
Almere Waterstad ! 

Toeristisch recreatief beleidsplan 





Voorwoord 

Als vervolg op het Stadsplan Almere 2005 is in de nota "Integrale planning uitwerking 
stadsplan" de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Almere opgenomen. In dat kader is 
besloten tot het opstellen van een nota "Toeristisch recreatief beleid" en een "Vijfjarenplan 
recreatie en toerisme", waarmee de toeristisch recreatieve ontwikkeling van Almere verder in 
gang wordt gezet. 

De gemeenteraad heeft op 18 april 1996 besloten de nota "Almere Waterstad, toeristisch 
recreatief beleidsplan" vast te stellen. In de toeristisch recreatieve ontwikkeling zal de 
komende jaren het accent gelegd worden op het thema Almere Waterstad. Er zullen 
voorwaardenscheppende investeringen gedaan worden in infrastructuur en nutsvoorzieningen 
om toeristisch recreatieve (bedrijfs)vestigingen aan te trekken. Het gebruik van toeristisch 
recreatieve voorzieningen en het bezoek aan Almere zal gestimuleerd worden door middel van 
adequaat beheer van voorzieningen en het geven van voorlichting en promotie. 

Als belangrijkste voorstellen uit het beleidsplan kunnen genoemd worden: 
de ontwikkeling van het stadscentrum tot een 'leisure business district' met op vrijetijd 
gerichte voorzieningen, zoals een uitgaanscentrum, horeca, evenemententerrein(en), 
schouwburg, museum; 
het verder ontwikkelen van het Centrum voor Architectuur, Stedebouw en Landschap 
voor de nieuwe stad Almere (CASLA); 
de verlevendiging en verbetering van de kuststrook van Almere Haven; 
het, op de lange termijn, ontwikkelen van Pampushaven tot een watersportwalhalla met 
een grootschalige jachthaven met woningbouw, op watersport gerichte bedrijvigheid, 
verblijfsrecreatie, een boulevard met horecavoorzieningen. Op korte termijn kunnen op 
watersport gerichte voorzieningen gerealiseerd worden; 
de verdere invulling met voorzieningen (horeca, jachthaven, groepsaccommodatie) van 
het bestaande Noorderplassengebied en uitbreiding van de plas in westelijke richting. 
het veiligstellen van het toekomstig beheer en het uitbreiden van de bedrijvigheid bij de 
stranden Muiderzand en Zilverstrand; 
het verder ontwikkelen van het buitendijks gedeelte van Marina Muiderzand; 
het realiseren en uitbreiden van voorzieningen aan de zuidoever van het Weerwater 
(uitbreiding jachthaven); 
het kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de stranden in Almere (beheer, voorzie
ningen); 
het verbeteren van de toeristisch recreatieve vaarwegen door het realiseren van 
aanlegplaatsen, electrificatie van sluisjes en het verbeteren van de bewegwijzering en 
informatievoorziening; 
het verbeteren van de faciliteiten ten behoeve van wandelen, fietsen en de ruitersport 
(onderhoud en bewegwijzering); 

Ik hoop op een goede samenwerking met marktpartijen en andere belanghebbenden bij de 
verdere ontwikkeling van Almere op toeristisch recreatief gebied. 

Almere, 19 april 1996 

Cees van Bemmel, 
Wethouder van o.a. sport en recreatie 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1. Aanleiding 

In het door de gemeenteraad in december 1992 vastgestelde Stadsplan Almere 2005 is de 
ont-wikkeling van een beleidsplan voor recreatie en toerisme in Almere opgenomen. Dit plan, 
dat tevens het eerste gemeentelijke beleidsplan voor deze sector is, ligt nu voor. 
Almere lijkt goede potenties op toeristisch recreatief gebied te hebben, maar de benutting 
ervan is tot op heden laag. Daarvoor zijn o.a. de volgende oorzaken aan te wijzen: 
• de ruimtelijke structuur is nog niet helemaal af; 
• (ondergrondse) infrastructuur ontbreekt op diverse plekken; 
• de communicatie en aansluiting met marktpartijen is onvoldoende; 
• Almere heeft een zwak imago; 
• het draagvlak voor voorzieningen is (nog) onvoldoende. 

In het toeristisch recreatief beleidsplan voor Almere zal de ontwikkelingsvisie en strategie 
betreffende recreatie en toerisme uiteengezet worden. De ontwikkeling van recreatie en 
toerisme in Almere vraagt om investeringen van de overheid en van het bedrijfsleven, al dan 
niet gegoten in een publiek privaat samenwerkingsverband. 

Het doel van het toeristisch recreatief beleidsplan is het verder in gang zetten van de 
toeristisch recreatieve ontwikkeling van Almere. De maatschappelijke, economische en 
ruimtelijke doelstellingen, zoals genoemd in het Stadsplan zullen hierbij de uitgangspunten 
vormen. Een toeristisch recreatieve ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de 
werkgelegenheid in Almere, het voorzieningennivo neemt zowel kwantitatief als kwalitatief toe 
en het komt het imago van de stad ten goede. Het streven is om de stad Almere nog 
aantrekkelijker te maken om er te wonen, werken en te verblijven. De strategie die is uitgezet 
leidt tot een in economisch opzicht zelfstandige stad met een draagkrachtige bevolking. 

Naast een functie als ontwikkelingskader zal deze nota als toetsingskader voor concrete 
initiatieven van derden en bijzondere vestigingen dienen. 

Hoofdonderdelen van dit plan zijn: 
• een analyse van de ontwikkelingsmogelijkheden voor toerisme en recreatie, geactuali

seerd tegen de achtergrond van de Almere-specifieke ontwikkeling en de ontwikkeling 
in de regio en de sector; 

• een verantwoorde keuze met betrekking tot gemeentelijke activiteiten (en investe
ringen). 

Het toeristisch recreatief beleidsplan Almere wordt uitgewerkt in een vijfjarenplan, waarin de 
concrete projekten en acties op toeristisch recreatief gebied, alsmede de daarmee samenhan
gende investeringen voor de periode 1996 - 2000 opgenomen worden. Dit vijfjarenplan zal 
jaarlijks geactualiseerd worden. De investeringen die ten behoeve van de toeristische en 
recreatieve sector gedaan moeten worden zullen, voor zover zij niet uit de reguliere middelen 
bekostigd kunnen worden, opgenomen worden in het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP), 
waarin de gemeentelijke investeringen voor de jaren 1996 - 2005 zijn opgenomen. 

Dit beleidsplan is opgesteld door de dienst Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken, in samenwer
king met de diensten Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu, Grondbedrijf en de 
Sector Bestuursondersteuning. In dit plan zijn reacties verwerkt van externe belanghebbende 
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Kaart 1: ALMERE 2005+ 
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Toeristisch recreatief beleidsplan 

instanties op een concept. In de uitvoerende fase worden ook de dienst Gemeentewerken en 
de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen betrokken. 

De provincie Flevoland heeft recentelijk het Toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (TROP) uit 
1984 geactualiseerd. De hoofdontwikkelingsrichtingen zoals die in het gemeentelijk plan aan 
de orde komen zijn in deze studie opgenomen. 

1.2. Het ontwikkelingsprincipe 

Door haar ligging, de ontstaansgeschiedenis en de snelle groei onderscheidt Almere zich van 
andere steden in Nederland. De algemene inrichtingsstrategie, waarbij de concepten 'milieu
differentiatie' en 'samenhang' de uitgangspunten vormen, maken Almere tot een stad die enig 
is in haar soort. 

De ligging van Almere is centraal in Nederland. Almere speelt, mede door deze ligging, een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad. 

De ontstaansgeschiedenis van Almere, in de meest recente Flevopolder, is in sterke mate 
bepalend voor het huidige aanbod en de situering van toeristisch recreatieve voorzieningen in 
de stad. Almere-Haven was het eerste stadsdeel dat tot ontwikkeling werd gebracht, snel 
gevolgd door Almere-Stad. De concentratie van voorzieningen bevindt zich dan ook nog in 
deze kernen. Almere kan als nieuwe stad niet bogen op een lange historie, voor wat betreft 
bebouwing, beplanting en infrastructuur, welke van (toeristisch) recreatieve betekenis zouden 
kunnen zijn. In de ontwikkeling van voorzieningen is voorrang gegeven aan de 
bevolkingsverzorgende voorzieningen. De ontwikkeling van met name toeristische 
voorzieningen heeft tot nog toe geen prioriteit gehad. 

De polder viel in 1968 droog, de eerste inwoners arriveerden in 1976 in Almere. In 1995 telt 
Almere meer dan 100.000 inwoners. Tot het jaar 2005 zal de bevolking sterk blijven groeien 
tot circa 170.000 inwoners. Er zullen jaarlijks circa 3.000 woningen worden gebouwd. 
Na 2005 wordt de regionale opvangfunctie van Almere voortgezet en blijft de stad jaarlijks 
3.000 woningen bouwen. In het jaar 2020 zal de stad volledig volgebouwd zijn en circa 
275.000 inwoners tellen. Almere zal dan tot de grootste steden van Nederland behoren en qua 
inwonertal mogelijk de vierde stad zijn. De ontwikkeling van de stadsdelen Poort, Pampus en 
Hout is pas na 2005 aan de orde. Na 2015 zal er ook gebouwd moeten worden op door 
inpoldering gewonnen land (Pampus 2). 
Aan het groeitempo van de stad zijn wel enkele voorwaarden gesteld. Indien deze in het 
geding komen zal de verdere groei van Almere ter discussie worden gesteld. 
De voorwaarden die gesteld worden aan de verder groei van Almere zijn dat 
• de ruimtelijke kwaliteit van Almere gewaarborgd blijft; 
• de bouwproduktie wat de grondexploitatie betreft kostendekkend is; 
• de kosten van het beheer van de openbare ruimte binnen de daarvoor gestelde 

normen blijven; 
• de ontwikkeling van de werkgelegenheid krachtig wordt gestimuleerd; 
• de noodzakelijke lokale en regionale openbaar vervoer verbindingen en verkeersinfra

structuur worden aangelegd; 
• er voldoende financiële middelen zijn om een op de grootte van de stad afgestemd 

volwaardig voorzieningenpakket te realiseren. 
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Illustratie 1 Een vijver waarin verschillende stenen worden gegooid ... ... .... .... ... ... ... .. .. .. . 

geeft kringen met verschillende invloedsferen. 

Daar waar de actie is .................. .. 
een spinneweb van stadscorridors zorgt voor verbinding en samenhang. 
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Er is sprake van een sterke groei in een relatief korte tijd. In enkele decennia is een complete 
stad gebouwd op nieuw land, welke sterk verschilt van de steden op het oude land. Daar waar 
op het oude land de fysieke situatie in de vorm van natuur en bebouwing reeds' langer 
aanwezig is dan enkele generaties bewoners, is de situatie in Almere precies andersom. Eén 
enkele generatie inwoners van Almere ziet de fysieke omgeving in grote delen van Almere 
jaarlijks sterk veranderen. 

Bij de bouw van Almere is een meerkernige opzet het uitgangspunt. Almere zal in een 
volgroeid stadium kunnen bestaan uit zes stadsdelen (Almere-Stad, Almere-Haven, Almere
Buiten, Almere-Poort, Almere-Pampus, Almere-Hout) en de Buitenruimte, die zich allen 
kenmerken door een eigen, uniek karakter, een verschillende invloedssfeer. Het centrum van 
Almere-Stad vormt het hart van de gehele stad. Het ontwikkelen van typische karakteristieken 
voor de diverse kernen, het streven naar milie udiffe ren tia tie, is niet alleen in de genoemde 
stadsdelen te merken. De diverse gebieden in de Buitenruimte zijn eveneens in verschillende 
leefomgevingen op te delen (grote natuurgebieden, recreatieve parkbossen, permanente 
landbouw), waarbij er ook weer naar gestreefd wordt dat in ieder deelgebied de leefomgeving 
verschillend is van die in de andere deelgebieden. Kaart 1 geeft een overzicht van de 
verschillende leefomgevingen in Almere. Almere kan vergeleken worden met een vijver waarin 
verschillende stenen worden gegooid. Deze stenen geven kringen met verschillende 
invloedssferen (zie illustratie I). 

Aan de samenhang tussen de onderscheiden deelgebieden, Almere is ten slotte één stad, 
wordt mede vorm gegeven door de aanwezigheid en het verder ontwikkelen van stadscorri
dors, ook wel stadsverbindingszones of landschapsontwikkelingszones genoemd. Een 
spinneweb van stadscorridors (zie illustratie 1) zorgt voor verbinding en samenhang tussen de 
verschillende leefomgevingen. Stadscorridors zijn op aantrekkelijke wijze 'aangeklede' 
langzaam-verkeer verbindingen. Deze zones verhogen mede de toegankelijkheid van de 
Buitenruimte. In de stadscorridors worden de eerste attractieve vestigingen en 
publiekstrekkende voorzieningen gerealiseerd, die een link leggen tussen de diverse deel
gebieden in de stad (zie kaart 2). 

In deze nota zijn 12 stadscorridors onderscheiden, die allen hun begin hebben in Almere-Stad. 
In principe zijn er voor Almere veel meer stadscorridors aan te geven. Er is echter voor 
gekozen om in dit plan het accent te leggen op de stadscorridors die hun oorsprong hebben in 
het centrum van Almere-Stad, het stadshart voor heel Almere. Het ontwikkelingsprincipe van 
de stad Almere is in deze nota toegepast (zie bijlage I). 

1 .3. De toeristisch recreatieve aandachtsgebieden 

Niet alle delen van Almere hebben een toeristisch recreatieve betekenis of potentie. Sommige 
delen zijn fysiek of functioneel minder geschikt voor toeristisch recreatieve ontwikkelingen. 
Woonwijken, architectonische voorbeeldbuurten daargelaten, en bedrijventerreinen zijn 
hiervan voorbeelden. Ook de grootschalige landbouwgebieden en het Lepelaarplassengebied 
zijn alleen in termen van recreatief medegebruik en landschappelijke differentiatie van belang. 
De resterende ruimten van Almere, alsmede het stelsel van stadsdeeloverstijgende 
vaarwegen, fietspaden en ruiterroutes, lenen zich in principe allemaal voor een op recreatie en 
toerisme gerichte ontwikkeling. De toeristisch recreatieve aandachtsgebieden weerspiegelen 
het in paragraaf 1.2. beschreven algemene uitgangspunt om in Almere een grote variatie aan 
stedelijke en natuurlijke (Buitenruimte) milieus te ontwikkelen. 
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Kaart 2: TOERISTISCH -RECREATIEVE AANDACHTSGEBIEDEN EN STADSCORRIDORS 
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Toeristisch recreatief beleidsplan 

De volgende toeristisch recreatieve aandachtsgebieden, welke zijn aangegeven op kaart 2, 
zijn te onderscheiden: 
• Centrum Almere-Stad 
• Kustzöne Almere-Haven 
• Almere-Pampus 
• Noorderplassen 
• Muiderzand/Zilverstrand 
• Zuidoever Weerwater 
• Blocq van Kuffeler 
• Almeerderhout 
• Fanny Blankers-Koen park 
• Pampushout 
• Buitenhout 
• het stelsel van vaarwegen, fietspaden en ruiterpaden 

Uit initiatieven en interesse van de particuliere sector is gebleken dat alle op de kaart 
aangegeven gebieden in principe ook aantrekkelijk zijn voor toeristisch recreatieve vestigingen 
en activiteiten. In veel van deze gebieden zijn basisvoorzieningen (ontsluiting, ondergrondse 
infrastructuur) nog niet aanwezig. Realisatie van deze basisvoorzieningen is een voorwaarde 
voor de ontwikkeling van de aandachtsgebieden. 

De overheid c.q. de gemeente Almere zal voorwaardenscheppend moeten investeren in de 
infrastructuur teneinde voorwaardenbenuttende investeringen in particuliere vestigingen uit te 
lokken. Door gerichte promotie en acquisitie kan de ontwikkeling ondersteund worden. 

In dit beleidsplan zal een nadere afweging gemaakt worden hoe aan de toeristisch recreatieve 
ontwikkeling verder gestalte wordt gegeven. 
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Hoofdstuk 2 Achtergronden 

Een aantal trends en ontwikkelingen in Nederland en Almere beïnvloedt het vrijetijdsgedrag 
van consumenten en daarmee de vraag naar toeristisch recreatieve voorzieningen. 

De specifiek voor Almere verwachte sterke groei van het aantal inwoners is van belang voor 
het draagvlak en de haalbaarheid van voorzieningen. Naast de vraag naar, wordt een korte 
beschrijving gegeven van het huidige aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen. 
Tevens worden in deze paragraaf de economische betekenis van recreatie en toerisme en het 
imago van Almere beschreven. 

2.1. De consumenten 

In 2010 zal Nederland ongeveer 16 miljoen inwoners tellen. Vanaf 2000 zal sprake zijn van 
een sterk afnemende groei. Na 2010 zal ook in absolute aantallen de bevolkingsomvang 
enigszins gaan afnemen. 

Ten aanzien van de leeftijdsopbouw wordt het volgende verwacht (CBS, CPB): 
• afname van het aantal jongeren. Dit heeft pas na het jaar 2000 grote gevolgen voor de 

toeristisch recreatieve bestedingen; 
• de categorie 20-44 jarigen zal eerst toe- en daarna afnemen. Na 2000 neemt de om

vang van de gehele groep 0-44 jarigen af; 
• vergrijzing van de bevolking: toename van de categorie 45-64 jarigen en het aantal 65 

plussers; 

Verder zullen de volgende ontwikkelingen invloed uitoefenen (CBS, CPB): 
• toename van het aantal inwoners met niet-Nederlandse afkomst; 
• daling aantal kinderen per huishouden; 
• toename aantal één- en tweepersoonshuishoudens; 
• toename van aantal hoger opgeleiden; 
• vermindering van het besteedbaar inkomen voor sommige groepen in de samenleving; 
• toename van de vrije tijd; 
• verdere individualisering en zelfontplooiing; 
• meer variabele werktijden. 

