 

worden genomen is het van belang de bouwactiviteiten in Almere Poort zodanig ruimte

lijk te faseren dat in het centrum wordt begonnen. 

De uiteindelijke omvang van het station wordt in belangrijke mate bepaald door het al 

of niet doorgaan van de verdubbeling van de spoorweg. In afwachting van de beslissing 

zal voorlopig met een ruimtebeslag voor een station met vier sporen en twee perrons 

rekening moeten worden gehouden (breedte ca. 50 m). 

Voorzieningen voor alternatieve vormen van 

regionaal openbaar vervoer 

De kortste verbinding tussen Almere en Amsterdam is een lijn die dwars door het 

IJmeer gaat. Met het oog op de toenemende belangstelling voor openbaar vervoer te 

water behoeft het niet te verbazen dat er ideeën worden ontwikkeld voor een veerdienst 

tussen beide steden. Hoewel een dergelijke dienst vooralsnog niet rendabel lijkt te zijn -

mede omdat het probleem van de 'bottle-neck' die de tussen het IJmeer en het IJ gele-

gen Oranjesluizen vormen, voorlopig niet opgelost of omzeild kan worden - is het 

opportuun om in het programma een aanlegsteiger op te nemen. Om te waarborgen dat 

de steiger per bus bereikbaar is, kan deze het beste in de nabijheid van de jachthaven 

Marina Muiderzand worden geprojecteerd. 

Een andere oplossing om vervoer via de kortste verbinding aan te bieden is een kabel

baan. Naar de mogelijkheden hiervan wordt momenteel een studie verricht. Een eventu-

eel station in Almere Poort zou, vooral wanneer dit in Omnizo wordt gesitueerd, boven-

dien bijdragen aan de attractiewaarde van de toeristisch-recreatieve voorzieningen. 

Busbanen 

Een van de elementen van het beproefde Almeerse verkeerssysteem is het netwerk van 

vrijliggende busbanen. De busbanen garanderen een goede doorstroming voor het open

baar vervoer en zijn op het niveau van een wijk of zelfs van een kern, als gevolg van het 

ontbreken van doorgaande verkeerswegen, te beschouwen als de 'dragers' van de hoofd-

structuur. 

Voor de ontsluiting van Almere Poort wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 90% van 

de woningen binnen zones van 400 m ter weerszijden van de busbanen zal zijn gesitu

eerd. Dit vormt een belangrijk criterium voor de tracering van de busbanen. Een 'vast' 

punt is het station en bovendien zal het netwerk in Almere Poort moeten aansluiten op 

het bestaande stedelijke netwerk van busbanen. Uiteraard moet rekening worden gehou

den met de lijnvoering, inclusief de wensen daaromtrent voor de toekomst. Behalve een 

lijn naar Almere Stad zullen lijnen moeten voeren in de richting van Almere Haven en 

de Hollandse Brug. Deze laatste verbinding is noodzakelijk om het netwerk van bus ba-

nen in Almere Poort ook ten dienste te kunnen stellen aan het regionale vervoer (streek-

bussen). Voor de toekomstige lijnvoering is de reservering van een tracé in de richting 

van Almere Pampus vereist. Zolang de geprojecteerde IJmeerlijn niet wordt gerealiseerd, 

zal het station van Almere Poort ook de kern Pampus moeten bedienen. 

Om ervoor te zorgen dat de woningen niet meer dan vijf à zes minuten lopen (wat over-

eenkomt met een afstand van 500 m) van de dichtstbijzijnde halte zijn verwijderd, wordt 

voor de onderlinge afstand tussen de halten een maat van 600 m aangehouden. Een 

belangrijk aandachtspunt is de inbedding van de halte in het stedelijk weefsel. Om de 

aantrekkelijkheid te vergroten en de sociale veiligheid te bevorderen zullen de halten 

zoveel mogelijk met de verspreid liggende voorzieningen worden gecombineerd. 

Niet alleen de woningen, ook de verder van het station gelegen toeristisch-recreatieve 

voorzieningen zullen per openbaar vervoer ontsloten moeten worden. Hierboven is, in 

het kader van de situering van een aanlegsteiger voor een toekomstige veerdienst naar 

Amsterdam, al gewag gemaakt van een busontsluiting van de jachthaven Marina 

Muiderzand. Overwogen kan worden om in de behoefte aan een pendelverbinding tus-

sen het station en het strand te voorzien door een vorm van vervoer met een bijzonder 

karakter of een hoge attractiewaarde: een rollend trottoir of een 'mini-trein'. Ook de 

hierboven genoemde kabelbaan zou in dit vervoer een rol kunnen spelen. 
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Voorzieningen voor langzaam verkeer 

Bij het streven naar duurzaamheid past het om het gebruik van langzame verkeersmid

delen, in het bijzonder de fiets , te bevorderen. Daartoe is het nodig dat de fietser over 

korte, snelle en veilige routes kan beschikken en dat er voldoende stallingsmogelijkheden 

aanwezig zijn. 

De basis van het netwerk van wegen voor langzaam verkeer wordt gevormd door een 

beperkt aantal zogeheten hogesnelheids-fietspaden. Deze verbinden het woongebied met 

het station, de kantorenlocatie, de bedrijventerreinen en de recreatieve voorzieningen. 

Zij maken bovendien deel uit van het stedelijke netwerk van fietspaden en verbinden 

aldus Almere Poort met de aangrenzende kernen en recreatiegebieden. De hogesnel

heids-fietspaden zijn geheel vrij liggend. Kruisingen met hoofdverkeerswegen en busba

nen zijn bij voorkeur ongelijkvloers dan wel voorzien van voorrangsregelingen voor de 

fietsers . De paden zijn breed, aantrekkelijk ingepast in de omgeving, herkenbaar vorm

gegeven en voorzien van een heldere bewegwijzering. 

Het netwerk wordt verdicht door een groot aantal secundaire wegen voor langzaam ver-

keer. Deze fungeren als verbindingen tussen de afzonderlijke woongebieden en als aan-

voerroutes voor de hogesnelheids-fietspaden. De opzet van het netwerk van secundaire 

wegen is gebaseerd op het aanbieden van alternatieve routes: gekozen kan worden voor 

een route door het groen dan wel voor een route die door de 'bebouwde kom' voert. Op 

die wijze wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan afwisseling én aan aspecten van 

sociale veiligheid. In het net van secundaire wegen zijn ook de woonstraten opgenomen. 

Doodlopende straten zijn onderling verbonden door paden die slechts door het langza-

me verkeer mogen worden gebruikt. De maaswijdte van het secundaire net bedraagt ca. 

300 m. 

Om het gebruik van de fiets te stimuleren is de aanwezigheid van voldoende en goede 

stallingsmogelijkheden - bij de herkomst en bij de bestemming - onontbeerlijk. 

Wegen voor autoverkeer 

Uitgangspunten voor de toekomstige hoofdwegenstructuur in Almere Poort zijn het ver

mijden van doorgaand autoverkeer in de kern en het ontmoedigen van het gebruik van 

de auto in het verkeer naar en van het 'oude land' - in het bijzonder het verkeer dat zijn 

oorsprong of bestemming in de woongebieden van de kern heeft. Van belang is voorts 

dat de mogelijkheden om 'aan te takken' op de bestaande verkeerswegen langs de ran-

den van het plangebied beperkt zijn. Zo zal het aantal auto's dat via de autosnelwegaan-

sluiting Muiderzand naar Almere Poort geleid kan worden, aan een maxiumum geb on-

den zijn om te voorkomen dat de filevorming op de Hollandse Brug nog verder toe-

neemt. Ook bij de ontsluiting vanaf de Hogering moet vermeden worden dat er door-

stromingsproblemen gaan ontstaan, met name in de nabijheid van de autosnelwegaan-

sluiting Almere Stad-West. 

Een en ander heeft geleid tot de keuze van een systeem van gescheiden hoofdontsluitin

gen. Om verkeerstechnische redenen zullen tussen de ontsluitingen enkele dwarsverbin

dingen worden gerealiseerd. Deze zullen echter zodanig worden uitgevoerd dat sluipver-

keer wordt vermeden. 

De hoofdontsluiting van het woongebied wordt 'buitenom' gelegd. Vanaf de hoofdont-

sluitingsweg 'prikken' wijkontsluitingswegen in de verschillende woongebieden. Van de 

wijkontsluitingswegen takken tenslotte de woonstraten af. Bij de verdeling van het ver

keer over de woonstraten wordt de stelregel gehanteerd dat per woonstraat het aantal 

voertuigen per etmaal maximaal 2.000 bedraagt. 

Waar parkeren-op-afstand wordt toegepast eindigen de wegen en straten voorbij de par

keervoorzieningen om de bereikbaarheid van de betreffende woongebieden voor ambu-

lance, brandweerauto en verhuiswagen te waarborgen. 

Slechts de hoofdontsluitingsweg voor het woongebied zal worden uitgevoerd als een weg 

met 2x2 rijstroken. Voor alle overige hoofdwegen in Almere Poort - de wijkontsluitings-

wegen in het woongebied én de ontsluitingswegen in de kantorenlocatie en de bedrijven

terreinen - volstaat een profiel van 2xl rijstrook of Ix2 rijstroken. De woonstraten, die 

ook onderdeel uitmaken van het netwerk van wegen voor langzaam verkeer, zijn uitge-

voerd als 30 km/uur-gebieden; snelheid en positie van de auto zijn afgestemd op het ver-

blijfsklimaat. 
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Parkeervoorzieningen 

Bij de aanpak van de parkeervoorzieningen in Almere Poort wordt een strikt onder

scheid gemaakt tussen de parkeervoorzieningen ten behoeve van de woningen enerzijds 

en de parkeervoorzieningen ten behoeve van de kantoren, de bedrijven en de recreatieve 

voorzieningen anderzijds. 

Voor de parkeervoorzieningen ten behoeve van de woningen worden normen gehanteerd 

waarbij de individuele woning het uitgangspunt is. Voor de woningen die in de invloeds

sfeer van het station liggen (hiertoe behoren voornamelijk de woningen in het 

Euroquartier, in Omnizo en in Zakenpoort), geldt in beginsel de in Almere vigerende 

norm. Bekeken zal worden of deze norm eventueel kan worden verlaagd. Voor de wonin-

gen die het dichtst in de nabijheid van het station (en het winkelcentrum) liggen, zullen 

parkeervoorzieningen-op-afstand worden gecreëerd, deels in de vorm van garages. 

Voor de overige woningen wordt een hogere norm aangehouden. In het algemeen zal in 

de woonstraten of op eigen erf worden geparkeerd. Een uitzondering wordt gemaakt 

voor Waterrijk. Om de specifieke milieukwaliteiten van dit woongebied ten volle te kun

nen benutten wordt hier parkeren-op-afstand toegepast. In Dijkzicht zal een deel van de 

parkeervoorzieningen worden 'weggewerkt' in het naar de dijk toe op te hogen maaiveld. 

Bij de parkeervoorzieningen voor de kantoren, de bedrijven en de recreatieve voorzienin

gen doet zich het verschijnsel van 'pieken' voor: bij de kantoren en de bedrijven op 

werkdagen overdag, bij de recreatieve voorzieningen juist in de avonduren en in het 

weekend. Om zo efficiënt mogelijk met de beperkte beschikbare ruimte om te gaan, is 

dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen het uitgangspunt. Dit betekent dat bij de 

kantoren en de bedrijven, tenminste voorzover binnen de invloedssfeer van het station 

gelegen, een beperkt deel (b.v. 50/50) van de aan deze toekomende parkeervoorzienin

gen (huidige norm: 1 pp/5 arbeidsplaatsen) als privé parkeervoorzieningen worden gere-

aliseerd. Voor het overige deel zal gebruik gemaakt moeten worden van de parkeervoor

zieningen die ook ten dienste staan aan de recreatieve voorzieningen. Om het dubbelge

bruik in goede banen te leiden kan een beheersorganisatie goede diensten bewijzen. Tot 

de taak van deze organisatie behoort ook het opzetten van een adequaat parkeer-verwijs

systeem. Efficiënt ruimtegebruik houdt ook in dat de parkeervoorzieningen zoveel 

mogelijk in gebouwde vorm worden gerealiseerd. Een voordeel van dubbelgebruik is, 

naast efficiency en flexibiliteit, ook dat een relatief groot aantal parkeervoorzieningen 

kan worden aangeboden zonder dat de normen worden overschreden. Bovendien kan 

een surplus worden geboden door parkeervoorzieningen aan de rand van de kantorenlo

catie - dus buiten het als B-locatie aan te merken gebied - te realiseren. 

Afzonderlijke parkeervoorzieningen zullen worden gerealiseerd voor de C-locatie-bedrij

ven (norm: 1 pp/2 arbeidsplaatsen) en voor de recreatieve voorzieningen die buiten de 

invloedssfeer van het station liggen, zoals de jachthavens, het Muiderstrand en het 

Zilverstrand. 

In dit stadium van de planvorming kunnen de parkeervoorzieningen voor de kantoren, 

de bedrijven en de recreatieve voorzieningen nog niet worden gekwantificeerd. 

Fasering 

De fasering van de aanleg van de verkeersvoorzieningen hangt nauw samen met de ont

wikkeling van de bouwactiviteiten in Almere Poort. Immers de bouwactiviteiten zelf ver

eisen de toegankelijkheid van het plangebied voor bouwverkeer; hiervoor wordt vooral 

gebruik gemaakt van de centraal in het plangebied gelegen busbanen. Bovendien zullen 

de eerst opgeleverde gebouwen (waaronder het voetbalstadion dat deel uitmaakt van het 

S&L-complex) vanaf de rand van het plangebied bereikbaar moeten zijn. 

Begonnen wordt derhalve, in 2000, met de aanleg-in-ruwbouw van het zuidelijke deel 

van het busbanennet. In de periode tot het jaar 2002 volgen de wegen die het voetbal-

stadion ontsluiten. In overleg met de NS, het Ministerie van V&W en de marktpartijen 

zal worden bekeken of in deze periode al een station (met tijdelijke perronvoorzienin-

gen) in gebruik genomen kan worden. 

Tussen 2002 en 2004 volgen de aanleg-in-ruwbouw van de overige delen van het busba-

nennet, de reconstructie van de autosnelwegaansluiting Muiderzand en de aanleg van de 

hiermee in verbinding staande ontsluitingsweg van het S&L-complex via de kantorenlo-

catie Zakenpoort. Tussen 2004 en 2006 zullen de overige hoofdwegen worden aange

legd. Er wordt naar gestreefd om het definitieve station in 2005 in gebruik te nemen. De 

reconstructie van de Hogering en de aanleg in definitieve vorm van de busbanen zullen 

eerst na 2006 hun beslag krijgen. 
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CIVIELTECHNISCHE ASPECTEN 

Een essentieel onderdeel van een ruimtelijk plan zijn de civieltechnische aspecten. Hiertoe behoren ener

zijds de ingrepen die onderdeel uitmaken van het bouwrijp maken, zoals het opzetten van de waterpeilen 

en het ophogen van het maaiveld, anderzijds aspecten, met name op het gebied van de waterhuishou-

ding, die deel uitmaken van de planinhoud. Tot de laatste categorie behoren de hoeveelheid oppervlakte-

water en het rioleringssysteem. Ook een civieltechnisch aspect zijn kabels en leidingen, meer in het bij-

zonder de beperkingen die deze aan het grondgebruik opleggen. 

Waterpeilen 

In vrijwel het gehele plangebied - met uitzondering van de strook ten westen van de Pampusweg (het 

Muiderzand) - ligt het huidige waterpeil op 5,20 m - NAP. 