Hoewel de bevolkingssamenstelling in Almere afwijkt van de landelijke, zal het proces van 
vergrijzing en individualisering (één- en tweepersoonshuishoudens) van de bevolking zich ook 
in Almere afspelen. 

Het aantal kinderen per huishouden zal vooralsnog in Almere minder sterk dalen dan in de 
rest van Nederland. Dit komt door het relatief grote aandeel van jonge gezinnen. 
Voorts zal Almere naar verwachting groeien naar in ieder geval 170.000 inwoners in 2005. Het 
aanbod van voorzieningen zal dus in ieder geval de groei van de bevolking en de snel 
veranderende bevolkingssamenstelling, alsmede de veranderde vraag die daar uit voortkomt, 
nauw moeten volgen. Het is niet bekend in welke mate demografische ontwikkelingen en 
veranderingen in het vrijetijdsgedrag in Almere invloed uitoefenen op de vraag naar toeristisch 
recreatieve voorzieningen en de ruimteclaims die hieruit voortkomen. Daarvoor zou nader 
onderzoek gedaan moeten worden. De behoefteramingen op basis van de 
bevolkingsontwikkeling van Almere voor de diverse toeristisch recreatieve sectoren zijn 
opgenomen in bijlage IV. 
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2.2. Het toeristisch recreatief aanbod 

In beknopte vorm wordt hier een weergave gegeven van het toeristisch recreatief àanbod in 
Almere. Het totale toeristisch recreatieve aanbod is opgedeeld in tien sectoren. Deze indeling 
zal ook in hoofdstuk 5 gehanteerd worden bij de beleidsvorming per sektor. 

watergebonden recreatie 
Almere telt twee buitendijkse en één binnendijkse jachthaven met een totale ligplaatscapaciteit 
voor 1450 boten. Voorts zijn er diverse buitendijkse aanlegplaatsen. Voor de snelle watersport 
is een snelvaarbaan aanwezig. Langs de vaarten en tochten in Almere, alsmede bij de drie 
recreatieplassen, bevinden zich eenvoudige watersportvoorzieningen (aanlegplaatsen , 
boottewaterlaatplaatsen) of zijn voorzieningen in ontwikkeling. 
Op diverse plekken langs het water zijn stranden ingericht voor zonnen en zwemmen. De 
totale oeverlengte voor aktiviteiten als zonnen, zwemmen, vissen, picknicken is groot. Voor 
deze aktiviteiten zijn specifieke voorzieningen aanwezig. 

verblijfsrecreatie 
Er is een viertal campings in Almere, inclusief een naturistencamping, met een beperkt 
voorzieningennivo. Voorts is er één hotel (40 bedden), één appartementenhotel (20 bedden) 
en 15 à 20 bed and breakfast overnachtingsmogelijkheden. 

dagrecreatie 
De 2000 hectaren aan bos- en parkgebieden in Almere bieden mogelijkheden voor o.a. 
wandelen, fietsen en paardrijden. Er zijn twee informatiecentra over de Almeerse en 
Flevolandse natuur. 
Op sportgebied is er een breed scala aan voorzieningen voor zowel de ongeorganiseerde als 
de georganiseerde sport, waaronder drie zwembaden, twee maneges en een 27 holes 
golfbaan. 
Almere is als doel opgenomen in diverse dagtochten, met name gericht op stedebouw en 
architectuur. 

culturele elementen 
Stedebouw en architectuur hebben aantrekkingskracht op al dan niet beroepsmatig geïnteres
seerde groepen en op 'huisjeskijkers' . Voorts hebben de woningbouwprojekten 'De Fantasie' 
en 'De Realiteit' en de buitenexposities van de BouwRai toeristisch recreatieve waarde. 
Almere heeft een aantal galeries en expositieruimten. In de Buitenruimte zijn enkele culturele 
elementen te vinden in de vorm van land-art objecten. 

evenementen 
Jaarlijks worden in Almere een aantal grote evenementen van nationale en regionale 
bekendheid georganiseerd: onder meer de Holland Triathlon , het Stoomfestival, de 
Luilakmarkt, Jazz below the sea en het Nazomerfestival. Voorts wordt een aantal 
evenementen met een lokale impact door met name winkeliers en sportverenigingen 
georganiseerd. 

horeca- en uitgaansvoorzieningen 
Het aanbod van horeca- en uitgaansvoorzieningen bestaat uit cafés en restaurants, twee 
theaters, een bioscoop, een filmhuis en een disco. 

detailhandel 
Almere-Stad vormt met ruim 200 winkels het hoofdwinkelcentrum van Almere. In Almere
Buiten bevindt zich een thematisch centrum 'Doe merel, met winkels op het gebied van doe 
het zelf en wonen. 
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vergader- en congres faciliteiten 
Op beperkte schaal zijn in Almere vergader- en congresfaciliteiten aanwezig. 

infrastructuur 
Het stelsel van stadsautowegen en kernhoofdwegen zorgt voor een goede-bereikbaarheid en 
ontsluiting per auto van Almere. Voor fietsers is een uitgebreid, grotendeels vrijliggend, 
fietspadennetwerk aanwezig. Voor wandelaars bieden de parkbossen mogelijkheden. 
Bovendien zijn er specifieke routes uitgezet. In de nabijheid van de twee maneges zijn 
ruiterpaden aanwezig. 

promotie 
Verschillende organisaties houden zich bezig met de promotie van Almere, waaronder de 
VVV-Flevoland, de Stichting Promotie Almere, de Vereniging Bedrijfskring Almere en diverse 
diensten en afdelingen van de gemeente. 

In bijlage II is een gedetailleerd overzicht opgenomen van het in Almere aanwezige aanbod 
van toeristisch recreatieve voorzieningen. Voor deze inventarisatie is het inrichtingsprincipe 
van heel de stad Almere als uitgangspunt genomen: de voorzieningen zijn per toeristisch 
recreatief aandachtsgebied en per stadscorridor geïnventariseerd. 

Het is evident dat het aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen zich vooral in de reeds 
ontwikkelde gebieden van Almere bevindt. Uit analyse van het aanbod blijkt dat het huidige 
aanbod voornamelijk uit voorzieningen voor de lokale bevolking bestaat. Geconcludeerd mag 
worden dat Almere voor de huidige 100.000 inwoners beschikt over een breed scala aan 
vooral sportieve en recreatieve voorzieningen. In de andere sectoren (bijvoorbeeld horeca en 
uitgaan) is het voorzieningenniveau minder gunstig. 

De architectuur en stedebouw in Almere, de watersport, de dagrecreatiegebieden Muiderzand 
en Zilverstrand en de grotere evenementen als het Stoomfestival en de Holland Triathlon, zijn 
de belangrijkste toeristisch recreatieve voorzieningen die mensen van buiten Almere trekken. 
Op vele terreinen zijn ontwikkelingen nog gaande en lijkt Almere nog ruime mogelijkheden te 
hebben voor de toekomst. 

2.3. De economische betekenis van recreatie en toerisme 

Almere had in 1993 in de toeristisch recreatieve sector circa 400 vestigingen (bijlage 111). De 
vestigingen zijn te vinden in de sectoren dagrecreatie (13%), verblijfsrecreatie (1 %), waterge
bonden recreatie (1 %), horeca en uitgaan (47%) en detailhándel en toeleverende bedrijven 
(38%) (bron: Provincie Flevoland). Van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in Almere is 9% 
mede een toeristisch recreatieve bedrijfsvestiging. 

Van de bedrijven in de sectoren dagrecreatie, verblijfsrecreatie, watergebonden recreatie en 
horeca en uitgaan kan verondersteld worden dat deze bedrijven voor 100% gericht zijn op 
recreatie en (voor een klein deel) op toerisme. Voorbeelden zijn Marina Muiderzand, Rederij 
Tisset en Sportfondsen Almere. Van de detailhandel en de toeleverende bedrijven is moeilijk 
te zeggen wat het aandeel is in recreatie en toerisme. 

Het totaal aantal arbeidsplaatsen in de toeristisch recreatieve sector bedroeg in 1993 923 full
time banen en 1381 part-time banen. Deze zijn verdeeld over de diverse sectoren, zoals in 
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tabel 2.1 staat weergegeven. De werkgelegenheid in de toeristisch recreatieve sector is 5.2% 
van de totale werkgelegenheid in Almere. 

De bestedingen van de bezoekers in Almere zijn tevens een indicatie voor de economische 
betekenis van recreatie en toerisme. Onderzoek (1991) heeft uitgewezen dat bootpassanten 
in Almere-Haven circa f 30,00 per persoon per dag besteden (inclusief liggeld). De Stichting 
Waterrecreatie Ijsselmeer en Randmeren heeft in de zomer van 1994 onderzoek gedaan naar 
onder andere de bestedingen van bootrecreanten in het Randmerengebied. Ook in Almere
Haven zijn interviews afgenomen. De besteding van de bootrecreanten in het Randmeren
gebied blijkt gemiddeld f 60,- per persoon per dag te bedragen. Gezien de hoogte van de 
gemiddelde besteding van de bootrecreanten in het Randmerengebied blijkt dat de 
bestedingen in Almere nog wel omhoog kunnen. 
De bestedingen van bezoekers van de Holland Triathlon liggen op f 22,40 per persoon per 
dag (NRIT, 1993). Het totaal bestedingen van de bezoekers van de Triathlon worden geschat 
op circa f 1,4 miljoen. 

tabel 2.1. Aantal arbeidsplaatsen (full-time en part-time) in Almere naar sector 

dagrecreatie verblijfsre- waterge- horeca en detailhandel totaal 
creatie bonden re- uitgaan en toeleve-

creatie rende be-
drijven 

arbeids- 114 10 26 426 347 923 
plaatsen (in 
fulltime 
equiva-
lenten) 

totaal aantal 227 13 26 685 430 1381 
arbeids-
plaatsen 
(full-time en 
part-time) 

Bron: Provincie Flevoland, 1994 

2.4. Het imago van Almere 

Op basis van een aantal gehouden onderzoeken is een uitspraak te doen over het imago van 
Almere en, in ruimer verband, Flevoland. Een door de gemeente in 1992 gehouden 
watersportonderzoek, waar tevens het imago van Almere onder de loep werd genomen, heeft 
de veelzeggende titel 'Onbekend maakt onbemind' meegekregen. De watersporters die 
Almere kennen waren over het algemeen zeer tevreden over de watersportvoorzieningen en 
Almere in het algemeen. De watersporters die nooit in Almere geweest waren gaven hiervoor 
aan Almere saai, ongezellig, kaal, etc. te vinden. Duidelijk moge zijn dat promotie belangrijk is. 
Als de watersporter over de streep getrokken kan worden om Almere te bezoeken, is de kans 
dat dit bezoek zich zal herhalen vrij groot. 

Door een in 1993 gehouden onderzoek naar de ontwikkeling van het centrum van Almere
Stad, waarin ook het imago van het stadscentrum aan de orde kwam, is achterhaald dat 44% 
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van de respondenten zegt een positief beeld te hebben van het stadscentrum. 12% van de 
respondenten reageert met een opmerking zoals 'origineel', 'nieuw' en 'sociaal veilig' en 
'onverwacht groot', maar aan deze antwoorden zijn niet direct waarde-oordelen te koppelen. 
44% van de respondenten beoordeelt het stadscentrum negatief. Veruit het grootste deel zegt 
het centrum saai te vinden en vindt dat er weinig te doen is.1 

Uit een in 1991 gehouden provinciaal imago onderzoek' blijkt dat 4% van de huidige groep op 
Nederland georiënteerde vakantiegangers uit Nederland Flevoland als een potentiële vakan
tiebestemming beschouwt. 
Op Flevoland georiënteerden vinden voor binnenlandse vakantiebestemmingen de volgende 
items belangrijk: een mooi landschap, water, vriendelijke bevolking, geschikt om buiten 
hoogseizoen te bezoeken, kinderen moeten zich kunnen vermaken, leuke plekjes en be
zienswaardigheden. 

Het toeristisch recreatief imago van Almere is, gezien bovenstaande, meer als negatief dan 
positief te betitelen. De onbekendheid met Almere speelt hierin een grote rol. Tevens is het 
aanbod van voorzieningen voor niet-Almeerders minimaal. Uitbreiding van het aanbod en 
kwaliteitsverbetering van toeristisch recreatieve voorzieningen en de promotie ervan zullen in 
positieve zin bijdragen aan het imago van Almere. 

1 Adriaansen, 1993 
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Hoofdstuk 3 Beleid overheden en relevante instanties 

3.1. Overheidsbeleid op andere niveaus 

Op Europees, rijks- en provinciaal niveau wordt beleid gevoerd ten aanzien van recreatie en 
toerisme, wat het beleid op gemeentelijk niveau kan beïnvloeden. Van een aantal andere 
organisaties op gebied van recreatie en toerisme is het zinvol hun visie en beleid te belichten. 

3.1.1. Europees beleid 

Recreatie en toerisme is speerpunt in het Europees (economisch) beleid. 
In het kader van het economisch en sociaal beleid van Europa is Flevoland voor de periode 
1994 -1999 aangewezen als doelstelling I-gebied. De Europese financiële steunverlening is 
vastgelegd in het Single Programming Document. Voor de ontwikkeling van recreatie en 
toerisme in Flevoland zijn het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (E.F.R.O.) en 
het Europees Sociaal Fonds (E.F.S.) van belang. In de komende jaren zullen daaruit financiële 
middelen aangewend worden in samenwerking met o.a. de provincie, de gemeenten en het 
bed rijfsleven . 
Het gemeentelijk toeristisch recreatief beleidsplan zal daarvoor aanknopingspunten bieden. 

3.1.2. Rijksbeleid 

Op Rijksniveau worden er in een aantal notals uitspraken gedaan over gewenste ontwikkelingen 
ten aanzien van recreatie en toerisme. 

Het ministerie van Economische Zaken kiest in de nota 'ondernemen in toerismei (1993) voor 
vijf themais: (1) Nederland-Waterland, (2) Cultuur-historisch erfgoed, (3) steden, (4) Noord
zeekust en (5) mobiliteit, natuur en milieu. 
De uitwerking van het thema Nederland Waterland kan een belangrijke rol gaan spelen voor 
Almere met haar potenties op het gebied van de watergebonden recreatie. Nederland
Waterland zal uitgewerkt worden door aandacht voor de relatie tussen recreatie op het water en 
de economische voorzieningen en bestedingen op het land. Aan het thema cultuur-historisch 
erfgoed kan voor Almere, als proeftuin van moderne stedebouw en architectuur, tevens een 
belangrijke betekenis worden toegekend. De andere thema's zijn van beperkte betekenis voor 
Almere. 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor de komende vier jaar, periode 1996-1999 een 
bedrag van 300 miljoen gulden (75 miljoen gulden per jaar) uitgetrokken ten behoeve van de 
Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Aktiviteiten (STIREA). Dit geld zal worden 
ingezet voor het doen van investeringen in bedrijfslokaties in de Randstad. Het gaat daarbij niet 
zozeer om investeringen in individuele vestigingen. Voorop staat dat de onrendabele top voor 
bedrijfslokaties (meerdere vestigingen) weggenomen wordt. Wellicht kan Almere bij de realisatie 
van clusters van voorzieningen, met name bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, een 
aanspraak op dit fonds maken. 

Het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is gestoeld op vier 
themais: (1) recreatie in natuur en landschap, (2) Nederland-Waterland, (3) recreatie en 
verstedelijking en (4) versterking van de sector (bronnen: Structuurschema Groene ruimte, 1993 
en Kiezen voor recreatie, 1992). Aan het thema recreatie in natuur en landschap zal gestalte 
worden gegeven door het beter bereikbaar en toegankelijk maken van het landelijk gebied, het 
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agritoerisme te bevorderen en een netwerk van landelijke recreatieroutes te realiseren; (2) 
Nederland-Waterland kent vier onderdelen: (a) De beleidsvisie recreatietoervaart in Nederland 
(BRTN), waarin een samenhangend netwerk van landelijke vaarwegen is aangegeven om de 
recreatief toeristische betekenis van het Nederlandse binnenwater te versterken; (b) het 
Landelijk Aanlegplaatsen Plan (LAP), een schets van de behoefte aan uitbreidingen van 
tijdelijke aanleggelegenheden zowel binnen als buiten jachthavens; (c) Versterking van de 
sector sportvisserij; (d) Verbetering van de kwaliteit van de waterrecreatiemogelijkheden in het 
IJsselmeergebied. Het rijk zal het initiatief nemen om in het kader van (3) Recreatie en 
verstedelijking de recreatieve vraag in verstedelijkte gebieden nader te analyseren en de 
manieren waarop aan deze vraag tegemoet kan worden gekomen (met name druk op landelijk 
gebied). Met de (4) Versterking van de sector openluchtrecreatie zal gestreefd worden naar 
een goede organisatiestructuur en het oplossen van knelpunten, waarbij de diverse organisa
ties en instellingen die een rol spelen in de openluchtrecreatie meer professioneel te werk 
moeten gaan, waarin onderzoek, voorlichting, educatie, onderwijs en bevordering van de 
deskundigheid belangrijk zullen zijn. Diverse grote projekten, verschillende recreatievormen, 
alsmede particuliere organisaties zullen ondersteund worden. 