Uit milieu oogpunt is het gewenst het waterpeil te verhogen. Deze ingreep verkleint immers de kans dat 

het verontreinigde kwelwater in het oppervlaktewater (en het grondwater) doordringt en bevordert 

zodoende de waterkwaliteit. 

Ook om stedenbouwkundige redenen (zoals de zichtbaarheid van het oppervlaktewater) is er aanleiding 

om het niveauverschil tussen maaiveld en waterpeil te verkleinen - en derhalve het waterpeil te verho-

gen. Uit civieltechnisch en gebruiks oogpunt zijn aan de verkleining van het niveauverschil tussen maai-

veld en waterpeil echter grenzen gesteld. Dit heeft te maken met het 'droogleggen' van kabels en leidin-

gen, met het garanderen van een natuurlijke afwatering en met het voorkomen van wateroverlast in natte 

perioden. Op grond van bovenstaande overwegingen worden bij het zogeheten opzetten van de waterpei

len uitgegaan van een minimale drooglegging (= het niveauverschil tussen maaiveld en waterpeil) van 

1,50 m, gerekend ten opzichte van het opgehoogde maaiveld na zetting. Tevens geldt als uitgangspunt 

dat het aantal (verschillende) peilen beperkt blijft. 

In het plangebied worden vier verschillende peilen toegepast. Een afzonderlijk peilgebied (I) vormt het 

gebied ten westen van de Pampusweg, met verhang vanaf de dijk naar 4,20-4,40 -NAP. In een strook 

aan de oost- en de noordzijde van het plangebied, bestaande uit Ecozo en het grootste deel van de 

Pampushout (peilgebied lI) blijft het huidige peil gehandhaafd. Het resterende plangebied is qua water

peil in tweeën gedeeld. In het gebied ten zuiden van Groenendaal en het oostelijke deel van 

Euroquartier wordt een peil van 4,20 m tot 4,40 m - NAP ingesteld (peilgebied III), in Groenendaal zelf 
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en het ten noorden van deze groenzone gelegen gebied wordt een peil van 4,60 m tot 

4,80 m - NAP ingesteld (peilgebied IV). 

Zandophoging 

Om de draagkracht van de bodem te vergroten zal een groot deel van het plangebied 

worden opgehoogd - dit geldt in elk geval voor de delen die zullen worden bebouwd. 

Daarbij wordt uitgegaan van een zandpakket met een dikte van 1,00 m. Door het 

gewicht van het zandpakket treedt zetting en dus bodemdaling op. Gemiddeld zal de 

bodemdaling ca. 0,40 m bedragen. 

Bij het ophogen wordt onderscheid gemaakt in integraal ophogen en partieel 

ophogenlcunetten methode. Integraal opgehoogd worden het gehele peilgebied III 

(waarin gelegen zijn Bergschekant, Multizo en de grootste delen van Euroquartier, 

Omnizo en Zakenpoort), alsmede de Werkhoek en het oostelijk deel van Dijkzicht. 

Partieel of integraal opgehoogd worden Parklust en het bedrijventerrein Hogekant. 

Partiële ophoging of van de cunettenmethode wordt gebruik gemaakt in vrijwel het 

gehele peilgebied I (waarin ondermeer gelegen is het Muiderzand), in Groenendaal, in 

Waterwijk en in de te bebouwen delen van de Pampushout. De resterende delen van 

Pampushout en Ecozo worden niet opgehoogd. Een enigszins afwijkende vorm van 

ophoging wordt toegepast in het westelijk deel van Dijkzichtj om het maaiveld geleide

lijk naar het niveau van de dijk te laten oplopen zal hier een extra hoeveelheid zand 

opgebracht moeten worden (integraal plus). 

Oppervlaktewater 

Gemiddeld zal in Almere Poort 6% van de oppervlakte uit water bestaan. Daar waar 

vanuit stedenbouwkundig en milieu technisch oogpunt geen oppervlaktewater gewenst 

is, wordt de hoeveelheid geminimaliseerd. Dit lage percentage wordt aangehouden voor 

Zakenpoort, Bergschehoek, Hogekant, Omnizo, Multizo en Euroquartier. In dit gebied 

krijgen de watergangen het profiel van een gracht. In Groenendaal zullen de watergan-

gen van natuurvriendelijke oevers worden voorzien. In Ecozo wordt de bestaande water-

structuur gehandhaafd. 

Het grootste percentage oppervlaktewater zal worden gerealiseerd in Waterrijk: 20%. Als 

gevolg van lage kweldruk heeft het water in dit deel van het plangebied immers de beste 

kwaliteit. 

Riolering 

Om relatief schoon en vervuild water afzonderlijk te kunnen afvoeren zal gebruik wor-

den gemaakt van een gescheiden systeem van riolering. Ca. 75% van het schone regen

water zal worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het resterende, vervuilde, regen

water en het afvalwater worden naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd. 

Kabels en leidingen 

In de zuidelijke rand van het plangebied loopt, parallel aan de autosnelweg, op een 

afstand van zo'n 250 m, de 380 kV-hoogspanningsleiding. Voor een strook met een 

breedte van 36 m ter weerszijden van de hartlijn van de leiding (dus met een totale 

breedte van 72 m) gelden beperkingen ten aanzien van de inrichtings- en de bebou

wingsmogelijkheden. Nabij de hoogspanningsleiding, langs de autosnelweg A6 en langs 

de Hogering bevindt zich een 100 m brede strook, waarvoor een mogelijke toekomstige 

bestemming als nationale leidingenstrook is vastgelegd. Dit betekent dat het grond ge-

bruik niet in strijd mag zijn met de mogelijkheden om in de strook buisleidingen aan te 

leggen en in stand te houden. 
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MILIEU-ASPECTEN 

Een van de belangrijke facetten van het streven naar duurzaamheid is een zorgvuldige omgang met 

milieu-aspecten. Enkele van de in hoofdstuk 7 besproken civieltechnische aspecten hebben tevens een 

milieu-dimensie. In dit hoofdstuk komen de primaire milieu-aspecten aan de orde: energie, afval, bestrij

ding van hinder en verontreiniging en externe veiligheid. Wat betreft hinder en verontreiniging, deze blij-

ven in Almere Poort beperkt tot geluidhinder en - op zeer beperkte schaal - bodemverontreiniging. 

Geurhinder en luchtverontreiniging doen zich in het plangebied niet voor. 

Energie 

Zeer nauw verweven met duurzaamheid is het thema energie. Het beleid van de gemeente Almere is 

gericht op een beperking van de energievraag en op substitutie van fossiele energiebronnen door duurza-

me energiebronnen. 

In grote lijnen is vastgelegd op welke wijze de energievoorziening in Almere Poort zal worden gereali

seerd. Beslissingen op het niveau van de uitwerking zullen worden genomen in overleg met de overige bij 

de ontwikkeling van het plangebied betrokken partijen - op basis van een procedure van 'tendering'. Ten 

aanzien van de energievoorziening worden de volgende ambities gehanteerd: 

• een energieprestatienorm (EP) die 20% lager ligt dan de landelijke norm; 

• het gebruik van minimaal 10% duurzame energie; 

• een reductie van het primaire energiegebruik en van de COTemissie van 50% (referentie 2000). 

In woon- en werkgebieden met een relatief hoge dichtheid, ca. 75% van het plangebied, zal een energie

infrastructuur worden toegepast die gebaseerd is op warmtedistributie. Wat betreft de invulling worden 

meerdere opties opengehouden: een STEG-warmte/krachteenheid (STEG = Stoom En Gasturbine), 

decentrale warmtebronnen (bijvoorbeeld micro-WKK, aardwarmte of een combinatie van deze technie-

ken). Voor het resterende deel van het plangebied zal een 'all electric'- oplossing worden nagestreefd, bij

voorbeeld door het gebruik van photovoltaïsche energie (PV) . 