Almere valt onder de invloedssfeer van de Randstad Groenstructuur. In de nota Ruimtelijk 
kader Randstadgroenstructuur wordt het beleid ten aanzien van de groene ruimte in de 
Randstad uiteen gezet met als voornaamste doelen het veiligstellen van de groene ruimte en 
het vergroten van de bruikbaarheid van de groene ruimte voor de bewoners van de stedelijke 
gebieden. De uitwerking van dit beleid in Almere vindt plaats via de bosaanplant van 
Rijkswaterstaat in Flevoland. 

De uitwerking van het thema Nederland-Waterland biedt concrete aanknopingspunten voor de 
ontwikkeling van recreatie en toerisme in Almere. Het verbeteren van de vaarwegen, de 
uitbreiding van het aantal aanlegplaatsen en de kwalitatieve verbetering van de waterrecreatie
mogelijkheden in het IJsselmeergebied zijn items die spelen in de toeristisch recreatieve 
ontwikkeling. 

Het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft in de Vierde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening (VI NO) en de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
Extra (VINEX) Nederland Waterland als ruimtelijk ontwikkelingsperspectief geïntroduceerd. De 
nota Waterland in beweging (1993) wordt dit ontwikkelingsperspectief verder uitgewerkt. Er 
wordt gestreefd naar een integraal beleid: Een versterkte samenhang tussen functies als 
watervoorziening, natuur, toerisme en recreatie en transport kan leiden tot meerwaarde ten 
opzichte van de gescheiden initiatieven. De regio Amsterdam/Almere/Gooi- en IJmeer vormt 
één van de ontwikkelingsgebieden in deze nota. Het beleid voor deze regio is er o.a. op gericht 
dit stedelijk knooppunt te versterken, het vaarnet voor toervaarders te versterken, de at
tractiviteit op en aan het water te verhogen, het woonmilieu te versterken door wonen aan het 
water, het combineren van stedelijke en waterrecreatie en het verbeteren van de milieu- en 
waterkwaliteit. Dit beleid biedt belangrijke aanknopingspunten, waar Almere haar voordeel mee 
zou kunnen halen. 

De planvorming in het kader van het project ROM-IJmeer sluit qua visie aan bij het hiervoor 
reeds geschetste rijksbeleid. Voor Almere wordt uitbreiding van de jachthavencapaciteit en 
mogelijkheden voor oeverrecreatie voorgestaan. Daarnaast worden de uitbreiding van het 
Noorderplassengebied en de, daarmee samenhangende, aanleg van een sluizencomplex bij 
Pampushaven als gewenste ontwikkelingen gezien. 

Het beleid dat door Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied ten aanzien van de Oostvaar
derspiassen wordt gevoerd is gericht op de bevordering van de mogelijkheden voor natuur
gerichte recreatie en natuureducatie voor de recreanten. Twee belangrijke ontwikkelingsthema's 
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voor het Oostvaardersplassengebied zijn: ecologische integratie met de omgeving en 
natuurgerichte recreatie. Dit beleid is uitgewerkt door middel van zonering van het natuur
recreatieve gebruik. De zonering van het gebied varieert van geen recreatief gebruik tot 
intensief recreatief gebruik van het gebied. 

Conclusie is dat met name het thema Nederland-Waterland en de uitwerkingen daarvan van 
belang zijn voor de toeristisch recreatieve ontwikkeling in Almere. Het betreft overigens vooral 
intenties, zonder dat er op dit moment concrete subsidiemogelijkheden voor Almere aanwezig 
zijn. 

3.1.3. Provinciaal beleid 

De belangrijkste bouwsteen voor het toeristisch recreatief ontwikkelingsbeleid van de provincie 
Flevoland is het toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (TROP). Het TROP uit 1984 geeft voor 
de toeristisch recreatieve ontwikkeling een aantal clusters aan, waaronder Almere IJmeerfront. 
Het beleid betreft de vestiging van grootschalige attracties (themaparken en tentoonstellingen) 
en andere recreatieve en watersportvoorzieningen met een grootstedelijk karakter. Voorts wordt 
op provinciaal niveau gestreefd o.a. naar de uitbouw van watersportmogelijkheden op de 
Randmeren, het vergroten van de aantrekkelijkheid van vaarten en plassen, het stimuleren van 
dag- en verblijfsrecreatie langs de Randmeren en de aanleg van toeristische infrastructuur in de 
omgeving van Almere. Mede op basis van de TROP Flevoland is in Almere de realisering van 
enkele voorzieningen gesubsidieerd. Het betreft o.a. aanlegsteigers in Gooimeer en Markermeer 
en sanitaire voorzieningen bij de gemeentehaven in Almere-Haven. 
Recentelijk heeft de provincie de TROP geactualiseerd. De hoofdontwikkelingsrichtingen zoals 
die in het gemeentelijk beleidsplan aan de orde komen zijn daarin opgenomen. In de komende 
periode zal de provincie dit rapport uitwerken in een meer concreet provinciaal actieplan 
recreatie en toerisme. 

Het ruimtelijk beleid van de provincie Flevoland, zoals verwoord in het Streekplan Flevoland 
(1993), is erop gericht om voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor instandhouding en 
verdere stimulering van een op de behoefte aan voorzieningen afgestemde toeristisch recrea
tieve ontwikkeling. De begrippen concentratie en differentiatie staan hierbij centraal. Bovendien 
is het beleid erop gericht recreatievoorzieningen voor intensief gebruik op een zo'n kort 
mogelijke afstand van de herkomstgebieden van gebruikers te situeren. 
Voor de toeristisch recreatieve ontwikkeling van Flevoland worden recreatieconcentratie
gebieden, recreatie-ontwikkelingszones en recreatiesteunpunten onderscheiden. In de eerstge
noemde groep vallen de grote watergebieden en de aangrenzende kuststroken en stedelijke 
gebieden, alsmede de randmeren met de oevergebieden. De kuststrook van Almere is als 
ontwikkelingszone opgenomen. Binnen deze ontwikkelingszone is Muiderzand en omgeving 
recreatieconcentratiegebied. Ook in de recreatieconcentratiegebieden wordt terughoudendheid 
met betrekking tot verblijfsaccommodaties buitendijks voorgestaan. De Blocq van Kuffeler komt 
in aanmerking als recreatiesteunpunt, waar meer kleinschalige ontwikkelingen mogelijk zijn. In 
de overige gebieden is het beleid erop gericht mogelijkheden voor recreatief medegebruik en 
een daarop afgestemde inrichting te behouden en te versterken, indien de belangen van de 
hoofdfunctie dat toelaten. 
Tevens wordt gestreefd naar ontwikkeling van nieuwe stranden en voorlanden op daarvoor in 
aanmerking komende lokaties, waarbij het openbare karakter zoveel mogelijk gehandhaafd 
moet blijven. 
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Nieuwe golfbanen moeten, bij voorkeur, gesitueerd worden in het stedelijk gebied of in de 
concentratiegebieden. Almere en Lelystad hebben als vestigingsplaats voor een museum, 
attractiepark en/of dagrecreatieve trekker de voorkeur. 

Aan het economisch beleid van de provincie wordt o.a. vormgegeven door het "Startersbeleid", 
dat in samenwerking met de gemeenten en de Kamer van Koophandel wordt uitgevoerd. Dit 
beleid is gericht op het vergroten van de overlevingskansen van (door)startende bedrijven. 
Daarnaast kent de provincie een regeling voor arbeidsplaatsensubsidie. 

Ten slotte is de provincie Flevoland in het Almere-gebied beheerder van de Lage en Hoge Vaart 
en de sluizen nabij de Blocq van Kuffeler. In de Integrale Ontwikkelingsvisie Provinciale vaarten 
in oostelijk en zuidelijk Flevoland wordt een aantal maatregelen ter verbetering van de vaarten 
genoemd, waaronder de realisatie van afmeervoorzieningen, aanlegplaatsen, informatieborden 
en servicepunten. Voorts worden voorzieningen ten behoeve van de sportvisserij, vissteigers en 
parkeerplaatsen voorgesteld. Uitwerking van de visie en inzet van financiële middelen zal in 
overleg met o.a. de gemeente Almere plaatsvinden. 

De financiële rol van de provincie in de toeristisch recreatieve ontwikkeling van Almere komt 
mede tot uiting door de financiële middelen die de komende jaren in het kader van de uitvoering 
van de Europese maatregelen beschikbaar zijn. 

3.2. Overige organisaties en instanties 

3.2.1. Directie voor het IJsselmeergebied 

De directie voor het IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat, voorheen directie Flevoland (de 
voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders), heeft tot op heden een zeer belangrijke rol 
gespeeld bij de ontwikkeling en realisering van de toeristisch recreatieve basisinfrastructuur en 
voorzieningen in Almere. Daarmee zijn grote investeringen gemoeid geweest. De ontwikkelings
en inrichtingstaak van deze dienst zal binnenkort beëindigd worden en het beheer en eigendom 
van de verschillende deelgebieden en voorzieningen worden in snel tempo overgedragen aan 
met name de gemeente, Staatsbosbeheer, het Flevolandschap, de provincie en het Heemraad
schap Fleverwaard. 

3.2.2. Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van Boswachterij Almeerderhout, die bestaat uit het 
Waterlandse bos, het Cirkelbos, het Overvaartbos en het Kathedralenbos. Voorts heeft 
Staatsbosbeheer de strook bij het Kotterbos, het Fluitbos, het Buitenhout en de buitendijkse 
stranden het Muiderzand en het Zilverstrand in eigendom en beheer. Alle terreinen van 
Staatsbosbeheer binnen de gemeente zijn op wegen en paden vrij toegankelijk. 

Het bos dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd is multifunctioneel. De funkties produktie, 
natuur en recreatie komen voor wat betreft doelstelling naast elkaar te staan. Ten aanzien van 
de terreinen die Staatsbosbeheer in beheer heeft werkt zij met funktietoekenning, waaraan 
landelijke normen voor het voorzieningennivo op de terreinen ontleend worden. Aan het grootste 
deel van Boswachterij Almeerderhout is een belangrijke recreatieve functie met een hoog voor
zieningennivo toegekend. Dit zal o.a. tot uiting komen in de uitbreiding van wandelroutes, de 
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aanleg van dagrecreatieterreinen, extra parkeerterreinen en informatievoorzieningen. Tevens is 
recentelijk een natuurpad met bebording aangelegd. In het voorjaar 1994 is een natuu~kampeer
terrein in het gebied geopend. Voor de overige gebieden zal vooralsnog een gemiddeld 
voorzieningennivo gehanteerd worden, wat concreet inhoudt de uitbreiding van de wandel- en 
fietspaden. 
Het beleid van Staatsbosbeheer lijkt goed aan te sluiten bij het gemeentelijk streven naar 
milieudifferentiatie in Almere. 

Staatsbosbeheer wil de buitendijkse stranden, het Muiderzand en het Zilverstrand, op korte 
termijn overdragen aan een andere organisatie, omdat het beheer van stranden niet als 
kerntaak van Staatsbosbeheer wordt aangemerkt. De gemeente staat de aanwezigheid van 
kwalitatief goede stranden voor en zal onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden voor 
exploitatie in de toekomst. 

3.2.3. Stichting Flevolandschap 

De stichting Flevolandschap is beheerder van een aantal natuurterreinen en bosgebieden in 
Flevoland. Deze zijn in erfpacht uitgegeven aan de stichting door grondeigenaar Staatsbosbe
heer. Als natuurbeschermingsorganisatie stelt de stichting zich ten doel het verwerven, beheren 
en ontwikkelen van de natuurterreinen en bosgebieden en het betrekken van de bevolking van 
Flevoland bij de natuurbescherming. 
Ten aanzien van de gebieden die de stichting in Almere in beheer heeft (het Muiderbos, de 
Pampushout, de Lepelaarplassen en het Wilgenbos) wordt gestreefd naar duurzame 
instandhouding. De stichting wil het recreatief medegebruik van bepaalde gebieden bevorderen, 
zoals het meer toegankelijk maken van de Lepelaarplassen, door het organiseren van 
rondwandelingen onder begeleiding. Tevens wil de stichting haar voorlichtingsfunctie aan de 
bevolking verder uitbreiden. 

3.2.4. Heemraadschap Fleverwaard 

Het Heemraadschap Fleverwaard is als waterschap belast met de zorg van het 
oppervlaktewater in Flevoland. In dat kader is zij verantwoordelijk voor de instandhouding van 
de dijken en het op peil houden van de waterstand door middel van een uitgebreid netwerk van 
watergangen. 
De relatie tussen deze hoofdtaken en de stedelijke c.q. recreatieve ontwikkeling van Almere 
behoeft bijzondere aandacht. 

3.2.5. De Stichting Waterrecreatie IJsselmeergebied en Randmeren 

De Stichting Waterrecreatie IJsselmeergebied is een samenwerkingsverband tussen Hiswa 
Vereniging, RECRON (Recreatie Ondernemers Nederland), de organisaties voor de traditionele 
zeilvaart BBZ (Belangenvereniging Beroeps Zeilschippers) en TCN (Traditionele Chartervaart 
Nederland) en de watersportverenigingen verenigd in het KNWV (Koninklijk Nederlands 
Watersport Verbond) en de NNWB (Noord Nederlandse Watersport Bond). De stichting 
vertegenwoordigt deze groep, die belang heeft bij het behouden en veilig stellen, dan wel 
bevorderen van de recreatiemogelijkheden in het gebied. 

De Stichting Waterrecreatie richt zich op het behouden en bevorderen van waterrecreatie-
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mogelijkheden in het IJsselmeer- en randmerengebied. De stichting doet onderzoek naar 
ontwikkeling van de watersport en zet zich in om samenwerking en integratie binnen de sektor, 
en tussen de sektor en overheden te verbeteren. De Stichting streeft, afhankelijk van marktont
wikkelingen, naar een evenwichtige en geleidelijke uitbreiding van het aantal ligplaatsen en 
gelijktijdig naar verbetering van de kwaliteit van het vaargebied, onder andere door het 
realiseren van voldoende aanlegplaatsen. De stichting streeft naar een evenwichtige en 
geleidelijke uitbreiding van het aantal ligplaatsen, afhankelijk van marktontwikkelingen. De 
kwaliteit van de watersport moet verbeterd worden maar de watersport moet wel betaalbaar 
blijven. 

3.2.6. VVV Flevoland 

De VVV Flevoland verzorgt de toeristisch recreatieve promotie en informatievoorziening voor 
Flevoland. Daarbij wordt samen gewerkt met onder andere het Nederlands Bureau voor 
Toerisme, andere VVV's, de ANWB en toeristisch recreatieve bedrijven in Flevoland. 
VVV Flevoland is een op provinciaal nivo opererende instelling en heeft in iedere gemeente 
lokale vestigingen en plaatselijke commissies. 

De gemeente ondersteunt de VVV door middel van subsidiëring van de kosten van huisvesting 
en personeel van de vestigingen in Almere-Stad en Almere-Haven. Deze vestigingen richten 
zich onder andere op informatievoorziening aan de mensen die in Almere wonen of verblijven. 
Tevens wordt de provinciale VVV ondersteund met advertentiebijdragen in toeristische uitgaven. 
Bovendien ondersteunt de gemeente de provinciale VVV's in facilitaire zin bij groepsontvang
sten, in de vorm van het beschikbaar stellen van de filmzaal in het stadhuis. 
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Hoofdstuk 4 Doelstellingen en uitgangspunten 

4.1 Doelstellingen 

In het Stadsplan Almere wordt de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van Almere voor de 
periode tot 2005 en later beschreven. Centrale doelstelling daarbij is om Almere nog aantrekke
lijker te maken om er te wonen, te werken en te recreëren. 
Uit de nadere analyse van de toeristisch recreatieve sector in Almere anno 1995 blijkt dat de in 
het Stadsplan opgenomen speerpunten ter versterking van de attractiviteit van de stad in 
belangrijke mate actueel blijven. 

Deze speerpunten zijn: 
• kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het voorzieningennivo; 
• een kwaliteitssprong van het centrum van Almere; 
• verdere ontwikkeling van de Buitenruimte van Almere; 
• benutting van de toeristisch-recreatieve kansen van Almere; 
• aanvullende onderwijsvoorzieningen (m.n. hoger beroepsonderwijs). 

De eerste drie speerpunten zijn van directe invloed op de toeristisch recreatieve kansen. Op 
haar beurt draagt de toeristisch recreatieve ontwikkeling bij in de versterking van de economie. 
De aanwezigheid van hoger (beroeps) onderwijs in Almere zal verbreding van het draagvlak van 
tal van toeristisch recreatieve voorzieningen met zich meebrengen. 
Deze onderlinge samenhang maakt een integrale benadering noodzakelijk, teneinde een zo 
maximaal mogelijke economische, ruimtelijke en maatschappelijke bijdrage te leveren aan het 
realiseren van de doelstellingen van het Stadsplan. 

Het werkprogramma van de gemeenteraad voor de periode 1994-1998, onderdeel recreatie en 
toerisme bestaat uit de volgende punten: 
• De gemeente moet haar toeristische en recreatieve mogelijkheden vergroten en 

verbeteren. De realisering hiervan geschiedt in samenwerking tussen gemeente, 
provincie en bedrijfsleven. 

• Samen met het bedrijfsleven wordt onderzocht of een grote (inter)nationele toeristische 
trekpleister, die goed per openbaar vervoer bereikbaar is, kan worden aangetrokken. 

• De bestaande openbare gebieden met een groenbestemming blijven deze bestemming 
houden. 

Op basis van het voorgaande kan de doelstelling van het toeristisch recreatief ontwikkelingsbe
leid geformuleerd worden. 