Wat betreft het gebruik van duurzame energie kan uit verschillende systemen worden gekozen: de toe

passing van zonnecollectoren, van PV-installaties, van PV-centrales, van een STEG op basis van gaswin-

ning uit biomassa of van aardwarmte. 

Een belangrijke maatregel om de energievraag te beperken is, naast het aanscherpen van de EP, het zon-
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gericht oriënteren van de woningen. Hierdoor wordt op passieve wijze gebruik gemaakt 

van de warmte van de zon. Tevens wordt op die manier de mogelijkheid geboden om de 

daken te gebruiken voor actieve opwekking van zonne-energie (voor de warmwatervoor

ziening en voor electriciteit). 70% van de woningen zal zongericht worden georiënteerd. 

Afval 

Het afval zal in Almere Poort gescheiden worden ingezameld. Ten aanzien van de wijze 

van inzameling wordt momenteel haalbaarheidsonderzoek verricht naar de toepassing 

van nieuwe technieken, die mogelijk zijn door de relatief hoge dichtheid die wordt gere-

aliseerd. Een van de mogelijke nieuwe technieken is een systeem van buizen waardoor

heen het afval, geschieden naar soort, van de woning naar een centraal punt wordt 

getransporteerd. 

Bestrijding geluidhinder 

De belangrijkste geluidhinderbronnen in Almere Poort zijn het wegverkeer en de trein. 

Om te voorkomen dat woningen sterk met geluid worden belast, worden minimale 

afstanden (vanuit de as van de weg) aangehouden die zijn afgeleid van genormeerde 

grenswaarden. Voor wegverkeer is de grenswaarde (zijnde de geluidsbelasting op de 

gevel) 50 dB (A) . De weg die als gevolg van een grote verkeersintensiteit en hoge snelhe

den het meeste geluid produceert, is de autosnelweg A6 langs de zuidelijke rand van het 

plangebied. De breedte van de strook langs deze weg die op grond van de 50 dB(A)-

grenswaarde niet voor (woon-)bebouwing in aanmerking komt is, gerekend vanuit de as 

van de weg, 550 m. Langs de A6 zijn geen geluidswerende voorzieningen voozien. Voor 

de Hogering, de stads autoweg langs de oostelijke rand van het plangebied zijn de afstan

den respectievelijk 250 m (zonder geluidsscherm) en 125 m (met een geluidsscherm 

met een hoogte van 3,50 m) . Ook langs de hoofdwegen in het plangebied moeten stro-

ken in acht genomen worden die niet voor woonbebouwing in aanmerking komen. Voor 

de hoofd ontsluitingsweg van het woongebied geldt vanuit de as van de weg een afstand 

van 70 à 85 m, bij toepassing van een geluidsscherm te reduceren tot 30 à 40 m. Voor 

de overige hoofdwegen bedragen de afstanden respectievelijk 40 à 60 m (zonder geluids-

scherm) en 20 m (met geluidsscherm). 

Voor de spoorweg wordt met ingang van het jaar 2000 de grenswaarde die momenteel 

60 dB(A) bedraagt, verlaagd naar 57 dB(A). Dit houdt in dat zonder geluidswerende 

voorzieningen stroken ter weerszijden van de spoorweg, gemeten vanuit de as van de 

spoorweg, van 230 m moeten worden vrijgehouden van woonbebouwing. Met voorzie

ningen met een hoogte van slechts 1,00 m kan deze afstand tot 100 m worden vermin-

derd. 

Wanneer de afstand van de woningen tot de as van de weg of de spoorweg toch minder 

bedraagt dan de op basis van de grenswaarde berekende minimale afstand kunnen 

geluidswerende maatregelen in het tussengebied worden getroffen. Een alternatief is om 

de geluidhinder te bestrijden door een specifiek woningontwerp toe te passen. 

Wat betreft het luchtverkeer behoeft niet met geluidhinder rekening te worden gehou-

den. De aan- en uitvliegroutes van Schiphol voeren niet over Almere Poort. Hoewel in 

de praktijk van de routes kan worden afgeweken - en toch over het plangebied wordt 

gevlogen - wordt dermate hoog gevlogen dat de maximaal toegelaten geluidsbelasting 

niet wordt overschreden. Ook van de luchthaven Lelystad is geen geluidhinder te ver-

wachten. Almere Poort ligt niet binnen de geluidscontouren van deze regionale voorzie-

ning. 

Om te voorkomen dat de bedrijven in Bergschekant en Hogekant geluidhinder in het 

woongebied van Almere Poort veroorzaken, wordt bij de uitgifte een zonering, gebaseerd 

op maximaal toelaatbare milieucategorieën, gehanteerd. Dit betekent dat bedrijven die 

geluidhinder (en andere vormen van milieuhinder) produceren zo dicht mogelijk langs 

de autosnelweg A6 worden gesitueerd. Hoewel onderdelen van het S&L-complex, met 

name het stadion en de drafbaan, bij wedstrijden potentiële geluidhinderbronnen zullen 

zijn, zal de geluidsbelasting op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen in het alge-

meen onder de grenswaarde (50 dB (A)) blijven. 

Geluidhinder vanuit de recreatiegebieden - zoals zich zou kunnen voordoen bij manifes-

taties en feesten op het Muiderstrand - zal worden bestreden met behulp van het instru-

ment van vergunningverlening. Voor de jachthaven Marina Muiderzand zijn eisen aan-

gaande de maximale geluidsbelasting vastgelegd in een Hinderwetvergunning. 
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Bestrijding bodemverontreiniging 

Hoewel in het algemeen de 'maagdelijke' bodem van de Flevopolder tot de schoonste in 

het land zal behoren, is het mogelijk dat zich onder de bestaande wegen verontreinigde 

slakken bevinden. Indien de betreffende wegen worden opgeheven en het wegdek wordt 

verwijderd, zal bekeken moeten worden of sanering noodzakelijk is. 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft te maken met bescherming tegen gevaar. In Almere Poort blijft 

dit aspect beperkt tot de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. In de jachthaven Marina 

Muiderzand zijn propaan-, butaan- en campinggasflessen opgeslagen. Voorschriften ter 

voorkoming van calamiteiten zijn opgenomen in de Hinderwetvergunning, waarin ook 

de maximale geluidsbelasting is vastgelegd. 

Overige regels 

Hoewel met de 'milieu-zonering' van de bedrijventerreinen een effectief middel is aan

gereikt om milieuhinder te voorkomen, laat deze oplossing onverlet dat bedrijven door 

hun omvang of door de aard van de productie individueel m.e.r.-plichtig kunnen zijn. 

Voorts is het waarschijnlijk dat voor onderdelen van het S&L-complex aanvullende ver-

gunningen in het kader van de Wet milieubeheer zijn vereist. Ook voor de nieuwe jacht-

haven zullen dergelijke vergunningen noodzakelijk zijn, alsmede een lozingsvergunning, 

een ontgrondingsvergunning, een melding in het kader van de Wet bodembescherming 

en een melding in het kader van de Wet op de waterkering. 
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SOCIALE ASPECTEN 

Dit slothoofdstuk van de toelichting op het programma is gewijd aan sociale aspecten, meer in het bij-

zonder de sociale aspecten die samenhangen met het gebruik van de openbare ruimte - het geheel van 

straten, pleinen en parken dat het publieke domein van Almere Poort constitueert. De openbare ruimte 

vormt - in letterlijke én figuurlijke zin - het verbindend element tussen de afzonderlijke functies, tussen 

plekken en gebouwen die elk voor zich een minder publiek of geheel privé karakter hebben. Naast de 

functie van verkeersruimte heeft de openbare ruimte de functie van verblijfs- en ontmoetingsruimte. 

Minstens zo belangrijk echter is de betekenis ervan als 'drager' van de identiteit van een stedelijk gebied. 

Via de openbare ruimte identificeert de bewoner zich met de woonomgeving, de buurt, de wijk en de 

stad. 

Aan de orde komen achtereenvolgens het gebruik van de openbare ruimte in het algemeen, de gebruiks

eisen van specifieke doelgroepen en aspecten van sociale veiligheid. 

Gebruik van de openbare ruimte 

Bij het gebruik van de openbare ruimte moet een onderscheid worden gemaakt tussen ruimten in het 

centrale gebied van Almere Poort en ruimten in de woongebieden. De ruimten in het centrale gebied, 

met name het stationsplein en omgeving en de leisure-boulevard, zullen intensief en gevarieerd worden 

gebruikt. Trefwoorden zijn levendigheid en (positief gewaardeerde) anonimiteit. Om levendigheid en 

anonimiteit te genereren is van primair belang de invulling van de openbare ruimte, zoals de aanwezig-

heid van een veelheid aan zo gevarieerd mogelijke publiekstrekkende voorzieningen. Van belang hierbij 

zijn ook het voorkómen van seizoengebonden beperkingen (bijvoorbeeld door overdekte en verwarmde 

terrassen aan te bieden) en het hanteren van een soepel beleid betreffende openingstijden. Naast de 

invulling (functies) speelt uiteraard ook de inrichting (vorm) een cruciale rol. Vormgevingsaspecten zijn 

de onderlinge afstemming van gebouwen en ruimte, ruimteprofielen en, uiteraard, materiaal- en kleurge-

bruik. 

In de woongebieden zal de openbare ruimte in het algemeen minder intensief worden gebruikt. Aan de 

eisen die hier worden gesteld - herkenbaarheid, overzichtelijkheid en veiligheid - zal vooral door een 

goede inrichting tegemoet moeten worden gekomen. 

Voor een optimaal gebruik van de openbare ruimte, zowel in het centrum als in de woongebieden, is een 
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doelmatig beheer een vereiste. Met doelmatig beheer kan ook worden voorkomen dat 

delen van de openbare ruimte (die daar niet voor zijn bestemd) door specifieke groepen 

worden gemonopoliseerd. 

Doelgroepen 

In de manier waarop de openbare ruimte wordt gebruikt treden verschillen op tussen 

typen van gebruikers. Speciale doelgroepen vormen kinderen en jongeren. Beide groe-

pen maken in het algemeen veel intensiever gebruik van de openbare ruimte dan vol

wassenen. Voor kinderen betekent het verblijf in de openbare ruimte in de woonomge

ving de eerste confrontatie met de 'buitenwereld' - een wereld die spelenderwijs wordt 

verkend. Naast herkenbaarheid, overzichtelijkheid en veiligheid zijn voor kinderen ook 

herbergzaamheid en bespeelbaarheid belangrijke kwaliteiten van de openbare ruimte. 

Bovendien zullen in de openbare ruimte in de woongebieden speciale voorzieningen 

voor kinderen moeten worden getroffen (zie ook hoofdstuk 5). 

Voor jongeren heeft de openbare ruimte vooral de betekenis van ontmoetingsruimte. 

Derhalve zal de openbare ruimte zodanig moeten worden ingericht dat aan die ontmoe

tings-behoefte tegemoet wordt gekomen. Tevens zullen voor jongeren speciale 'plekken' 

worden gecreëerd - zogeheten jongeren-ontmoetingsplekken (in het Almeerse jargon als 

JOP's aangeduid). Om te voorkomen dat jongeren de openbare ruimte op een minder 

gewenste manier gebruiken of delen ervan monopoliseren, zullen zij via het beproefde 

middel van een interactief proces bij de inrichting van de openbare ruimte worden 

betrokken. 

Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid hangt nauw samen met de inrichting en het gebruik van de openbare 

ruimte. Als onveilig worden in het algemeen ervaren verlaten en afgelegen plekken en/of 

de aanwezigheid van groepen gebruikers die als onaangenaam of bedreigend worden 

beschouwd. Een belangrijke voorwaarde om gevoelens van onveiligheid te voorkomen is 

het bevorderen van sociale controle - door middel van zichtbaarheid. De ruimtelijke 

middelen hiertoe zijn (de begrippen zijn al eerder genoemd): invulling, inrichting, waar

onder ook een goede verlichting, en beheer. Ook surveillance draagt uiteraard bij aan de 

bevordering van de sociale controle. 

Een specifiek Almeers aspect van sociale (on-)veiligheid is het verkeerssysteem dat, 

mede ter bevordering van een andere vorm van veiligheid, de verkeersveiligheid, is geba-

seerd op een ver doorgevoerde scheiding van verkeerssoorten. Bovendien voeren de ver-

keerswegen vaak door onbebouwd gebied. Vooral uit oogpunt van sociale veiligheid is 

ervoor gekozen om in Almere Poort het langzame verkeer alternatieve routes door de 

'bebouwde kom' te bieden (zie ook hoofdstuk 6). 
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RAADSVOORSTEL E N BESLUIT 

Vergadering Gem. Raad 

rjd. 1 6 DEC. 1999 

Aan de Gemeenteraad ~''''f.g~ 
"--- ---

Agendapunt Nummer 

5/12 208 -99 

Berrdl: Datum 

Vaststelling Structuurplan Almere Poon 16 december 1999 

WIï steDen u voor 
I . De op het ontwerp Structuurplan Almere Poort ingebrachte zienswijzen ongegrond te 

verklaren 
2. Het Structuurplan Almere Poort vast te stellen. 

Toelichtin~: 
Op 6 februari 1997 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Almere 2015 
aangewezen als basis voor de ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling van Almere na 2005 . In 
deze strategie is voorzien in het ontwikkelen van het gebied Poort .. 
Het Ontwerp Struçtuurplan heeft vanaf 28 juni 1999 gedurende vier weken ter inzage gelegen. 
De in deze periode ingebrachte zienswijzen zijn samengebracht en van commentaar voorzien 
in de nota: Reactie op de zienswijzen Ontwerp Structuurplan Poort. In geen van de 
zienswijzen wordt aanleiding gevonden om het plan, ten opzichte van het Ontwerp, te herzien. 
Wel zal in de verdere planuitwerking op verschillende punten nader onderzoek worden gedaan 
en overleg worden gevoerd. 

Vaste commissie(sJ van advies aan benw 
De commissie voor financiën, ruimtelijke ordening en verkeer & vervoer c.a. kan zich met het 
voorstel verenigen. 

B"'"m='cr '" w,mO"dcr.~ 

'ë1eë1bnUllr~g~em~e~e~streeTr,~------
a drs. H .G. Ouwerkerk 

BJilage/'ter JezinggeJegd: 
• nota d.d . 21 oktober 1999 van RYM 

ontwerp Structuurplan Almere Poort 
• nota 'Reactie op de zienswijzen Ontwerp Structuurplan Poort ' 
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Vergadering Gem. Raad 

dd. 1 6 DEC. 1999 

Bes/wi" 

Nummer 
208-99 

conform 

De raad van de gemeente Almere, 

gelet op artikel 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

BESLUIT: 

Vast te stellen het Strucruurplan Almere Poort. 

Almere, 16 december 1999 

De raad voornoemd, . vnnn;rrpl 

~~ d~e~_v_o_o_r.n_'_n_e ________________ __ 

Darum 
16 december 1999 
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A l m e r e : M e e r  d a n  é é n  n i e u w e  s t a d

Ruim dertig jaar geleden bestond het hart van Nederland nog uit water. Vissers haalden hun netten bin-

nen op de plek waar niet veel later, in 1968, Zuidelijk Flevoland droogviel. Het gewonnen land bood de

ruimte voor het bouwen van een nieuwe stad: Almere. Deze stad kon de bevolkingsdruk van Amsterdam

en Utrecht verlichten. Maar niet alleen dat: ze moest ook op eigen kracht functioneren. Met voldoende

banen, om zo de noodzaak tot forensen zo klein mogelijk te maken.