Doelstelling van het toeristisch recreatief beleid van de gemeente Almere is het 
stimuleren van toeristisch recreatieve (bedrijfs)vestigingen en 
gebruik(smogelijkheden) in Almere 

dóór: 

• het doen van voorwaardenscheppende investeringen in infrastructuur en nutsvoor
zieningen, teneinde toeristisch recreatieve ontwikkelingen in gang te zetten; 

• het stimuleren van het gebruik van toeristisch recreatieve voorzieningen en van het 
bezoek aan Almere door middel van adequaat beheer van voorzieningen, 
voorlichting en promotie. 
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Kaart 4: DE KNOOPPUNTEN 

ontwerp: © Afdeling Vastgoed informatie 

1995 
Natuur / Bos / Park 

o Sport en recreatie 

Landbouw 

1995 - 2005 
Natuur / Bos / Park 

Sport en recreatie 

[} ] Jachthaven 

D Water en recreatie 

:~,,"''''''''''' ''''!. 
--""" ..... ,."",,,,,,, 

* 

Stadscorridors 

Begrenzing "aandachtsgebieden" 

Knooppunten 

o ------

1 Centrum Almere - Stad 

2 Noorderplassengebied 

3 Blocq van Kuffeler 

2 km 

4 Almere - Pampus kustzöne en centrum 

5 Pampushout 

6 Muiderzand, Zilverstrand en Kromslootpark 

7 Almere - Haven kustzöne en centrum 

8 Weerwater en Beginbos 

gAlmeerderhout 

10 Buitenhout 

11 Sportpark F. Blankers - Koen 
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4.2. Uitgangspunten 

Randvoorwaarde van de ontwikkelingsstrategie is dat het toeristisch recreatieve beleid ingepast 
wordt in de totaalvisie op Almere en dat afstemming plaatsvindt met andere uitwerkingen van 
het Stadsplan (groenstructuur, centrumontwikkeling etc.). Dit vraagt zowel een ruimtelijke 
benadering als een marktbenadering. 

Dit leidt tot het hanteren van de volgende uitgangspunten voor het beleid: 
• het aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen dient minimaal evenredig te zijn 

aan het aantal inwoners van Almere; enerzijds om de lokale bevolking een voorzienin
gennivo te kunnen bieden dat verwacht mag worden bij een middelgrote stad, anderzijds 
om een voldoende draagvlak voor deze voorzieningen te garanderen. In deze nota 
wordt er, in verband met de planning van voorzieningen, vooralsnog vanuit gegaan dat 
Almere na het jaar 2005 nog zal doorgroeien. De stadsdelen Poort, Pampus en Hout 
zullen pas na 2005 ontwikkeld worden. 
De gewenste ontwikkeling van en investeringen in bovenlokale voorzieningen moeten 
een meerwaarde hebben voor de eigen bevolking in termen van medegebruiksmogelijk
heden, werkgelegenheid, etc. Een boven lokale marktbenadering is daarbij een vereiste. 
Het is de burger, c.q. consument overigens onverschillig wie deze voorzieningen 
initieert, financiert of exploiteert, mits prijs en kwaliteit in goede verhouding tot elkaar 
staan. Zoals reeds aangegeven is gebleken dat voor de ontwikkeling van veel 
voorzieningen en bedrijfsvestigingen de omvang van de sterk groeiende Almeerse 
bevolking het belangrijkste draagvlak zal vormen; 

• de toeristisch recreatieve ontwikkeling zal geënt zijn op, maar ook moeten bijdragen 
aan, een versterking van de milieudifferentiatie van Almere; zo kan Almere zich onder
scheiden van andere plaatsen en ontwikkelt de stad een eigen, uniek karakter; 

• er wordt uitgegaan van een ruimtelijke concentratie van voorzieningen en investeringen. 
Dit is effectiever (bereiken doelstellingen), efficiënter (aanlegkosten ondergrondse 
infrastructuur, bewerkstelligt bundeling van verkeersstromen en is minder milieubelas
tend) en meer marktconform (nabijheid branchegelijken of -verwanten). Als gevolg van 
concentratie van voorzieningen is een grotere Ispin-oftl op allerlei terrein te verwachten. 
De interne en externe bereikbaarheid van gebieden en voorzieningen dient gewaarborgd 
te zijn. De interne bereikbaarheid wordt vooral als lokaliseringsprincipe voor voorzienin
gen gebruikt. Vanwege het grote belang dat aanbieders en gebruikers van toeristisch 
recreatieve voorzieningen hechten aan de bereikbaarheid vormen de plekken waar de 
stadscorridors andere vormen van verkeer (autowegen, vaarwegen, openbaar vervoer) 
kruisen, de zogenaamde knooppunten (zie kaart 4), de aantrekkelijkste vestigings
plaatsen. Zo ontstaat een ruimtelijk spreidingspatroon van toeristisch recreatieve 
voorzieningen aan de uiteinden (buitendoelen) van de stadscorridors of in de corridors 
(tussengelegen doelen). De externe bereikbaarheid vormt een algemene randvoor
waarde voor het vestigingsklimaat van met name toeristische, bovenlokale voorzie
ningen. Voorzieningen die veel bezoekers trekken dienen met openbaar vervoer 
ontsloten te zijn/worden. Onder bereikbaarheid wordt tevens verstaan de toegankelijk
heid voor gehandicapten en de sociale veiligheid; 

• er moet zoveel mogelijk overgelaten worden aan het particulier initiatief (bedrijven, 
instellingen). Kern van de gemeentelijke bemoeienis is het voeren van een aktief 
voorwaardenscheppend en flankerend beleid (met name realisatie van ondergrondse 
infrastructuur), teneinde voorwaardenbenuttende investeringen te genereren. Vestiging 
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van bedrijven. Dit vraagt tevens om een actievere marktbenadering (promotie en 
acquisitie). Slechts indien bepaalde voorzieningen nog niet rijp zijn voor 'particulier 
initiatief en een verdere vertraging in de komst van deze voorzieningen niet langer 
redelijk geacht wordt, kan de overheid zelf initiëren, investeren en exploiteren en daarna 
zo mogelijk afstoten. Waar mogelijk en gewenst zullen samenwerkingsverbanden met 
het bedrijfsleven ontwikkeld worden (vergelijk bioscoop en Noorderplassen). Het is 
onvermijdelijk dat de gebruiker van bepaalde openbare voorzieningen zal moeten bij
dragen in de beheerskosten in de vorm van entree-, parkeer- of ligplaatsgelden. Dit geldt 
met name voor die voorzieningen waar sprake is van een aanzienlijk deel bovenlokaal 
gebruik (zoals het Muiderzand, Zilverstrand en recreatietoervaart). 
Overigens zal de gemeente voor een aantal voorzieningen een blijvende financiële 
verantwoordelijkheid houden (bijvoorbeeld in de groen-, cultuur- en sportsector). 

De te ontwikkelen gebieden, zones en knooppunten verschillen in grootte en vestigingsmo
gelijkheden. De benodigde voorwaardenscheppende investeringen kunnen daarom per lokatie 
sterk uiteenlopen. Ook in de fasering en prioriteitsstelling in de ontwikkeling kunnen verschillen 
optreden. Daarbij wordt aangetekend dat het onmogelijk en niet gewenst is alle delen van de 
toeristisch recreatieve gebieden in Almere tegelijkertijd te ontwikkelen. In die zin zijn deze 
gebieden vergelijkbaar met nog te ontwikkelen woongebieden en bedrijventerreinen. 

4.3 Thema's 

Indien ingespeeld wordt op de specifieke toeristisch recreatieve potenties van Almere en 
rekening gehouden wordt met de ruimtelijke, fysieke, economische en maatschappelijke 
(on)mogelijkheden zal het duidelijk zijn dat Almere keuzes dient te maken. In het Stadsplan 
komt dit tot uiting in de voorgestane integrale ontwikkeling via specifieke thema's, te weten 
Almere als Uitgaansstad, Almere als Waterstad en Almere als Natuur- rust- en 
milieubestemming. Een nadere analyse van de toeristisch recreatieve potenties van Almere 
heeft geresulteerd in het toevoegen van nog een tweetal thema's, Almere sportstad en Almere 
architectuurstad. Hieronder worden de vijf genoemde thema's toegelicht. 

1. Almere Waterstad 
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Het reeds in het Stadsplan aangestipte thema Almere Waterstad zal in de gehele 
ontwikkeling van Almere een rol spelen. De uitwerking van dit thema blijft niet beperkt tot 
de realisatie van een aantal jachthavens en kleinschalige watersportvoorzieningen: het 
(thema) water zal als een rode draad door de ontwikkeling van heel Almere lopen. Het 
water zal letterlijk ' en figuurlijk van Almere afspatten. Hierbij wordt gedacht aan 
ontwikkelingen als goed geoutilleerde jachthavens in combinatie met verblijfsrecreatie, 
aanlegplaatsen, waterfronten met stranden, boulevards, winkels en terrassen aan en op 
het water, verhuur van kano's, waterfietsen, motor- en zeilboten die de aanblik van het 
water verlevendigen, fonteinen, etc. Dit beperkt zich niet alleen tot de toeristisch 
recreatieve sector. Ook door verdere stimulering van het wonen en werken aan en op 
het water kan Almere zich onderscheiden en wordt de attractiviteit van de stad 
verhoogd. 
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2. Almere Uitgaansstad 

Het thema Almere Uitgaansstad is in essentie het op peil brengen van de uitgaansvoor
zieningen voor de eigen bevolking. Het thema zal zich met name in het centrum van 
Almere-Stad concentreren. De realisatie van voorzieningen op het gebied van uitgaan, 
zoals cafés, restaurants, bioscoop, schouwburg, etc. is hierbij het hoofddoel. Door de 
ontwikkeling van het centrum van Almere-Stad als uitgaansstad wordt de stad versterkt 
en levendiger, ook na sluitingstijd van de winkels. Concentratie van uitgaansvoorzienin
gen zal het stadshart een belangrijke impuls geven. Gezien het belang van het centrum 
van Almere-Stad voor de gehele stad is de integrale ontwikkeling als aparte uitwerking 
van het Stadsplan ter hand genomen. In deze nota zal worden volstaan met aanbevelin
gen vanuit de toeristisch recreatieve optiek. Op termijn, als de eigen bevolking het 
uitgaansklimaat als 'goed' ervaart, bestaat de mogelijkheid dat Almere ook op dit punt 
een substantiële bovenlokale aantrekkingskracht kan krijgen. Overigens zijn deze 
voorzieningen nu reeds van belang voor bezoekers die met een ander primair doel naar 
Almere komen. 

3. Almere Bos en Natuur 

De nog jonge bos- en natuurgebieden van Almere zullen op termijn volgroeien. De 
toeristisch recreatieve attractiewaarde van dit, voor Nederlandse begrippen, grote 
aanbod en de variatie daarin kan in de komende decennia verder toenemen als de 
kwaliteit van de basisstructuur door middel van een verantwoord, mede op recreatie 
gericht, beheer verder verbeterd wordt. In het kader van de uitwerking van het Stadsplan 
wordt momenteel een groenstructuurvisie voor Almere opgesteld. 

4. Almere Sportstad 

Uit de analyse is gebleken dat Almere op termijn kan uitgroeien tot een stad met een 
uitstekend sportklimaat met bovenlokale uitstraling. De ruimtelijke opzet, de reeds 
aanwezige sportinfrastructuur en de activiteiten die de nog zeer jonge lokale sport
organisaties reeds ontwikkelen zijn indicaties van de potenties op dit gebied. Het basis
voorzieningennivo zal aangevuld kunnen worden met grootstedelijke multifunctionele 
(sport)-accommodaties waar ook topsport en evenementen kunnen plaatsvinden. In de 
nota 'Sport in beweging' die in september 1995 definitief door de raad is vastgesteld, is 
het sportbeleid voor de periode 1996-1999 vastgelegd en wordt een doorkijk gegeven 
naar de verdere toekomst. 

5. Almere Architectuurstad 

In nog geen twintig jaar is Almere gegroeid van enkele inwoners tot een 'new town' van 
meer dan 110.000 inwoners. De enorme woningproduktie in zeer korte tijd trekt zowel 
nationale als internationale belangstelling. Almere is een trendsetter op het gebied van 
de moderne stedebouw, architectuur en landschapsbouw. Uitbouw van dit thema, in de 
vorm van specifieke voorzieningen, aktiviteiten en projekten, kan bijdragen aan de 
toeristisch recreatieve attractie van de stad. 
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Op basis van de noodzaak prioriteiten te stellen is een afweging gemaakt op welke van de 
hierboven beschreven thema('s) de komende jaren in de toeristisch recreatieve ontwikkeling 
extra nadruk gelegd zal worden. . 

In de toeristisch recreatieve ontwikkeling zal het accent gelegd worden op: 

11 
Almere Waterstad 

11 

Almere heeft zeer goede uitgangspunten om tot waterstad uit te groeien. De aanwezigheid van 
water, de ligging aan groot vaarwater en een stelsel van 'nautische corridors' met recreatieplas
sen, dat borg staat voor een goede bereikbaarheid over het water. In het volgende hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op het te voeren beleid op gebied van watersport. 

Aan de andere genoemde thema's wordt tevens via andere ingangen gewerkt. Almere 
Uitgaansstad is één van de peilers van de projectbureau stadscentrum. In de 
groenstructuurvisie staat het thema 'Almere bos en natuur' centraal. In het beleidsplan sport 
komt de ontwikkelingsvisie ten aanzien van Almere Sportstad uitgebreid aan de orde. Almere 
architectuurstad staat centraal in de ontwikkeling van een Centrum voor Architectuur, 
Stedebouw, Landschap van de nieuwe stad Almere (CASLA). 
Het thema Almere waterstad zal veel verder uitgediept worden dan alleen op watersport gerichte 
voorzieningen. Waar aangehaakt kan worden op andere thema's en een bijdrage geleverd kan 
worden aan de ontwikkeling van waterstad, zal dit niet nagelaten worden. 

Aan de realisering van de andere thema's blijft uiteraard ook gewerkt worden, met name aan de 
realisering van de algemene basisinrichting en -voorzieningen. Doen zich bijvoorbeeld mogelijk
heden voor tot realisering van grootstedelijke multi-functionele sportaccommodaties met een 
boven lokale uitstraling, dan zal daar direct op worden ingesprongen. Een flexibele aanpak -
zoals Almere betaamt - geldt dus ook bij de invulling van de thema's. Daarbij hangt veel af van 
het particulier initiatief. 

Ter versterking van het centrale thema Waterstad kan bij de ontwikkeling van de andere thema's 
bijzondere aandacht besteed worden aan de rol die water zou kunnen spelen in relatie tot de 
andere thema's Almere Uitgaansstad, Almere Bos en natuur, etc. Randvoorwaarde daarbij is dat 
één en ander bruikbaar, bereikbaar of zichtbaar is voor de recreant en toerist. 
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Hoofdstuk 5 Beleid per sector 

5.1. Inleiding 

Zoals reeds geschetst is in paragraaf 2.2. is het toeristisch recreatief beleid op te delen in tien 
sectoren. Ook voor de beleidsvorming wordt deze indeling gehanteerd, zodat uiteindelijk per 
sektor concrete beleidsvoornemens gedaan kunnen worden. De in hoofdstuk 4 beschreven 
doelstelling, uitgangspunten en thematisering vormen daarbij randvoorwaarden. De sektor 
watergebonden recreatie zal, in navolging van het gekozen thema 'Almere Waterstad', sterk 
gestimuleerd worden, niet alleen lokaal, maar tevens bovenlokaal. 
In dit hoofdstuk wordt per sektor eerst de huidige situatie beschreven. Het aanbod komt 
uitgebreid aan bod, alsmede het gebruik van de diverse voorzieningen. De informatie omtrent 
het gebruik van en de mening betreffende de in Almere aanwezige voorzieningen is, tenzij 
anders vermeld, ontleend aan het vrijetijdsonderzoek dat in oktober 1994 onder inwoners van 
Almere is gehouden. 

Vervolgens worden te verwachten ontwikkelingen in de sektor aangegeven, die tezamen met 
het huidige gebruik van de bestaande voorzieningen als basis gelden voor de behoefteraming 
van een aantal voorzieningen en de voorgestane ontwikkeling. Ten aanzien van de planning van 
voorzieningen is er een berekening gemaakt voor drie momenten in de toekomst van Almere: 
'tot 2000', 'tot 2005' (170.000 inwoners)' en 'de periode na 2005'. Voor de berekening van de 
behoefte voor de periode na 2005 is uitgegaan van het bouwen van 3.000 woningen per jaar. 
Dat betekent dat Almere in het jaar 2020 volledig is volgebouwd en circa 275.000 inwoners zal 
tellen. Tevens wordt uitgegaan van een ontwikkeling van Poort, Pampus en Hout na 2005 (zie 
bijlage 111). 

Per sektor worden tenslotte de concrete beleidsaanbevelingen aangegeven. Deze beleids
aanbevelingen worden in hoofdstuk 6 ruimtelijk vertaald naar de speerpuntgebieden. 

5.1. Watergebonden recreatie 

5.1.1. Huidige situatie 

Het aanbod van recreatief te gebruiken water is groot: Almere wordt aan drie zijden omsloten 
door water. Er zijn twee buitendijkse jachthavens, een verenigingsjachthaven aan het Gooimeer, 
met een ligplaatscapaciteit voor 450 vaartuigen en de commerciële jachthaven Marina 
Muiderzand aan het IJmeer met een capaciteit voor 800 boten. De capaciteit van de beide 
jachthavens wordt volledig benut. Hoewel er voorzieningen aanwezig zijn in beide jachthavens, 
kunnen deze kwalitatief en kwantitatief nog uitgebreid worden. In het centrum van Almere
Haven is een gemeentelijke havenkom die plaats biedt aan passanten en tevens de thuishaven 
is van een rederij (rondvaarten). Aan het Markermeer liggen een tweetal vluchthavens, de Blocq 
van Kuffeler en de Pampushaven. Op laatstgenoemde lokatie is geen enkele voorziening voor 
de watersport aanwezig. 
Voor de snelle watersport is in het Gooimeer een eenvoudige voorziening aanwezig in de vorm 
van een snelvaarbaan voor motorboten, waterskiërs en jetskiërs. Met name de laatste groep 
veroorzaakt elders soms overlast. 