Men besloot de stad te ontwikkelen volgens een polynucleair concept, meerdere stadsdelen, elk in hun

eigen periode en volgens de inzichten en ervaringen van dat moment gebouwd. Het onderscheiden

karakter dat daardoor is ontstaan wordt versterkt door de brede groene zones tussen de stadsdelen, met

een uitgebreid netwerk van vrije busbanen en fietspaden.

Tot het jaar 2000 werkt Almere aan de afbouw van de eerste drie stadsdelen. Nu is een start gemaakt

met een volgende kern, Almere-Poort.

A l m e r e : N e w  t o w n  w i t h  a  p o l y n u c l e a r  c o n c e p t .

More than thirty years ago, Almere did not exist. There was not even land to build a city on. Fishermen

were still catching eels at the spot where not many years later, in 1968, the youngest polder of the

Netherlands was reclaimed. In that same year the national government initiated construction of Almere:

a new town that was to accommodate overspill from the urban regions of Amsterdam and Utrecht.

But not only that. From the start it has been the intention for Almere to create sufficient jobs of its own

in order to keep the need for commuting as limited as possible.

A polynuclear concept was chosen for developing this new city, various towns, each of which was to be

constructed in its own period of time and according to the views of that particular period. The space

between the various nuclei has been used for landscape development corridors. The different towns are

glued together by a network of segregated public-bus lanes and bicycle paths.

Up to the year 2000 work will proceed on completing the first three towns. Now a start has been made

with another nucleus, Almere-Poort.
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SS A M E N V A T T I N G
S U M M A R Y

s a m e n v a t t i n g
s u m m a r y

The site plan for the Almere Poort centre is south-west of Almere Stad, on the IJmeer,

near the Holland Bridge. From this bridge the A6 motorway runs straight through the

site plan, while the railway line curves through it. The total area (exclusive of a portion

of the IJmeer which is to be allotted to the site plan) is 940 hectares. The site plan is

surrounded on all sides by natural areas which may (partially) be situated within the site

plan boundaries. The lakeshore area (Muiderzand) in particular functions explicitly as a

recreational area. It has a beach, a marina, and a camping area. With the exception of

the outer edges, the site plan has a profile typical to land enclosed by dikes (polder).

The linear character is interrupted only by the curve of the railway line. As a result of

settling differences, the ground level, which slopes down somewhat from western to eas-

tern, shows some irregularity. Soil research has shown that a lobe of land situated in the

centre of the site plan and oriented northwestern by southeastern, is the most sensitive

to settling. Furthermore, it has been established that the best water quality is to be

found in the northeastern portion of the site plan.

Even before the emergence of South Flevoland, it had been established that in time the

area would be urbanised. In 1983 this was established by law, and in the early 1990’s

the actual planning was begun. An important “blueprint” for the structural plan is the

Almere 2015 Zoning Development Strategy (ROSA 2015) drawn up in 1996. This led

to the adoption of the following basic starting points: a strong emphasis on “industry”

and tourist and recreational facilities in the programme, a varied array of houses and

housing environments, easy accessibility by public transportation (by means of a railway

station, etc.), and a highly diverse mixture of functions. An overall starting point is the

aim for lasting quality, and thus the present (natural) potential is to be used to the

utmost. Important preconditions for the structural plan are the existing main infrastruc-

ture and autonomous developments, such as the expansion of the camping area, the

possible widening of the railway, and some construction projects already under develop-

ment.

O u t l i n e s  o f  t h e  p l a n

Based on the characteristics of the site plan and the basic starting points, a vision for

municipal planning has been developed. This vision is oriented on the Holland Bridge,

as well as on the lakeshore of the IJmeer. As a result the core, including the station, will

be located in the southwestern portion of the site plan.

Het plangebied voor de kern Almere Poort ligt ten zuidwesten van Almere Stad, aan het

IJmeer, nabij de Hollandse Brug. Vanaf deze brug gaan de autosnelweg A6 in een rechte

lijn en de spoorweg in een gebogen lijn dwars door het plangebied. De totale oppervlak-

te (exclusief een aan het plangebied toe te rekenen deel van het IJmeer) is 940 ha. Aan

alle zijden wordt het plangebied omgeven door groengebieden – al dan niet geheel of

gedeeltelijk binnen de plangrenzen gelegen. Met name het groengebied in de kuststrook

(het Muiderzand) heeft een uitgesproken recreatieve functie. Hier bevinden zich een

strand, een jachthaven en een camping. Met uitzondering van de randen heeft het plan-

gebied een typische polderstructuur. De rechtlijnigheid wordt slechts doorbroken door

het tracé van de spoorweg. In het maaiveld dat van west naar oost enigszins afloopt, is

als gevolg van zettingsverschillen een gering reliëf waarneembaar. Uit bodemonderzoek

blijkt dat een centraal in het plangebied gelegen, noordwest-zuidoost-georiënteerde, lob

de grootste zettingsgevoeligheid heeft. Tevens is vastgesteld dat in het noordoosten van

het plangebied de beste waterkwaliteit voorkomt.

Al voor het droogvallen van Zuidelijk Flevoland stond vast dat het gebied op termijn

verstedelijkt zou worden. In 1983 is deze bestemming wettelijk vastgelegd en in het

begin van de jaren ’90 is de feitelijke planontwikkeling van start gegaan. Een belangrijke

‘blauwdruk’ voor het structuurplan is de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere

2015 (ROSA 2015), opgesteld in 1996. Hieraan zijn de volgende uitgangspunten ont-

leend: een sterke nadruk op ‘werken’ en toeristisch-recreatieve voorzieningen in het pro-

gramma, een gevarieerd aanbod van woningen en woonmilieu’s, een goede bereikbaar-

heid per openbaar vervoer (o.a. door middel van een station) en een sterke mate van

functiemenging. Een overkoepelend uitgangspunt is het streven naar duurzaamheid. Met

het oog op duurzaamheid wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de aanwezige (natuurlij-

ke) potenties. Belangrijke randvoorwaarden voor het structuurplan zijn de aanwezige

hoofdinfrastructuur en autonome ontwikkelingen, zoals een uitbreiding van de camping,

een eventuele verdubbeling van de spoorweg en enkele in ontwikkeling zijnde bouwpro-

jecten.

C o n t o u r e n  v a n  h e t  p l a n

Op basis van de karakteristieken van het plangebied en de uitgangspunten is een ruimte-

lijke visie ontwikkeld. De basis hiervan zijn een oriëntatie op de Hollandse Brug én een

oriëntatie op de kuststrook langs het IJmeer. Dit leidt ertoe dat het zwaartepunt – inclu-

sief het station – in het zuidwesten van het plangebied komt te liggen.
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A business area and the sport and leisure facilities are to be located near this core.

The northern part of the site plan is primarily destined for housing, while the southern

part is largely destined for industry.

A preliminary programme has been prepared in connection with the municipal planning

vision. Four parts thereof, “housing”, “industry”, and two tourist and recreational facili-

ties, appear to exceed the limits for a report on the environmental effects due to their

scope and/or use. Since the sum of these parts constitute almost the entire programme,

it has been decided to prepare an integrated report dealing with the environmental

effects, simultaneous to the preparation of the structural plan. Three alternatives have

been used in doing this, each of which pays an increasing amount of attention to the

environmental aspects. On the basis of comparison, the most environmentally friendly

alternative (MMA) has been developed. The MMA has subsequently been worked out

as a so-called preferred alternative (VA). The VA is the structural plan.

P r o g r a m m e

Based, among other things, on the results of the report on the environmental effects, the

programme has been made concrete. Approximately 10,000 houses are to be realised.

Twenty-five percent of these, a relatively large portion, will be flats. The density will vary

between 60 and 10 houses per hectare. Almost 50% of the houses are of the type which

is common in Almere, termed “regular”. Over 85% of the houses will be realised in

areas consisting exclusively of housing, the others in sectors where other functions

dominate. The total area to be taken up exclusively by housing is 278 hectares.