Binnendijks zijn een aantal vaarten en tochten bevaarbaar en voor de kleine watersport zijn 
twee grote (Weerwater en Noorderplassen) en één kleinere recreatieplas (Leeghwaterplas) 
geschikt. 
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Op diverse plekken zijn watersportvoorzieningen in de vorm van havenkommen, aanlegplaatsen 
en trailerhellingen aanwezig, waarvan de kwaliteit soms te wensen overlaat. In het vaarwegen
stelsel zijn nog een aantal knelpunten (sluizen, bruggen en waterdiepte). 
Bij de recreatieplassen zijn naast de basisvoorzieningen, tevens kleinschalige watersportont
wikkelingen in gang gezet. De vanuit een zeilschool ontwikkelde jachthaven aan het Weerwater 
heeft inmiddels 200 ligplaatsen en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. In het 
Noorderplassengebied is de basisinrichting nog niet geheel voltooid, maar er kan per direct een 
watergebonden ontwikkeling gestart worden. Voorts zijn er in Almere mogelijkheden voor het 
huren van zeilboten, kano's en roeiboten. 

Uit onderzoek blijkt dat 8°10 van de Almeerse bevolking in het bezit van een vaartuig: 3°10 bezit 
een motorboot, 3°10 bezit een zeilboot, 1 °10 bezit een roeiboot en 1 °10 bezit een kano. 4°10 van de 
Almeerders is in bezit van een vaartuig met een minimumlengte van 6 meter. 32°10 van de 
bootbezitters heeft een ligplaats voor het vaartuig in een jachthaven in Almere, 20°10 stalt de 
boot elders in Almere, 20°10 heeft de ligplaats voor het vaartuig buiten Almere en 23°10 van de 
bootbezitters is niet in bezit van een ligplaats. In deze laatste categorie vallen met name de 
kleinere boten met een lengte tot 4 meter. Van het deel van de bootbezitters dat momenteel niet 
in het bezit is van een ligplaats of niet in bezit van een ligplaats in Almere, zou 23°10 graag voor 
een ligplaats in Almere in aanmerking willen komen. Uit deze gegevens blijkt dat er behoefte is 
aan uitbreiding van de ligplaatscapaciteit in Almere. 

Aan de recreatieplassen liggen in totaal vijf zwem- en twee surfstranden. Aan de Randmeren 
liggen drie zwemstranden, waarvan één gedeeltelijk naaktstrand is. Uit onderzoek is gebleken 
dat 47°10 van de Almeerders weleens naar een strand in Almere gaat om te zonnen of te zwem
men. Met name het Muiderzand en de stranden bij de Noorderplassen zijn stranden die relatief 
vaak door de Almeerders bezocht worden. Het Muiderzand en Zilverstrand trekken op een 
mooie zomerse dag duizenden bezoekers, waarvan overigens tweederde deel uit een andere 
plaats dan Almere afkomstig is. De overige stranden worden nu vooral door Almeerders 
bezocht. Op een enkele topdag ontstaan capaciteitsproblemen. 

Onderzoek2 onder de bezoekers van stranden in 1992 heeft uitgewezen dat het beheer en 
onderhoud van de stranden een probleem is. Hoewel er door de diverse beheerders van de 
stranden sindsdien maatregelen genomen zijn om dit te verbeteren, blijkt uit recent onderzoek 
dat de Almeerders nog steeds klachten hebben ten aanzien van onderhoud en beheer van de 
stranden, onder andere betreffende het vuil op de stranden, de aanwezigheid van honden en de 
kwaliteit en kwantiteit van de toiletten. Ook worden enkele stranden kleiner door afslag en zijn er 
incidenteel problemen met de zwemwaterkwaliteit. Deze problemen kunnen niet door de 
beheerders van de stranden alleen opgelost worden, maar zullen in een samenwerkingsverband 
tussen de politie, de gemeente en de beheerders opgelost moeten worden. 

Op het Muiderzand, Zilverstrand, aan de Noorderplassen en aan de zuidoever van het Weerwa
ter zijn aparte surfplekken aanwezig. 5°10 van de Almeerders surft weleens. Hoewel hier binnen 
Almere voldoende mogelijkheden voor zijn, surft een derde van de surfers buiten Almere. 

Door de ligging aan water en de aanwezigheid van vaarten en tochten is de oeverlengte voor 
activiteiten als zonnen en vissen aanzienlijk. Op diverse plaatsen zijn voorzieningen aanwezig, 
zoals vissteigers en parkeerplaatsen. 11 °10 van de Almeerders vist weleens. Veruit het grootste 
deel van de vissers vist in Almere. Een deel van de vissers vindt dat er niet voldoende voorzie-

2 Jonker en Maatman, 1992 
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ningen zijn en tevens zijn er klachten over ondiep viswater, omvangrijke waterplantengroei en 
zwerfvuil in het water. 

Een kwart van het grondoppervlak van Almere is water. In de stedelijke ontwikkeling wordt dit 
gegeven op velerlei wijzen uitgebuit, onder andere door het bouwen van woningen aan het 
water, het realiseren van waterfronten, boulevards, etc. 

5.1.2. Ontwikkeling 

De belangstelling voor de watersport in Nederland neemt nog steeds toe. Het aantal zeil- en 
motorjachten groeit met 1 a 2°/0 per jaar. Ook de deelname van buitenlanders aan de watersport 
neemt toe, alsmede de verhuur van vaartuigen. Het bezettingspercentage in de jachthavens in 
de regio is in de afgelopen jaren flink toegenomen tot bijna 94°/0. Door de groei en de verplaat
sing van de watersport van klein naar groot vaarwater zal op korte termijn het huidige aantal 
ligplaatsen aan groot vaarwater uitgebreid kunnen worden. 
Rijksbeleid (Structuurschema Groene Ruimte) geeft aan, dat er in het IJsselmeer- en 
Randmerengebied ontwikkelingsruimte is voor 18.000 extra ligplaatsen. Daarbij is nog geen 
rekening gehouden met de bevolkingsgroei van Almere. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van 
watersportvoorzieningen zullen de komende jaren centraal staan in het rijksbeleid. 

Voor de planning van jachthavens in Almere dient vooralsnog uit gegaan te worden dat circa 
1,5°10 van de Almeerse huishoudens behoefte heeft aan een vaste ligplaats in een jachthaven in 
Almere. Uitgaande van deze norm zal de lokale behoefte in Almere tot het jaar 2000 op circa 
2.200 ligplaatsen liggen. Tot het jaar 2005 ligt de behoefte op circa 2700 ligplaatsen. In de 
eindfase zullen voor de lokale bevolking circa 4200 ligplaatsen aanwezig moeten zijn (zie bijlage 
IV). Gezien de belangrijke plaats die het water in de ontwikkeling van Almere heeft en het tekort 
aan ligplaatsen in de regio zal Almere tevens voorzien in de behoefte van de bovenlokale markt. 
Hiervoor zal in het Almeregebied in de eindfase met circa 1.000 ligplaatsen extra gerekend 
moeten worden. Een en ander is uiteraard mede afhankelijk van de ontwikkeling van nieuwe 
jachthavens. Ontwikkeling van een nieuwe jachthaven dient derhalve spoedig in gang te worden 
gezet. 

Mogelijke lokaties voor realisatie van nieuwe jachthavens dan wel uitbreiding zijn: de Blocq van 
Kuffeler, Pampushaven, lokaties aan het IJ meer en in Almere-Haven, alsmede de NoorderpIas
sen (circa 400), het Weerwater (huidige 200 uitbreiden met circa 200) en Marina Muiderzand. 
De ontwikkeling van jachthavens zal volledig worden overgelaten aan het particulier initiatief. De 
gemeente zal alleen in de randvoorwaardelijke sfeer (nutsvoorzieningen, infrastructuur) aan de 
realisatie bijdragen. 
De aantrekkelijkheid en ontwikkelingskansen van Almere-Haven worden voor een belangrijk 
deel bepaald door de kwaliteit van de Randmeren. Meer boten op de Randmeren en binnen de 
Flevolandse kanalen betekent meer kansen voor met name Almere (aanloop-, centrum- en 
doorvaartfunctie). Binnendijks komen de lokaties aan de Noorderplassen en het Weerwater voor 
respectievelijk ontwikkeling en uitbreiding in aanmerking. Conform het geformuleerde 
concentratieprincipe wordt voor alle jachthavens gestreefd naar een uitgebreid en zo mogelijk 
hoogwaardig voorzieningenpakket. 

Tevens zal er aandacht worden geschonken aan de realisatie van aantrekkelijke vaardoelen en 
'landelijk gelegen' aanlegplaatsen, zowel binnen- als buitendijks, bij de bosgebieden, hetgeen 
sfeerverhogend werkt en een positief effect heeft op de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijk-
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heden van Almere. Aanlegplaatsen voor de Bruine Vloot zouden met name aan het IJmeer en 
Markermeer gesitueerd moeten worden. 

Met betrekking tot de kleine watersport is een toename van de actieve vormen van watersport 
zoals roeien en kanovaren te constateren, daarentegen stabiliseert de surfsport. Kleine water
sportontwikkelingen die met name bij de Noorderplassen en het Weerwater in gang zijn gezet, 
zullen verder gestimuleerd worden (o.a. zeilscholen, verhuurfaciliteiten voor boten, kano's en 
waterfietsen, cable-ski). 

De toeristisch recreatieve vaarwegen vormen een stelsel van verbindingen tussen de deelgebie
den met toeristisch recreatieve potenties. Het betreft hier de verbindingen binnen de gemeente
grenzen, verbindingen naar het Markermeer en het Gooimeer en verbindingen richting Lelystad 
en Zeewolde. De kwaliteit van deze nautische corridors is van groot belang voor de ontwikkeling 
van Almere-Waterstad. Om de kwaliteit van de nautische corridors te verbeteren zal een aantal 
voorzieningen getroffen worden, waaronder de elektrificatie van de sluizen, de verbetering van 
de aanlegmogelijkheden en de uitbreiding van voorzieningen. Door uitbreiding van het 
Noorderplassengebied en realisatie van een sluis, overhaal of scheepslift bij Pampushaven en 
een staande mast route tussen de Noorderplassen en Pampushaven kunnen de potenties van 
Almere-Waterstad verder vergroot worden. Wellicht zal in de toekomst gedurende het zomersei
zoen de capaciteit van de recreatiesluis bij Almere-Haven te klein blijken te zijn. Een sluis bij 
Pampushaven zal dan noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid van Almere-Waterstad en 
Flevoland te kunnen continueren. 

Aangezien het water in Almere meer functies heeft dan alleen recreatie en toerisme (waterhuis
houding, natuurwaarden e.d.) is het van belang hier bij de uitvoering rekening mee te houden. 
Voor de stadswateren (de binnendijkse wateren in beheer van de gemeente) wordt een 
meerjarenplan opgesteld, waarin de funkties van de diverse wateren worden vastgelegd. De 
gemeente zal, mede op basis van deze funktietoekenning, integraal waterbeheer gaan 
invoeren. 

De snelvaarbaan, die op de huidige lokatie veel overlast bezorgt, kan in verband met zonering 
in de Randmeren en sporttechnische eisen (golfslag) niet verplaatst worden. Er zal strenger 
toegezien moeten worden op snelvaren buiten de daarvoor bestemde baan. De mogelijkheden 
voor de realisering van aanvullende voorzieningen (tewaterlaatplaats) zullen onderzocht 
worden. 

Oever- en strandrecreatie is een belangrijk vorm van recreatie. Op een mooie zomerse dag doet 
13% van de Nederlandse bevolking aan zonnen en zwemmen. Naast de zwembaden voorzien 
ook natuurbaden en het oppervlaktewater in zwemmogelijkheden, waarvoor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater behouden moet blijven. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van stranden 
en oevers in Nederland vormen speerpunten voor wat betreft oever- en strandrecreatie. 

Uit de behoefteraming is gebleken dat het aantal hectaren strand in Almere op de lange termijn 
uitgebreid moet worden. Er zal tijdig in de realisatie van nieuw strand voorzien moeten worden. 
Het Muiderzand en Zilverstrand hebben reeds een regionale aantrekkingskracht. Derhalve zal 
tevens voorzien moeten worden in de bovenlokale vraag. Voor berekening van de lokale 
behoefte wordt ervan uit gegaan dat 10% van de Almeerders op een mooie (vrije) dag naar het 
strand gaat. Voor de bovenlokale vraag wordt ervan uit gegaan dat de Almeerse stranden op 
mooie dagen door circa 5.000 mensen van buiten Almere worden bezocht. Dit houdt in dat de 
behoefte tot het jaar 2000 op 27 hectaren ligt. Tot 2005 is 32 hectaren strand nodig om in de 
behoefte te kunnen voorzien. De huidige 33 hectaren strand zijn tot het jaar 2005 derhalve 
voldoende. Op de toenemende vraag dient echter tijdig ingespeeld te worden. In de eindfase zal 
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het aantal hectaren strand met 10 à 15 hectaren uitgebreid moeten worden tot 46 hectaren 
(bijlage IV). Hierin is in de ruimtestudie Westflank voorzien. 
Naast een kwantitatieve uitbreiding, zullen de stranden op korte termijn ook kwalitatief verbeterd 
moeten worden. Het technische probleem van de strandafslag zal verholpen worden en het 
beheer en onderhoud van de stranden zal verbeterd worden. De vestiging van (horeca)voorzie
ningen op de stranden zal gestimuleerd worden. Tevens zal de kwaliteit van het oppervlak
tewater bewaakt worden en er zal zorg gedragen worden voor goede oeverfaciliteiten. 
De problematiek zal integraal en in samenwerking met de betrokken instanties aangepakt 
worden. De gemeente heeft het initiatief genomen voor een werkgroep stranden, waarin de 
uitbreiding van het voorzieningennivo en de verbetering van onderhoud en beheer centraal 
zullen staan. Tevens zullen de mogelijkheden voor vergroting van het bovenlokaal bezoek 
onderzocht worden. 

Het landelijk deelnamepercentage aan sportvisserij ligt op 11 % (zowel georganiseerd als 
ongeorganiseerd). De sportvisserij kenmerkt zich door een hoge organisatiegraad. Bij de 
organisaties is toenemende aandacht voor ecologisch beheer en verstandig omgaan met de 
vispopulatie. Het milieu is een hot item binnen de sportvisserij, enerzijds doordat de vismogelijk
heden door vervuiling beperkt worden, anderzijds doordat de attributen die de visser gebruikt 
milieuvervuiling in de hand werken, mogelijk verstoringseffecten oproepen en de sportvisser nog 
onvoldoende kennis heeft van natuur en milieu. De oeverlengte en het omvangrijke, kwalitatief 
goede, (vis)water in Almere voorzien ruimschoots in de huidige vraag van sportvissers en 
andere oeverrecreanten. De bruikbaarheid (i.v.m. rietkragen) en de openbaarheid van de 
oevers, alsmede de viswaterkwaliteit en de visstand dienen gewaarborgd te blijven. Ook als 
Almere doorgroeit naar circa 275.000 inwoners, zal het aanbod nog steeds toereikend zijn voor 
de vraag (zie bijlage IV). De kwantiteit is dermate groot dat Almere bovenlokale potenties heeft 
op gebied van de sportvisserij en oeverrecreatie. 

In de stedelijke ontwikkeling zal het water een belangrijke rol blijven spelen. De potenties die het 
water biedt zullen optimaal benut worden en origineel uitgewerkt moeten worden. Origineel in 
die zin, dat niet alleen volstaan wordt met een waterfront en jachthavens, maar dat in de gehele 
ontwikkeling van Almere het water als een rode draad loopt. Op het gebied van het wonen van 
luxe watervilla's met aanlegsteigers tot een drijvend woondorp, een boulevard langs het IJmeer 
met strand, een sluis naar ruim bevaarbaar vaarwater, een hotelschip, een draagvleugelboot 
naar Amsterdam, permanente en tweede woningen aan het water met een jachthaven, een 
waterfront in Almere-Stad, waardoor vanaf de A6 kijkend over het Weerwater, het stadshart van 
Almere zich weerspiegelt in het water, het stelselmatig gebruiken van fonteinen bij de stedelijke 
inrichting van de stad, goed geoutilleerde jachthavens en stranden langs het Gooi- en IJ meer, 
aktiviteiten en evenementen die met water te maken hebben (Triathlon, Stoomfestival) ..... Het 
water moet letterlijk en figuurlijk van Almere afspatten. 

5.1.3. Beleid 

• De ontwikkeling van in totaal 3500 nieuwe ligplaatsen in zo mogelijk hoogwaardige 
jachthavens wordt nagestreefd. Mogelijke lokaties hiervoor zijn: de Blocq van Kuffeler, 
Pampushaven, IJmeerdijk-west, Almere-Haven en Marina Muiderzand. 

• In het jaar 2000 zal een nieuwe buitendijkse jachthaven in Almere gereed moeten zijn, 
die plaats biedt aan circa 800 vaartuigen. 

• Almere zal voorzien in landelijk gelegen aanlegplaatsen en aanlegplaatsen voor de 
Bruine Vloot en aantrekkelijke vaardoelen creëren. 

• De ontwikkeling van jachthavens in Almere zal volledig worden overgelaten aan het 
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particulier initiatief. De gemeente zal alleen in de randvoorwaardelijke sfeer 
(nutsvoorzieningen, infrastructuur) aan de realisatie bijdragen. 

• De rondvaartsector zal zo mogelijk verder gestimuleerd worden. . 
• De snelvaarbaan zal in zijn huidige vorm en op zijn huidige lokatie gehandhaafd blijven. 

Er zal strenger worden toegezien op snelvaren buiten de daarvoor bestemde baan. De 
mogelijkheden voor de realisering van aanvullende voorzieningen (tewaterlaatplaats) 
zullen onderzocht worden. 

• Voor de binnendijkse watersport zal een aantal maatregelen getroffen worden, waaron
der elektrificatie van de zelfbedieningssluizen, de verbetering en zo nodig uitbreiding 
van de aanlegmogelijkheden, de uitbreiding van voorzieningen en het creëren van 
aantrekkelijke vaardoelen. 

• De Noorderplassen worden uitgebreid en de realisatie van een staande mastroute naar 
Pampushaven, inclusief sluis, overhaal of scheepslift wordt voorgestaan. 

• De kustzóne van Almere-Haven zal versterkt worden. 
• Watersportontwikkelingen bij het Weerwater en de Noorderplassen zullen verder 

gestimuleerd worden. 
• Voor de stads wa teren zal integraal waterbeheer ingevoerd worden. 
• Op de lange termijn (na het jaar 2005) dient nog 10 à 15 hectaren nieuw strand in 

Almere gerealiseerd te worden. 
• De kwaliteit van de stranden zal gehandhaafd en waar nodig verbeterd worden (strand

afslag, beheer en onderhoud, veiligheid, zwemwater, voorzieningennivo). 
• De gemeente zal een werkgroep stranden oprichten, waarin de verbetering van het 

onderhoud en beheer centraal zullen staan. 
• De kwaliteit van het oppervlaktewater zal bewaakt worden en er zal zorg gedragen 

worden voor goede oeverfaciliteiten. 
• De openbaarheid en bruikbaarheid van de oevers, alsmede de viswaterkwaliteit en de 

visstand dienen gewaarborgd te blijven. 
• De potenties die het water biedt zullen in de stedelijke ontwikkeling optimaal benut 

worden. De (bovenlokale) ontwikkeling van watergebonden vormen van recreatie en 
toerisme zal nadrukkelijk gestimuleerd worden. 

5.2. Verblijfsrecreatie 

5.2.1. Huidige situatie 

De voorzieningen in de verblijfsrecreatieve sector in Almere zijn beperkt. Er is een aantal 
campings: natuurkampeerterrein 'De Trip', naturistencamping 'Chamavi', toeristische camping 
'Muiderzand' en natuurkampeerterrein 'het Wilgenbos'. Natuurkampeerterrein het Wilgenbos is 
niet meer als zodanig in gebruik. Gegeven de inrichting van het terrein is exploitatie van het 
terrein volgens de beheerder, de Stichting Flevolandschap, niet raadzaam. Het aantal plaatsen 
op de andere campings in Almere is beperkt en het voorzieningenaanbod is relatief klein. 

Almere heeft één middenklasse hotel, een klein appartementenhotel in het stadscentrum en 15 
à 20 'bed and breakfast' mogelijkheden bij particulieren. Er zijn in Almere geen mogelijkheden 
voor de huur van bungalows of appartementen. 

5.2.2. Ontwikkeling 

Nederland is bij Nederlander en buitenlander vooral geliefd voor vakanties in het voor- en 
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naseizoen. Verwacht wordt dat de vakantieparticipatie en de frequentie van de vakanties, vooral 
de korte vakanties, zullen toenemen. Meer Nederlanders zullen overigens, ook v09r kortere 
vakanties, naar het buitenland gaan. Door de algehele toename van de vrije tijd en de toename 
van het besteedbaar inkomen zal toch per saldo het aantal overnachtingen in Nederland 
groeien. Nederland heeft vooral aantrekkingskracht door het landschap, het strand, de kust, de 
watersport en de cultuurhistorie. Er is een toenemende belangstelling voor sportieve en actieve 
vakanties. De groei van de vakantiemarkt in het IJsselmeergebied zal naar verwachting niet 
groot zijn. Almere kan inspelen op het toenemende aantal kortere vakanties in Nederland. Met 
name de potenties van het water in combinatie met het groen in Almere kunnen verder uitgebuit 
worden. Het zakelijk marktsegment zal met de toename van de bedrijvigheid meegroeien. 
Naarmate de toeristisch recreatieve attractiewaarde van Almere toeneemt, zal ook de behoefte 
aan verblijfsrecreatie toenemen. 

Voor wat betreft de logiesvormen zijn een aantal ontwikkelingen aan te geven. 
Hotels zijn meestal afhankelijk van de zakelijk én de toeristisch recreatieve markt. Voor 
de komende jaren wordt een verdere toename van de korte toeristische verblijven in 
hotels verwacht. Groeimogelijkheden zijn mede afhankelijk van de lokale en regionale 
situatie. 
Voor de kampeersector wordt een verder afnemende vraag naar vaste staanplaatsen 
verwacht, terwijl het seizoen- en toeristisch kamperen zich stabiliseert. Campings in een 
aantrekkelijk gebied met een hoog voorzieningennivo blijven in trek. Het natuur
kamperen en het kamperen bij de boer zal zich kenmerken door een lichte groei. 
De bungalowsector zal zich kenmerken door een lichte groei. Het betreft vooral 
aantrekkelijk gesitueerde bungalowparken met veel voorzieningen. Er is ook een 
groeiende belangstelling voor tweede woningen. 

In de gemeentelijke Hotelnota (1993) is het beleid voor de ontwikkeling van hotels in Almere 
neergelegd. Nieuwe hotelvestigingen worden in principe uitsluitend op de volgende lokaties 
gestimuleerd: centrum Almere-Stad, Zuidoever Weerwater, Muiderzand, Zilverstrand/Krom
slootpark, Pampushaven, Noorderplassen 't Hoofd, centrum Haven, centrum Buiten en het 
gebied tussen golfbaan en Hoge Vaart. De voorkeur gaat uit naar hoteltypen die zich zowel op 
de zakelijke als op de toeristische markt richten. Zowel qua situering als detailinrichting is een 
koppeling met het thema Waterstad gewenst. 

De mogelijkheden voor kamperen in Almere kunnen verbeterd worden. Het gaat daarbij niet 
zozeer om de uitbreiding van het aantal terreinen of plaatsen, maar meer om de verbetering van 
faciliteiten op bestaande campings. Concreet is te denken aan het activeren van het kampeer
terrein bij het Wilgenbos, in samenwerking met de eigenaar (Staatsbosbeheer) en de beheerder 
(Stichting Flevolandschap) en de instandhouding van camping Marina Muiderzand. Vestiging 
van een kleine toeristische camping gericht op stedelijke aktiviteiten is in principe mogelijk. 

Het stimuleren van vestiging van een groepsaccommodatie, eventueel in combinatie met een 
centrum gericht op sportieve, avontuurlijke aktiviteiten in de openlucht (outdoorcentre) en met 
name op de watersport, vergroot de diversiteit van het aanbod in Almere. Vestiging van een low 
budgetaccommodatie wordt tevens voorgestaan. 

Uitbreiding van het aantal bed- and breakfast adressen wordt gezien als een gewenste 
ontwikkeling, omdat dit tevens bijdraagt aan verscheidenheid in het aanbod van overnachtings
mogelijkheden in Almere. 
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De ontwikkeling van grootschalige bungalowparken in de verhuur- en tweede woningsector zal, 
onder nader te bepalen voorwaarden, in overweging genomen worden. Met name het ruimtebe
slag van een grootschalig bungalowpark is moeilijk inpasbaar als de stad op de lange termijn 
meer dan 100.000 woningen telt. Realisatie van grootschalige bungalowparken is onder nader 
te stellen voorwaarden mogelijk. Het karakter van Almere leent zich goed voor de ontwikkeling 
van appartementen in dit marktsegment. Nader onderzoek naar feitelijke marktpotenties en 
haalbaarheid is echter noodzakelijk. Ook hier wordt de voorkeur gegeven aan situering in het 
grensgebied van land en water. 

Het gebied bij Pampushaven kan een speciale rol gaan spelen in de verblijfsrecreatieve sector 
door vestiging van hotels, botels, appartementen en drijvende vakantiewoningen. 

5.2.3. Beleid 

• Nieuwe hotelvestigingen zullen op de volgende lokaties gestimuleerd worden: centrum 
Almere-Stad, Zuidoever Weerwater, Muiderzand, Zilvers tra n dlKromsloo tpark, 
Pampushaven, Noorderplassen ft Hoofd, centrum Haven, centrum Buiten en het gebied 
tussen golfbaan en Hoge Vaart. 

• Het huidige aanbod van kampeerterreinen zal kwalitatief verbeterd kunnen worden. Een 
(geringe) uitbreiding van het aantal terreinen enlof plaatsen is in principe mogelijk 
(bijvoorbeeld stadscamping) . 

• Vestiging van een groepsaccommodatie en een low bugetaccommodatie wordt gestimu
leerd, alsmede uitbreiding van bed and breakfast adressen. 

• Ontwikkeling van appartementen in de verhuur- en tweede woning sector zal gestimu
leerd worden. Realisatie van grootschalige bungalowparken is, gerelateerd aan de 
uitwerking van de scenariostudie, onder nader te stellen voorwaarden mogelijk. 

• Bij Pampushaven zullen verblijfsrecreatieve vestigingen (hotels, botels, appartementen 
en drijvende vakantie woningen) extra gestimuleerd worden. 

• Bij de ontwikkeling van nieuwe verblijfsrecreatieve vestigingen wordt nadrukkelijk 
gekeken naar de bijdrage die zij kunnen leveren aan versterking van het thema Almere
Waterstad. 

5.3. Dagrecreatie 

5.3.1. Huidige situatie 

De functies bos, natuur, water en oever zijn in ruime mate in Almere aanwezig. De bos- en 
parkgebieden, de Lepelaarplassen, het Almeerderhout, het Wilgenbos, het Pampushout, het 
Muiderbos, het Kromslootpark en de, direkt aan Almeers grondgebied grenzende, Oostvaar
derspiassen zijn geschikt voor wandelen, fietsen en paardrijden. In deze gebieden zijn enkele 
voorzieningen aanwezig in de vorm van bewegwijzerde wandel- en ruiterroutes. Tevens zijn er 
twee natuurinformatiecentra: De Trekvogel bij de Blocq van Kuffeler nabij de Lepelaarplassen 
en het Wilgenbos en het Eksternest in het Beginbos. Eerstgenoemd centrum zal binnen 
afzienbare tijd uit Almere verdwijnen. Bij het Wilgenbos en de Lepelaarsplassen zijn 
birdwatching faciliteiten aanwezig. 

Het Muiderzandbos, de Pampushout en het Beatrixpark zijn de parkbossen die het best bezocht 
worden door de Almeerders. Voorts blijkt dat de Almeerders met name de bossen bezoeken die 
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in hun eigen stadsdeel liggen. Een aanzienlijk deel van de Almeerders is niet op de hoogte van 
het bestaan van bepaalde bosgebieden. 

Recreatief wandelen en fietsen zijn aktiviteiten die door een groot deel van de Almeerse 
bevolking ondernomen worden. De deelname aan wandelen ligt op 84% en de deelname aan 
fietsen op 71 % van de bevolking. De Almeerders blijken tevreden over de wandel- en fietsmo
gelijkheden in Almere. De fietsers wensen met name een betere bewegwijzering en meer 
informatie over de fietsmogelijkheden in Almere. 

Bos, natuur en oever in Almere worden ook gebruikt voor aktiviteiten als picknicken, zonnen, 
spelen en het ondernemen van natuurgerichte aktiviteiten zoals vogels kijken en planten 
bestuderen. 30% van de Almeerders maakt weleens gebruik van de dijken, oevers, open 
plekken in het bos of park, bijvoorbeeld om te picknicken, te zonnen of te kamperen zonder te 
overnachten. 26% van de Almeerders doet weleens aan natuurgerichte aktiviteiten. Veruit het 
grootste deel van deze aktiviteiten wordt in Almere ondernomen. 

In Almere is een breed scala aan voorzieningen voor op sport gerichte recreatie c.q. commer
cieel aangeboden ongeorganiseerde sport, zoals tennis, fitness en squash. 62% van de 
Almeerders beoefent minimaal één maal per maand één of meerdere sporten. De individuele 
sporten, zoals fietsen, wielrennen, zwemmen, aerobics, callenetics en wandelen, hebben het 
grootste deelnamepercentage. In de analyse is de georganiseerde sport grotendeels buiten 
beschouwing gelaten vanwege het lokale en besloten karakter. De ongeorganiseerde sporten 
zijn met name van belang omdat beoefening van deze sporten voornamelijk (in 68% van de 
gevallen) plaats vindt in de openbare ruimte. 

De twee zwembaden, één in Almere-Stad en één in Almere-Haven, hadden in 1994 een totaal 
bezoek van circa 350.000 personen. Met de komst van het in september 1994 geopende 
vrijetijdscentrum De Vrijbuiter in Almere-Buiten is het recreatief gebruik van zwembaden 
aanzienlijk toegenomen. 56% van de Almeerders bezocht in 1994 minimaal één maal een 
zwembad om te zwemmen. 69% van de zwemmers zwom in een zwembad in Almere, terwijl 
31 % van de zwemmers een voorkeur had voor een zwembad buiten Almere. Het vermoeden 
bestaat dat sinds de opening van zwembad de Vrijbuiter in Almere, een groter deel van de 
inwoners in Almere blijft om te zwemmen. De Almeerders blijken sterk gericht op het zwembad 
dat gelegen is in het stadsdeel waar zij woonachtig zijn. 

Momenteel zijn twee maneges in Almere gevestigd, één in Almere-Haven en één in de Pampus
hout. De capaciteit van beide maneges wordt volledig benut. 0,8% van de Almeerders is lid van 
een ruitersportvereniging en rijdt minimaal 12 maal per jaar paard. 
In Almere-Hout ligt een 27 holes golfbaan, welke een hoog (regionaal) gebruik kent en 
eveneens een forse wachtlijst heeft. 0,5% van de Almeerse bevolking speelt minimaal 12 maal 
per jaar golf. 

Er is een aantal door de VVV georganiseerde groepsdagtochten, waarin Almere wordt aange
daan. Dit betreft voornamelijk architectuur. Vanuit de passantenhaven in Almere-Haven kunnen 
rondvaarten gemaakt worden, zowel binnen als buiten Almere. 
Naast de VVV speelt de gemeente een rol in de organisatie van ontvangsten van specifieke 
groepen die qua samenstelling voldoen aan bestuurlijke dan wel ecomomische criteria. Zo zijn 
in 1994 circa 180 groepen uit binnen- en buitenland, in totaal circa 5.000 mensen, door de 
gemeente ontvangen. 
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Over het algemeen is het aanbod van dagrecreatieve voorzieningen in Almere kwalitatief en 
kwantitatief nog niet compleet. De voorzieningen liggen zeer gespreid. Er is geen dagrecrea
tieve trekker aanwezig in de vorm van een grootschalige attractie of een attractiepark. Het 
aanbod is vooral gericht op de eigen bevolking. De mogelijke ontwikkeling van een attractiepark 
is steeds op de financiering stuk gelopen. 

5.3.2. Ontwikkeling 

In het algemeen wordt een sterke groei van de dagrecreatieve sector voorspelt. 
Bij de dagtochten van Nederlanders (CBS, 1991) blijken activiteiten in de categorie sport- en 
sportieve recreatie hoog te scoren: 30% van het aantal dagtochten van Nederlanders betreft 
een activiteit in deze categorie. 

De belangstelling voor wandelen en fietsen, ook over langere afstand, neemt toe. Ook neemt de 
belangstelling voor georganiseerde wandel- en fietstochten door natuurgebieden toe. Gezond 
en actief bezig zijn ondervindt waardering en wandelen en fietsen worden gezien als belangrijke 
en milieuvriendelijke recreatievormen. De faciliteiten voor wandelen en fietsen zullen met name 
kwalitatief verbeterd worden. De bewegwijzering zal worden aangepakt en de voorzieningen 
langs fiets-en wandelpaden, die tevens voor joggen, hardlopen, skeeleren en rolskiën gebruikt 
worden, zullen worden uitgebreid. Hierbij is te denken aan het uitzetten van fiets- en wandelrou
tes, het plaatsen van bankjes en informatieborden en het creëren van interessante fietsdoelen. 
Er zal onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van toeristisch 
recreatieve fietsroutes in Almere (bijvoorbeeld rondje Gooimeer, bewegwijzering stads
corridors). Tevens wordt Almere opgenomen in het nationale net van Lange Afstands Fiets
paden (L.A.F.). 
Rond het Weerwater zal een hardlooproute uitgezet worden met speciale voorzieningen ten 
behoeve van hardlopers, waaronder afstandspaaltjes, verzamelpunten, banken om te stretchen, 
waterkranen. 

Van de huidige hoeveelheid bos in Almere voor intensieve (o.a. dagkamperen) en extensieve 
(o.a. wandelen en fietsen) recreatie moet onderzocht worden of deze hoeveelheid in de 
toekomst, als Almere mogelijk doorgroeit naar een inwonertal van 275.000, nog voldoende is. 
Onder bos wordt in dit verband verstaan minimaal 100 hectare aaneengesloten bos. Pas bij 
deze oppervlakte ervaren bezoekers een bosgevoel. Er zal gestreefd worden naar een 
kwalitatieve verbetering en optimaal recreatief medegebruik door middel van aanvullende inrich
ting en overleg met de beherende instanties. Door de realisering van het beekprojekt in de 
Almeerderhout heeft Staatsbosbeheer aangetoond dat aan het thema Waterstad zelfs in bossen 
uitvoering gegeven kan worden. 
Het is wenselijk dat een vorm van structureel overleg t.a.v. het feitelijk terreinbeheer wordt 
gerealiseerd tussen de diverse beherende instanties. Het recreatief medegebruik van de 
natuurgebieden in en nabij Almere (Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen) is van belang voor 
de toeristisch recreatieve diversiteit van de stad. De mogelijkheden voor recreatief medegebruik 
van deze natuurgebieden zal onderzocht worden. 