The “industry” programme includes 300,000 to 400,000 m2 of office area (gross floor

space). This will largely be concentrated at an office location with a gross size of 47 hec-

tares. 115 hectares have been reserved for industrial areas. A minimum of 40% and a

maximum of 60% thereof are destined for high-grade companies. The remaining area

has been allotted to mixed enterprises and to companies which can be situated at intra-

municipal locations. The total area is 172 hectares, including a 10 hectares lot of which

the purpose is as yet to be determined.

The most important tourist and recreational facilities will be concentrated in a sports

and leisure complex (S&L complex). The development of a portion of this complex, cal-

led Phase I, has already reached an advanced stage. It includes a soccer stadium and

other facilities for competitive sports, having a joint gross size of approximately 25 hec-

tares. Phase II will include additional leisure facilities which are still to be determined.

The total area to be taken up by the S&L complex is 80 hectares.

A total of 35 hectares has been reserved for facilities such as shops, schools, care and

social centres and playing fields.

Nabij het zwaartepunt zijn een werkgebied (kantoren) en de toeristisch-recreatieve voor-

zieningen geprojecteerd. Het noordelijk deel van het plangebied is hoofdzakelijk voor de

functie wonen, het zuidoostelijk deel voor het bedrijvengedeelte van de functie werken

bestemd.

In samenhang met de ruimtelijke visie is een voorlopig programma opgesteld. Vier

onderdelen daarvan, te weten ‘wonen’, ‘werken’ en twee toeristisch-recreatieve voorzie-

ningen, blijken door omvang en/of gebruik de drempelwaarde voor een milieu-effectrap-

portage te overschrijden. Aangezien deze onderdelen tezamen vrijwel het gehele pro-

gramma constitueren, is besloten een integrale milieu-effectrapportage op te stellen –

simultaan met het opstellen van het structuurplan. Er is daarbij gebruik gemaakt van

drie alternatieven, waarin opeenvolgend meer aandacht wordt geschonken aan milieu-

aspecten. Op basis van vergelijking is een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)

ontwikkeld. Het MMA is vervolgens bewerkt tot een zogeheten voorkeursalternatief

(VA). Het VA is het structuurplan.

P r o g r a m m a

Mede op basis van de resultaten van de milieu-effectrapportage is het programma

geconcretiseerd. Het aantal te realiseren woningen bedraagt ca. 10.000. Een relatief

groot deel, 25%, zal zijn gestapeld. De dichtheid varieert van 60 tot 10 woningen per ha.

Overigens is bijna 50% van de woningen van het in Almere gangbare type, aangeduid als

‘regulier’. Ruim 85% van de woningen wordt gerealiseerd in ‘exclusieve’ woongebieden,

de overige in deelgebieden waar andere functies ‘de boventoon voeren’. Het totale ruim-

tebeslag van de exclusieve woongebieden is 278 ha.

Het programma ‘werken’ omvat 300.000 à 400.000 m2 bvo kantoorruimte. Dit volume

zal voor het grootste deel worden geconcentreerd in een kantorenlocatie, waarvan de

bruto oppervlakte 47 ha is. Voor bedrijventerreinen is 115 ha uitgetrokken. Minimaal

40% en maximaal 60% hiervan is bestemd voor hoogwaardige bedrijven. De resterende

oppervlakte is toebedeeld aan gemengde bedrijven en aan bedrijven die op een ‘binnen-

stedelijke’ locatie kunnen worden gevestigd. Tezamen met een oppervlakte van 10 ha

waarvoor de precieze bestemming nog moet worden vastgesteld, bedraagt het totale

ruimtebeslag 172 ha.

De belangrijkste toeristisch-recreatieve voorzieningen worden geconcentreerd in een

sport- en ‘leisure’-complex (S&L-complex). Voor een deel van dit complex, Fase I

genoemd, is het ontwikkelingsinitiatief al in een gevorderd stadium. Het omvat onder

andere een voetbalstadion en andere wedstrijdsportvoorzieningen met een gezamenlijke

bruto oppervlakte van ca. 25 ha. In Fase II worden nog nader te bepalen aanvullende

leisure-voorzieningen gerealiseerd. Het totale ruimtebeslag van het S&L-complex is 80

ha. Voor voorzieningen zoals winkels, scholen, zorg- en welzijnscentra en sportvelden is

in totaal 35 ha uitgetrokken.
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A portion of these facilities will be centralised thus forming the centre of Almere Poort.

These central facilities will take up 5 hectares. The area of the public parks, subdivided

into 30 hectares of municipal parks and 37 hectares of area, neighbourhood and block

parks, will be allotted to other portions of the programme.

The sum total of the area to be taken up by “housing” (278 hectares), “industry” (172

hectares), the S&L complex (80 hectares), and the facilities (35 hectares) is 565 hecta-

res. This is in accordance with the size of the site plan to be developed.

The Almere Poort programme also includes elements which cannot yet be quantified in

this stage, or which primarily have a qualitative dimension. The common denominator

of these elements - traffic, civil engineering aspects, environmental aspects, and social

aspects - is to create lasting quality.

T h e  s t r u c t u r a l  p l a n

The structure and organisation which become apparent in the structural plan chart are

the result of the development of the municipal planning vision. The structure takes the

form of a fan in the southwestern portion and a rectangular grid in the northwestern

portion. A park (Groenendaal) separates these areas. Elements within the fan portion

are the station and the zone including the S&L complex (Omnizo). Omnizo also houses

Almere Poort’s showpiece: the leisure boulevard which forms a connection between the

station and the beach. Omnizo and Groenendaal, by virtue of their being perpendicular

to the railway, diminish the divisional effect of this dominant (infra)structural element.

Groenendaal, situated in the lobe of land with the highest sensitivity to settling, forms

part of a green element surrounding the core. This element also includes existing (and

some newly to be developed) natural areas along the outer edges of the site plan. In

order to be accessible to automobile traffic, the site plan has been sliced into three parts.

Almost the entire site plan north of the railway - the larger portion of which is formed

by area exclusively consisting of housing - is accessed via a main road on the outer edge.

There are separate access points for the southwestern portion where the S&L complex

and the offices are situated, and for the industrial areas in the southeastern portion. The

parts are inter-connected by a loop-shaped bus lane and by a network of roads for slow

traffic.

Based on the structural elements, the site plan can be divided into a large number of

sectors, all having distinct functional and municipal planning characteristics.

The sectors in the southwestern portion, near the station, are especially varied as

regards their functions. These sectors include, in addition to Omnizo, the business park

(Zakenpoort), and a portion of the most centrally located housing area in the site plan

(Euroquartier). This quarter includes the (shopping) centre of Almere Poort and the

housing environment of the highest density.

Een deel van de voorzieningen wordt geconcentreerd en vormt aldus het centrum van

Almere Poort. Het ruimtebeslag van deze centrumvoorzieningen is 5 ha. De oppervlakte

van de openbare groenvoorzieningen, onderverdeeld in 30 ha bovenwijks groen en 37 ha

wijk-, buurt- en blokgroen, wordt aan andere programma-onderdelen toegerekend.

De som van het ruimtebeslag van ‘wonen’ (278 ha), ‘werken’ (172 ha), het S&L-com-

plex (80 ha) en de voorzieningen (35 ha) is 565 ha. Dit komt overeen met de oppervlak-

te van het te ontwikkelen plangebied.

Tot het programma voor Almere Poort behoren ook onderdelen die in dit stadium nog

niet kunnen worden gekwantificeerd of die een hoofdzakelijk kwalitatieve dimensie heb-

ben. De gemeenschappelijke noemer van deze programma-onderdelen – verkeer, civiel-

technische aspecten, milieu-aspecten en sociale aspecten – is het genereren van duur-

zaamheid.