De ontwikkeling van topsport levert een bijdrage aan een aantrekkelijk toeristisch recreatief 
klimaat. Conform het beleidsplan sporf zal de ontwikkeling van topsport, zowel qua sportbeoe
fening, als accommodaties en evenementen gestimuleerd worden. De haalbaarheid van betaald 
voetbal en de ontwikkeling van een stadion en/of een multifunctionele sport- en evenementen-

3 Beleidsplan sport gemeente Almere, 1995 
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accommodatie zullen onderzocht worden. Om topsportevenementen binnen te halen zal er 
meer acquisitie gevoerd worden. Voor het binnenhalen van topsport zijn de eerste stappen 
ondernomen: de voormalige Amsterdamse voetbalclub A.S.V. De Zwarte SChapèn is met 
ingang van het seizoen 1995-1996 gehuisvest op het sportpark Bok de Korver. Zij behoren tot 
de top van het amateurvoetbal in Nederland en streven naar deelname aan betaald voetbal, 
alsmede een daarbij passende accommodatie in Almere. Te denken valt aan een stadion of een 
multi-functionele sport- en evenementenaccommodatie. 

De ruitersport in Nederland mag zich eveneens in een toenemende belangstelling verheugen, 
met name de recreatieve tak. Mogelijkheden om het netwerk van (landelijke) ruiterroutes uit te 
breiden worden bezien. De belangstelling voor de ruitersport zal de komende jaren in Almere, 
met name door de te verwachten bevolkingstoename, sterk toenemen. De deelname aan 
ruitersport ligt voor Almere op 1,7 %. De huidige capaciteit van de twee maneges schiet al 
tekort. De ontwikkeling van een derde manege zal zo spoedig mogelijk in gang worden gezet. 
De beste lokatie hiervoor is Buitenhout. Tot het jaar 2005 zal met drie maneges aan de vraag 
voldaan kunnen worden. Hierna zal ontwikkeling van een vierde manege in gang gezet moeten 
worden (bijvoorbeeld in Weteringpark-west). In de eindfase van Almere zullen circa 5 maneges 
nodig zijn, waarvan een enkele ook een regionale functie zou kunnen krijgen. De ontwikkeling 
van ruiterpaden zal gelijke tred dienen te houden met het aantal maneges (bijlage IV). 

Golf is de laatste jaren sterk in de belangstelling komen te staan. Uit een in 1988 gehouden 
onderzoek blijkt dat op korte termijn 240.000 mensen de golfsport zouden willen beoefenen. Het 
aantal golfbanen in Nederland zal de komende jaren flink uitgebreid worden. Knelpunt hierbij is 
het enorme ruimtebeslag dat hieruit voortkomt. Het deelnamepercentage voor golf zal de 
komende jaren, naar verwachting, op 1 % komen te liggen. Los van de eventuele groei in de 
participatie en de regionale vraag zal de huidige accommodatie met 27 holes tot het jaar 2005 
nog wel toereikend zijn. Als Almere doorgroeit naar circa 275.000 inwoners, zal er vraag zijn 
naar 55 holes, 2 grote golfbanen gerealiseerd moeten zijn om in de behoefte van Almeerse 
golfspelers te voorzien. De realisatie van een tweede accommodatie voor golf van minimaal 18 
holes wordt voorgestaan. Deze voorziening past goed bij het hoogwaardige bedrijfsmilieu, dat 
Almere binnen haar grenzen wil creëren (bijlage IV). 

De zwembaden vervullen een belangrijke recreatieve functie voor vooral de lokale bevolking. 
Afhankelijk van lokatie, voorzieningenpakket en uitstraling kunnen zij een rol spelen in de 
boven lokale en toeristische markt. Bij een verdere groei van Almere dient over enkele jaren de 
vraag naar en het aanbod van zwemvoorzieningen opnieuw onderzocht te worden. In 1998 
wordt gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een vierde zwembad in Almere
Stad Oost in relatie tot de vraag naar recreatieve zwemvoorzieningen . Ten aanzien van 
commerciële vestigingen wordt geen restrictief beleid gevoerd. Een openluchtzwembad zal 
vooralsnog niet gerealiseerd worden. In de eindfase zal Almere 5 à 6 zwembaden moeten tellen 
om in de behoefte te kunnen voorzien (bijlage IV). 

Circa 3% van de dagtochten van Nederlanders betreft een bezoek aan attracties (pretpark, 
dierentuin en dergelijke). Het totale bezoek is circa 25 miljoen. De vraag of er binnen de markt 
ruimte is voor uitbreiding van het aantal attractieparken leidt al jaren tot discussie. Recentelijk 
hebben een aantal nieuwe grootschalige attracties hun poorten geopend (Walibi Flevo en 
Archeon). De aanwezigheid van attracties kan het imago van een stad versterken. De vestiging 
van een dagrecreatieve trekker in de vorm van een grootschalig attractiepunt waar Almere zich 
mee kan identificeren zal gestimuleerd worden. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan een 
pretpark of themapark. 
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In verband met de mogelijkheid van seizoensverbreding wordt met name de ontwikkeling van 
elk-weer-voorzieningen voorgestaan. Ook vestiging van kleinschalige a ttractiepun ten, zoals 
bijvoorbeeld een kunstskiheuvel, een schaatssportcentrum, op kinderen gerichte attracties of 
een multifunctionele sport- en evenementenaccommodatie, zal gestimuleerd worden. Deze 
attracties kunnen het imago van Almere versterken, bestedingen genereren en de verblijfsduur 
in Almere vergroten. In samenwerking met de VVV, toeristische ondernemers en de gemeente 
zal het aanbod van dagtochten uitgebreid worden. 

5.3.3. Beleid 

• Bij de ontwikkeling van dagrecreatieve voorzieningen zullen waar mogelijk op water 
gerichte accenten gelegd worden. 

• Het padenstelsel voor fietsers, wandelaars en andere gebruikers zal kwalitatief en 
kwantitatief verbeterd worden. Daarbij wordt in het bijzonder de bewegwijzering 
onderzocht. 

• Rond het Weerwater zal een hardlooproute worden uitgezet. 
• Er zullen interessante fietsdoelen gecreëerd worden. 
• Er zal onderzoek gedaan worden naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor toeristisch 

recreatieve fietsroutes. 
• Almere wordt opgenomen in het nationale net van Lange Afstand Fietspaden (L.A. F.). 
• Er zal onderzocht worden of de huidige hoeveelheid bos in Almere, gezien het stijgende 

inwonertal, op de langere termijn voldoende is. 
• Tussen de diverse beherende instanties van terreinen in Almere zal een vorm van 

structureel overleg worden opgezet en de mogelijkheid voor medegebruik van de 
natuurgebieden zal onderzocht worden. 

• Topsport in Almere zal gestimuleerd worden (zie beleidsplan sport). 
• De haalbaarheid van een stadion en/of een multifunctionele sport- en evenementenac

commodatie zal onderzocht worden (zie beleidsplan sport). 
• De ontwikkeling van een derde manege, gesitueerd in het Buitenhout zal zo spoedig 

mogelijk in gang worden gezet. Ruiterpaden en ruiterroutes zullen conform een vast te 
stellen ruiterplan uitgebreid worden. 

• De realisatie van een tweede particulier te ontwikkelen openbare golfaccommodatie in 
Almere wordt voorgestaan. 

• De vraag naar en het aanbod van zwem voorzieningen in Almere zal over enkele jaren 
opnieuw onderzocht worden. Ten aanzien van commerciële vestigingen wordt geen 
restrictief beleid gevoerd. Een openluchtzwembad zal vooralsnog niet gerealiseerd 
worden. 

• Vestiging van een dagrecreatieve trekker zal gestimuleerd worden. 
• Vestiging van kleinschalige attractiepunten (ijsbaan, kunstskiheuvel) zal gestimuleerd 

worden. 

5.4. Evenementen 

5.4.1. Huidige situatie 

Evenementen hebben een belangrijke promotionele en economische waarde voor een stad en 
een stimulerende werking op de passieve recreatie. 
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Jaarlijks worden in Almere drie grote evenementen georganiseerd: de Holland Triathlon, met 
nationale bekendheid en het Stoomfestival en de Luilakmarkt, met regionale bekendheid. Het 
aantal personen dat deze evenementen specifiek bezocht lag in 1993 voor beide evenementen 
rond de 30.000. Daarnaast zijn er enkele jaarlijks terugkerende evenementen zoals het 
Nazomerfestival, het Jazzfestival, het Oogstfeest, de fietsvierdaagse, kermissen en activiteiten 
georganiseerd door winkeliers- en sportverenigingen. Het economisch belang van een evene
ment als de Triathlon blijkt bijvoorbeeld uit de bestedingen van de bezoekers in 1993: In totaal 
werd door bezoekers aan de Triathlon f 1,4 miljoen besteed. 

In het kader van de komst van de 100.000ste inwoner is 1994 uitgeroepen tot evenementenjaar 
'Almere 100.000+'. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal (boven-)Iokale evenementen. Het 
aandeel van de Almeerse bevolking dat deze evenementen bezocht is weergegeven in 
onderstaande tabel. Over de omvang van het bovenlokale bezoek, het bezoek van de niet
Almeerders aan de evenementen in Almere, zijn geen exacte gegevens bekend. 

De Luilakmarkt en de Holland Triathlon, beide evenementen die jaarlijks georganiseerd worden, 
hebben het hoogste bezoekerspercentage. 

67% van de Almeerders bezoekt ook weleens andere dan de bovengenoemde evenementen. 
Het evenementenbezoek betreft in de meeste gevallen (87%) evenementen die in Almere 
worden gehouden. 

tabel 5.1. Het percentage van de Almeerse bevolking dat evenementen in Almere 
bezoekt, 1994 

evenement percentage bezoekers 

Luilakmarkt 45 
Holland Triathlon 39 
Bevolkingsfeest 37 
Stoomfestival 27 
Landelijke watersportdag 13 
Marlboro music tour (havenkom Almere-haven) 13 
Bevrijdingspopfestival 12 
te land, ter zee en in de lucht 12 
Europees kampioenschap Honkbal 3 

totaal (795) 

5.4.2. Ontwikkeling 

Een groeiend aantal grote gemeenten in Nederland beschikt over minimaal één grote multi
functionele (evenementen) accommodatie. Evenementen zijn vaak sterk verbonden zijn met 
een bepaalde plaats. Door het organiseren van meer bijzondere, identiteitsversterkende 
evenementen kan een plaats haar bekendheid vergroten. 

Evenementen zijn voor het bedrijfsleven vaak onderdeel van hun marketingstrategie. Een 
samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven om evenementen van de grond te krijgen ligt 
dan ook voor de hand. In een aantal gemeenten zijn in dit verband aparte evenementenstichtin
gen opgericht, waarin gemeenten en het bedrijfsleven participeren. 
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Het belang van het plaats vinden van evenementen in Almere voor de stad wordt onderschre
ven. Evenementen in Almere, met name de bovenlokale evenementen zullen gestimuleerd 
worden. Hierbij zal speciale aandacht worden geschonken aan evenementen met een 
meerdaags karakter, vanwege de grote spin-oft. Evenementen zullen bij voorkeur ' in het 
hoofdcentrum van Almere, het centrum van Almere-Stad, plaats moeten vinden en/of een 
directe relatie moeten hebben met het thema Almere-Waterstad. De aanwezigheid van een 
evenemententerrein zou positief kunnen werken bij het aantrekken van evenementen. De 
wenselijkheid van en mogelijkheden voor een multifunctioneel evenemententerrein in Almere 
zullen onderzocht worden. In paragraaf 5.3. is in het kader van de aandacht voor de topsport 
aangegeven dat de haalbaarheid van een stadion en/of multifunctionele sport- en 
evenementenaccommodatie onderzocht zal worden. 

Ten behoeve van de organisatie van grootschalige promotionele evenementen in Almere is een 
coördinatie overleg ingesteld. In dit overleg hebben de meest betrokken afdelingen en diensten 
van de gemeente, te weten GW, OWS, BJZ, VEB en de brandweer, alsmede de politie zitting. 
Het overleg heeft tot taak het op juiste wijze afstemmen van evenementen en manifestaties 
(betreffende o.a. technische faciliteiten, veiligheid, publiciteit). Daarnaast zijn het aantrekken 
van promotionele activiteiten en het werven van sponsors taken van het overleg. 

Bij het aantrekken van grootschalige evenementen vormt sponsoring een niet meer weg te 
denken financiële dekking. De ervaring leert dat bedrijven pas een financiële stap zetten, als 
ook de gemeente een substantiële bijdrage levert, met name indien het evenementen betreft die 
de gemeente initieert. Jaarlijks zal door de gemeente een bedrag uitgetrokken worden voor het 
werven en houden van promotionele evenementen. 

Voorts zal onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om de verpachting van de 
Almeerse kermissen, welke thans in handen is van de Stichting Stadsfestiviteiten, door of 
vanwege de gemeente te laten plaats vinden. Deze kermisopbrengsten kunnen dan aangewend 
worden voor belangrijke promotionele evenementen. 

5.4.3. Beleid 

• (Bovenlokale) evenementen in Almere zullen gestimuleerd worden en zullen bij voorkeur 
plaatsvinden in/bij het centrum van Almere-Stad. 

• De mogelijkheden voor de realisatie van een multifunctioneel evenemententerrein in 
Almere zullen onderzocht worden. 

• Onderzocht zal worden of de verpachting van de Almeerse kermissen door of vanwege 
de gemeente kan worden gedaan. 

5.5. Culturele elementen 

5.5.1. Huidige situatie 

Almere heeft geen oude historisch karakteristieke plaatsen, die tot toeristische attractie 
ontwikkeld zouden kunnen worden. 
De moderne stedebouw en architectuur in Almere en het hoge tempo waarin woningen worden 
gebouwd heeft aantrekkingskracht op al dan niet beroepsmatig geïnteresseerde groepen en op 
'huisjeskijkers', die in grote getale naar Almere komen. De experimentele woningbouwprojekten 
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'De Fantasiel en 'De Realiteit' en de buitenexposities van de BouwRAl 'Muziekwijk' en 'Filmwijk' 
zijn als voorbeelden te noemen van culturele elementen met een cultuurhistorische .en toeris
tisch recreatieve waarde. 
Ook zijn er archeologische vindplaatsen in de oude loop van 'de Eem', die echter nog niet 
toeristisch lontgonnenl zijn. Het unieke van Almere, de ontstaansgeschiedenis, komt momenteel 
nog niet terug in het toeristisch recreatief aanbod. 

De theaters de Roestbak en de Metropole en de concerten in het stadhuis werden in seizoen 
1992/1993 bezocht door 33.000 bezoekers. Het bezettingspercentage van de theaters ligt 
gemiddeld op 60%. Het theater- en concertbezoek van de Almeerders ligt met respectievelijk 
35% en 26% onder het Nederlands gemiddelde. Het aandeel theater- en concertbezoekers dat 
een voorstelling buiten de Almeerse gemeentegrenzen bezoekt is hoog (respectievelijk 45% en 
59%). Uit het gehouden onderzoek blijkt dat veel Almeerders vinden dat het theater en concert 
aanbod kwantitatief (veel voorstellingen uitverkocht) en kwalitatief (aanbod niet gevarieerd, niet 
gezellig) tekort schiet. 
In Almere zijn voorts een aantal galeries en expositieruimten, waaronder de recentelijk 
geopende Paviljoens in Almere-Stad. In de Buitenruimte zijn enkele culturele elementen te 
vinden in de vorm van land-art objecten, zoals 'De Groene Kathedraal '. 

5.5.2. Ontwikkeling 

De kunst- en cultuurparticipatie buitenshuis is, na een periode van gestage groei in de jaren 
tachtig, gemiddeld genomen gestabiliseerd. Bijna 50% van de Nederlandse bevolking gaat wel 
eens naar een tentoonstelling of museum. Over de toekomstige ontwikkeling zijn moeilijk 
uitspraken te doen. Ook in deze sector is sprake van een grote diversificatie in het gedrag, zoals 
blijkt uit de brede populariteit van eenmalige grote culturele evenementen en tentoonstellingen 
in Nederland. 

De moderne stedebouw en architectuur, alsmede de stedebouwkundige opzet zal de komende 
decennia een belangrijke cultuurhistorische trekker voor Almere blijven. Het verdient 
aanbeveling om het bestaande aanbod aan architectuurdagtochten en -arrangementen te 
versterken dan wel nieuw aanbod te ontwikkelen. Mede in het kader van de samenhang tussen 
toerisme en architectuur wordt in samenwerking met de rijksoverheid de haalbaarheid van een 
speciaal informatie- en voorlichtingscentrum (het CASLA) op dit gebied onderzocht. 
De realisatie van kunst(paviljoens), expositieruimten, alsmede beeldende kunst in de stad en 
daarbuiten zal verder gestimuleerd worden. De stadscorridors kunnen bij deze ontwikkeling een 
belangrijk verbindend element vormen. 

Het beleid van de gemeente zal zich richten op uitbreiding van culturele voorzieningen in de 
stad. De realisatie van een cultuurstraat in het centrum van Almere-Stad, waarin elementen als 
een schouwburg, bioscoopcomplex en een museum te vinden zijn, zal hier onderdeel van 
uitmaken. 