H e t  s t r u c t u u r p l a n

Structuur en inrichting zoals in beeld gebracht in de structuurplankaart zijn een uitwer-

king van de ruimtelijke visie. De structuur is opgebouwd uit een waaier in het zuidwes-

ten en een rechthoekig raster in het noordoosten, onderling gescheiden door een groen-

zone (Groenendaal). Elementen van de waaier-structuur zijn het station en de zone

waarin het S&L-complex is opgenomen (Omnizo). In Omnizo bevindt zich tevens het

‘visitekaartje’ van Almere Poort, de leisure-boulevard, een verbindend element tussen

het station en het strand. Omnizo en Groenendaal zwakken door hun ligging, dwars op

de spoorweg, de scheidende werking van dit dominante (infra-)structuurelement af.

Groenendaal, gelegen ter plekke van de lob met de grootste zettingsgevoeligheid, maakt

onderdeel uit van een kern-omspannende groenstructuur, waarin ook de bestaande (en

enkele nieuw te ontwikkelen) groengebieden langs de randen van het plangebied zijn

opgenomen. Voor de ontsluiting voor autoverkeer is het plangebied in drieën ‘geknipt’.

Vrijwel het gehele plangebied ten noorden van de spoorweg – waarvan het grootste deel

gevormd wordt door het ‘exclusieve’ woongebied – wordt ontsloten vanaf een in de rand

gelegen hoofdverkeersweg. Afzonderlijke ontsluitingen zijn er voor het zuidwestelijke

deel – waarin behalve het S&L-complex ook de kantoren zijn gesitueerd – en voor de

bedrijventerreinen in het zuidoosten. In verkeerskundig opzicht worden de delen aan-

eengesmeed door een lusvormige busbaan en door een netwerk van wegen voor lang-

zaam verkeer. Op basis van de structuurelementen kan het plangebied in een groot aan-

tal deelgebieden worden uiteengelegd – alle met onderscheiden functionele en ruimtelij-

ke karakteristieken. Vooral de deelgebieden in het zuidwesten, nabij het station, zijn qua

functies sterk gemengd. Tot deze gebieden behoren behalve Omnizo onder andere de

kantorenlocatie (Zakenpoort) en een deel van het meest centraal in het plangebied gele-

gen woongebied (Euroquartier). In dit deel bevinden zich het (winkel-)centrum van

Almere Poort en het woonmilieu met de hoogste dichtheid.
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A high-density housing environment is also found in the northwestern portion of the

site plan, near the IJmeer Dike (in the sector called Dijkzicht). Houses are built com-

pactly to benefit from the view. Low to very low densities are found in the residential

areas in the northeastern part of the site plan. The special environmental characteristics

of this portion are the presence of a great deal of surface water, with the high water

quality put to use (Waterrijk), and the presence of woods (Pampushout). The “regular”

houses are situated in the sectors bordering Groenendaal. A special sector is the IJmeer

lakeshore outside the dike. This sector primarily has a tourist and recreational function:

the existing facilities are to be maintained and several new ones, including a “wet park”

on wetlands which will be created, and a second marina, will be added. To fully exploit

the characteristics of the site houses and, on a limited scale, offices will be built in this

sector. Any loss of beach will be compensated by an expansion of Zilverstrand - portion

of an area south of the motorway, which formally belongs to the site plan, but which is

treated in the structural plan as an autonomous area.

R e a l i s a t i o n

An important criterion for realisation of the plan is the financial feasibility. Despite the

relatively high costs, as a result of the acquisition, the construction of the infrastructure,

and the participation in the realisation of the S&L complex, the feasibility appears cer-

tain. This is because the costs are compensated by measures which will favourably affect

the revenue: maximum efficiency in the use of the land (including double use of land),

acquisition of capital, and the use of strategic phasing.

The construction of Phase I of the S&L complex is expected to commence in the year

2000. Subsequently, the industrial areas will begin to be made ready for allotment. The

construction of the houses will begin in the year 2003. One year later the construction

of Phase II of the S&L complex will be started. The last portion will be the development

of the facilities outside the dike, which will probably not be started until after 2006.

The soccer stadium will probably be ready for use as early as 2001. Three years later the

entire S&L complex Phase I will be ready. During the same year (2004) the first houses

will be completed. Opening of the (final) stadium is targeted for 2005. It is expected

that all industrial areas will have been allotted by around 2007, and that in 2010 the full

quota of low-rise houses will be ready, which means that at that time Almere Poort as an

urban area will largely have taken shape. The construction and organisation, however,

will not be completed until the 2020s.

Een woonmilieu met een hoge dichtheid wordt ook aangetroffen in het noordwesten van

het plangebied, nabij de IJmeerdijk (in het deelgebied Dijkzicht). Met woningen in een

compacte setting wordt hier ingespeeld op het uitzicht dat kan worden genoten. Lage tot

zeer lage dichtheden worden aangetroffen in de woongebieden in het noordoosten van

het plangebied. Bijzondere milieukenmerken zijn hier de aanwezigheid van veel opper-

vlaktewater, waarmee wordt ingespeeld op de goede waterkwaliteit (Waterrijk) en de

aanwezigheid van bos (de Pampushout). De ‘reguliere’ woningen bevinden zich in de

deelgebieden die aan Groenendaal grenzen. Een bijzonder deelgebied is de

IJmeerkuststrook buitendijks. Deze heeft primair een toeristisch-recreatieve functie: de

bestaande voorzieningen worden gehandhaafd en enkele nieuwe, waaronder een ‘nat

park’ op aan te leggen ‘wetlands’ en een tweede jachthaven, zullen worden toegevoegd.

Om de locatiekenmerken uit te buiten zullen er in de strook ook woningen en, op

beperkte schaal, kantoren worden gebouwd. Eventueel verlies aan strandoppervlak zal

worden gecompenseerd door een uitbreiding van het Zilverstrand – onderdeel van een

gebied ten zuiden van de autosnelweg – dat formeel tot het plangebied behoort maar

dat in het structuurplan als een autonoom gebied is behandeld.

U i t v o e r i n g

Een belangrijk criterium voor de uitvoering van het plan is de financiële haalbaarheid.

Ondanks de relatief hoge kosten, voortvloeiend uit de verwerving, de aanleg van de infra-

structuur en de participatie in de verwezenlijking van het S&L-complex, lijkt de haal-

baarheid gewaarborgd. Tegenover de kosten staan immers maatregelen die de opbreng-

sten gunstig beïnvloeden: een zo efficiënt mogelijk grondgebruik (waaronder dubbel

grondgebruik), het werven van fondsen en het hanteren van een strategische fasering.

Begonnen wordt, naar verwachting in 2000, met de bouw van Fase I van het S&L-com-

plex. Aansluitend wordt een begin gemaakt met het voor uitgifte gereed maken van de

werkgebieden. Met het bouwen van de woningen wordt gestart in 2003. Een jaar later

zal worden begonnen met de bouw van Fase II van het S&L-complex. Als laatste onder-

deel zal de ontwikkeling van de buitendijkse voorzieningen ter hand worden genomen,

vermoedelijk pas na 2006.

Waarschijnlijk al in 2001 kan het voetbalstadion in gebruik worden genomen. Drie jaar

later is het gehele S&L-complex-Fase I gereed. In hetzelfde jaar (2004) zullen de eerste

woningen worden opgeleverd. Er wordt naar gestreefd om in 2005 het (definitieve) sta-

tion te kunnen openen. Het ligt in de verwachting dat omstreeks 2007 alle bedrijventer-

reinen zijn uitgegeven en dat in 2010 het volledige contingent laagbouwwoningen

gereed zal zijn, wat betekent dat Almere Poort op dat moment als stedelijk gebied gro-

tendeels zal zijn uitgekristalliseerd. Het zal echter nog tot in de jaren ’20 van de nieuwe

eeuw duren voordat de bouw- en inrichtingswerkzaamheden volledig zullen zijn afge-

rond.
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