5.5.3. Beleid 

• Het aanbod van aktiviteiten rond stedebouw en architectuur (onder andere GASLA) zal 
verder ontwikkeld worden. 

• Het aanbod van culturele voorzieningen zal, onder andere door realisatie van een 
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cultuurstraat, uitgebreid worden. 
• Onderzocht zal worden of de archeologische vindplaatsen toeristisch recreatief toegan

kelijk gemaakt kunnen worden. 

5.6. Horeca en uitgaan 

5.6.1. Huidige situatie 

Het aanbod van horecavoorzieningen bestaat uit restaurants, cafés en snackbars, voornamelijk 
gevestigd in de stadsdelen Almere-Stad en Almere-Haven. In kwantitatief opzicht schiet het 
aanbod, gezien de omvang van de bevolking, tekort. In kwalitatief opzicht is het als eenzijdig te 
betitelen: het aanbod van kwalitatief hoogwaardige restaurants is bijvoorbeeld zeer beperkt. 
Opvallend is tevens het vrijwel ontbreken van horecavoorzieningen in het buitengebied. 

Onderzoek (Bakker, 1990) heeft uitgewezen dat 65% van de Almeerse bevolking weleens 
uitgaat. 34% van de mensen die weleens uitgaan zegt alleen in Almere uit te gaan. 28% van de 
bevolking gaat zowel in Almere als elders uit en het grootste deel gaat nooit in Almere, maar 
alleen elders uit. In Almere worden uitgaansaktiviteiten als uit eten gaan en het bezoeken van 
een bar, café en terras het meest gedaan. 

87% van de Almeerders bezoekt weleens een restaurant en 52% bezoekt weleens een café. 
Hoewel het aanbod kwalitatief en kwantitatief tekort schiet, blijft ruim 70% van de café- en 
restaurantbezoekers voor het bezoek in Almere. De uitgaansvoorzieningen in Almere bestaan 
verder uit twee theaters, een bioscoop en een filmhuis, één discotheek, een aantal dans
scholen, alsmede amusements- en jongerencentra. Gezien de omvang en samenstelling van de 
bevolking is het aanbod gering. 

14% van de Almeerders bezoekt weleens een disco. Het betreft met name de jongeren met een 
leeftijd tot 25 jaar. Aangezien Almere slechts één disco telt, is het niet vreemd dat tweederde 
van de discobezoekers een disco buiten Almere bezoekt. Een groot deel van de discobezoekers 
heeft klachten over het geringe aanbod in Almere. 

De helft van de Almeerders gaat weleens naar de film. In 1994 bleef tweederde van de 
filmbezoekers hiervoor in Almere, terwijl éénderde van de bezoekers buiten Almere naar de film 
gaat. De afwezigheid van een gezellig uitgaanscentrum, waar na het bioscoopbezoek naar toe 
gegaan kan worden, is hier een belangrijke oorzaak van. 

Er is geen geconcentreerd uitgaanscentrum aanwezig in Almere. Het huidige horeca- en 
uitgaansaanbod ligt zeer verspreid. Een groot deel van de Almeerders wenst uitbreiding van het 
aanbod van uitgaansvoorzieningen en ook een geconcentreerd uitgaanscentrum wordt node 
gemist. Het niet optimale aanbod van uitgaansvoorzieningen hangt nauw samen met het -
vooralsnog- ontbreken van een studentenklimaat in Almere. 

5.6.2. Ontwikkeling 

19% van het aantal dagtochten door Nederlanders betreft activiteiten in de categorie horeca en 
uitgaan, zoals film-, toneel-, concert- disco- en cafébezoek en uit eten gaan. Deze activiteiten 
zullen zich qua deelname stabiliseren of licht toenemen. 
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De vestiging van restaurants en cafés wordt, conform het bestaande beleid, gestimuleerd op 
plaatsen waar winkel- en uitgaansvoorzieningen geclusterd zijn. Daarnaast zal de vestiging van 
eenvoudige horecavoorzieningen (theehuis, pannekoeken restaurant) gestimuleerd worden op 
punten die uit dag recreatief oogpunt aantrekkelijk zijn (de Blocq van Kuffeler, Het Wilgenbos, de 
Kemphaan/ Almeerderhout) . 

Het aanbod van uitgaansaktiviteiten zal, conform het beleid zoals geschetst in het stadsplan, 
uitgebreid worden. In 1996 zal de tweede disco, gelegen aan de Zuidoever van het Weerwater, 
geopend worden. Gestreefd zal worden naar een meer divers aanbod van uitgaansvoorzienin
gen, waaronder een discotheek, bowling, grote schouwburg, definitieve bioscoop en op termijn 
wellicht een casino. Clustering van deze voorzieningen, de realisatie van een uitgaanscentrum, 
wordt voorgestaan. Deze beleidspunten worden concreet uitgewerkt in het masterplan 
stadscentrum. 

5.6.3. Beleid 

• De vestiging van horeca in het buitengebied wordt gestimuleerd. 

5.7. Detailhandel 

5.7.1. Huidige situatie 

In de stadsdelen Almere-Stad, Almere-Buiten en Almere-Haven zijn winkelcentra aanwezig, 
waar alle standaardwinkels inzitten. Almere-Stad vormt met bijna 200 winkels het 
hoofdwinkelcentrum. In Almere-Buiten bevindt zich tevens een thematisch centrum met winkels 
op gebied van doe-het-zelf en wonen, 'Doe-mere', met regionale aantrekkingskracht. In ieder 
van de genoemde stadsdelen wordt één maal per week een markt gehouden. De meer speci
alistische winkels zijn ondervertegenwoordigd. 

Fun-shopping is een toeristische aktiviteit van formaat, waarvoor onder andere geldt dat de 
uitstekende parkeervoorzieningen in en goede openbaar vervoer verbindingen naar het centrum 
van Almere een wervende waarde heeft. 

5.7.2. Ontwikkeling 

15% van het aantal dagtochten van Nederlanders betreft recreatief winkelen (CBS, 1992). Dit 
aandeel zal waarschijnlijk nog verder toenemen. Elementen als 'fun shopping' in een attractief 
centrumgebied worden steeds belangrijker. De aanwezigheid van horecavoorzieningen speelt 
ook een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van een centrum voor recreatief winkelen. 

Het huidige aanbod van winkels is tamelijk eenzijdig en betreft voornamelijk het standaard 
winkel pakket. Gestreefd zal worden naar het aantrekken van meer specialistische winkels in 
Almere, zoals kunsthandels, galeries, tweedehands winkels, hobby- en speciaalzaken. De 
winkelcentra moeten gebieden zijn, die ook na sluiting van de winkels aantrekkelijk zijn om te 
verblijven. De inrichting en verlevendiging van de openbare ruimte (straatmuziek en -theater) 
verdient derhalve extra aandacht. 
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De aanwezigheid van detailhandel in het centrum, alsmede de verlevendiging van de openbare 
ruimte wordt nader uitgewerkt in de plannen voor het stadscentrum, alsmede in de nota 
detailhandelsbeleid 1995-2000. 

5.7.3. Beleid 

• Het centrumgebied zal attractiever gemaakt worden en het aantrekken van andere dan 
standaardwinkels zal bevorderd worden. 

5.8. Vergader- en congresfaciliteiten 

5.8.1. Huidige situatie 

Op beperkte schaal zijn in Almere reeds vergader- en congresfaciliteiten aanwezig. 
Het is aannemelijk dat met de groei in Almere van het aantal bedrijfsvestigingen de behoefte 
aan vergader- en congresfaciliteiten zal toenemen. 

5.8.2. Ontwikkeling 

Almere staat voor in te spelen op de toenemende lokale vraag naar vergader- en 
congresfaciliteiten. Ontwikkeling van vestigingen die deze voorzieningen bieden zal derhalve 
gestimuleerd worden. Eventueel kan een koppeling plaatsvinden met hotelaccommodatie of 
bijvoorbeeld een multifunctionele sport- en evenementenaccommodatie. 

5.8.3. Beleid 

• Vestiging van voorzieningen met vergader- en congresfaciliteiten zal aktief gestimuleerd 
worden. 

5.9. Infrastructuur 

5.9.1. Huidige situatie 

De infrastructuur in Almere is een belangrijke basis voor de ontwikkeling en realisering van 
toeristisch recreatieve voorzieningen. In de gemeente is een uitgebreid netwerk aanwezig van 
autowegen, fietspaden, wandelpaden, vaarwegen en enkele ruiterpaden. Op de aanwezigheid 
en het gebruik van deze infrastructurele voorzieningen, alsmede het voorgestane beleid is in de 
voorgaande paragrafen, onder de betreffende sectoren, al ingegaan. In deze paragraaf zal 
ingegaan worden op de ondergrondse infrastructuur. 

Het net van ondergrondse infrastructuur is nog niet volledig. Met name de toeristisch recreatieve 
deelgebieden in de Buitenruimte van Almere, waaronder Pampushaven, Pampushout, 
Buitenhout en de tweede fase van Sportpark Fanny Blankers-Koen, moeten nutsvoorzieningen 
(drinkwater, riolering, elektra e.d.) ontberen. 

51 



Almere Waterstad! 

5.9.2. Ontwikkeling 

Het benutten van potenties in de diverse sectoren is uiteraard onlosmakelijk verbonden met de 
realisering van de benodigde nutsvoorzieningen naar de relevante lokaties. 
Aan de afronding van de toeristisch recreatieve basisstructuur (incl. nutsvoorzieningen) in de 
toeristisch recreatieve aandachtsgebieden en aan de vervolmaking van de stadscorridors in 
Almere zal gewerkt worden teneinde investeerders en potentiële ontwikkelaars aan te trekken. 

Voor een aantal gebieden is uit de voorgaande paragrafen al duidelijk geworden dat er voor
waardenscheppende investeringen, investeringen in de afronding van de toeristisch recreatieve 
basisinfrastructuur, gedaan moeten worden, die samenhangen met een al geschetste 
voorgestane ontwikkeling. Andere deelgebieden verdienen in dit kader extra aandacht, omdat 
daaraan niet direkt een bepaalde ontwikkeling gekoppeld is. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de toeristisch recreatieve aandachtsgebieden: 
Almeerderhout/ Cirkelbos/ Overvaartbos; 
Pampushout; 
Buitenhout; 
Sportpark Fanny Blankers-Koen. 

Dit zijn aandachtsgebieden die niet onder het thema 'Almere Waterstad' zijn te vatten, maar 
waar toch geïnvesteerd dient te worden, teneinde goede basisvoorwaarden te creëren voor 
eventuele ontwikkelingen die zich aandienen ten aanzien van de andere in paragraaf 4.3. 
geschetste thema's. 

5.9.3. Beleid 

• De toeristisch recreatieve basisinfrastructuur van de gebieden A/meerderhout, Pampus
hout en omgeving, Buitenhout en Sportpark Fanny B/ankers-Koen za/ versterkt worden. 

5.10. Promotie en voorlichting 

5.10.1. Huidige situatie 

Er zijn diverse organisaties die zich met de promotie van het toeristisch recreatief produkt 
Almere bezighouden. 

De Gemeente Almere verzorgt de algemene promotie en voorlichting over Almere aan de 
inwoners, het bedrijfsleven en andere belangstellenden. Promotie en voorlichting worden vooral 
verzorgd door de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen (Sector Bestuursonder
steuning), de dienst Onderwijs, Welzijn en Sociale zaken, de afdeling Economische Ontwik
keling (Grondbedrijf), en de afdeling Stedebouw en Verkeer (Dienst Ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting en milieu). Een deel van deze voorlichtings- en promotie-activiteiten is gericht 
op de bevordering van recreatie en toerisme in Almere. 

De VVV-Flevoland verzorgt de toeristisch-recreatieve promotie en informatievoorziening voor 
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Flevoland. Deze op provinciaal niveau opererende instelling heeft in iedere gemeente lokale 
vestigingen. In Almere zijn informatie-kantoren gevestigd in het centrum van Almere-Stad en bij 
de haven van Almere-Haven. De commissie VVV in Almere heeft een klankbordfunctie ten 
opzichte van VVV-Flevoland en neemt initiatief betreffende plannen en potentiële ontwik
kelingen. De lokale kantoren in Almere worden in belangrijke mate gesubsidieerd door de 
gemeente. De specifieke activiteiten die in Almere door de VVV worden geboden bestaan uit 
architectuur-arrangementen, dagtochten en thema fiets- en wandelroutes. 

In de Stichting Promotie Almere (SPA) hebben de Gemeente, het Overlegorgaan Bouwnij
verheid Almere (OBA) en de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) zitting. Deze stichting heeft 
twee hoofdtaken: De uitgave van het promotiemagazine Groene Randstad en de algemene 
supervisie over de Almere Woonmarkt. De Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) heeft o.a. een 
werkgroep Almere Promotie. Bij deze vereniging zijn ook organisaties als winkeliersverenigin
gen en de stichting nazomerfestival aangesloten. 

Voorts is nog een aantal kleinere organisaties actief op het gebied van promotie, zoals de 
Vereniging Vrienden van Almere (VVA), Vereniging van stadsfestiviteiten, Stichting Almeriaantje 
en Stichting de Fantasie. 

Ook andere organisaties geven voorlichting over en/of maken promotie voor Almere, door het 
promoten van hun eigen produkt, dat gelegen is in Almere. Voorbeelden hiervan zijn Staatsbos
beheer, die in samenwerking met Falk-Plan een kaart ontwikkelt met daarop alle recreatieve 
mogelijkheden van het buitengebied van Zuid-Flevoland, en de stichting Flevolandschap die 
folders uitgeeft over de diverse natuurgebieden, in Flevoland, die zij in haar beheer heeft. 

In provinciaal verband wordt tevens zorg gedragen voor voorlichting en promotie. Het promotie
beleid van de provincie Flevoland is voornamelijk ondersteunend en voorwaardenscheppend 
van aard. De provincie legt de nadruk op de promotie van het gebied als geheel in het 
binnenland, maar vooral in het buitenland. Op het gebied van promotie wordt incidenteel 
samengewerkt en is sprake van enig overleg, een structurele vorm van samenwerking 
ontbreekt. Binnen de provincie bestaat een wekelijks promotie overleg. Doel van dit overleg is 
de beleidsafstemming op middellange termijn van promotie- en voorlichtingsaktiviteiten. 

Samenvattend blijkt dat er veel organisaties zijn die zich met de toeristisch recreatieve promotie 
van Almere bezig houden. De samenwerking tussen de diverse organisaties is niet optimaal en 
de informatie-uitwisseling niet compleet. Een voorbeeld hiervan is dat een voor publiek 
toegankelijke evenementenkalender ontbreekt. Voorlichting over Almere naar de eigen 
bevolking en promotie van Almere in de regio en op nationaal niveau is belangrijk voor een 
groeiende stad en met name voor de gewenste groei in de toeristisch recreatieve sector. 

5.10.2. Ontwikkeling 

Overheden gaan zich steeds meer manifesteren op het toeristisch recreatief terrein. De 
promotionele acties geschieden zelfstandig, in samenwerking met een VVV of in een promotie
stichting, waarin dan tevens het bedrijfsleven vertegenwoordigd is. City-marketing, waarbij 
toeristisch recreatieve elementen worden opgenomen in een bredere promotieboodschap van 
de plaats is hier een voorbeeld van. Steden zijn op zoek naar een eigen identiteit, die in de 
promotie doorklinkt. Het unieke van een stad, vertaald naar een bepaald thema is vaak ook een 
leidraad bij de ontwikkeling van het toeristisch recreatief produkt. De stimulering van de vraag 
staat daarbij centraal. 
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Steeds meer wordt door middel van samenwerkingsverbanden gewerkt aan de promotie van en 
voorlichting over recreatie en toerisme. In deze samenwerkingsverbanden zijn o.a. gemeenten, 
VVV, het bedrijfsleven en andere instanties op gebied van recreatie en toerisme 'vertegen
woordigd. 

Het promoten van een plaats gebeurt ook wel in regionaal verband. Voordelen van het bundelen 
van krachten bij deze zogenaamde regio-marketing zijn met name te behalen indien gemeenten 
opereren in eenzelfde marktsegment. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland 
pleit, naar aanleiding van een advies van de SEOR (Sociaal Economisch Overleg en 
adviesRaad Flevoland), voor een goede samenwerking met betrekking tot het Flevolands 
promotiebeleid, tussen de provincie, de VVV, de gemeenten en eventueel andere instanties die 
op provinciaal niveau werkzaam zijn. Het idee is dat een versterking van het Flevolands imago 
zowel van belang is voor de provincie als voor de afzonderlijke gemeenten. 

De toeristisch recreatieve voorlichting en promotie op de lokale, regionale en nationale markt en 
de voorlichting naar het toeristisch recreatieve bedrijfsleven moeten verbeterd worden. In het 
kader van de uitwerking van het beleid zal de gemeente een nauwere samenwerking met de 
VVV nastreven. Dit geldt eveneens voor de toeristisch recreatieve bedrijven (o.a. de kamer van 
koophandel, winkeliersverenigingen) en overige instanties op toeristisch recreatief gebied. 

De gemeente zal de lokale activiteiten van VVV Flevoland financieel blijven ondersteunen. 

5.10.3. Beleid 

• In nauwe samenwerking met de VVV, de Kamer van Koophandel, het toeristisch 
recreatieve bedrijfsleven en andere relevante organisaties zullen de toeristisch 
recreatieve voorlichting en promotie op lokaal, regionaal en nationaal en de voorlichting 
naar het toeristisch recreatieve bedrijfsleven verbeterd worden. 
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Hoofdstuk 6 Speerpuntgebieden 

6.1. Keuze speerpuntgebieden 

Het beleid dat per sector wordt voorgestaan, zoals beschreven is in hoofdstuk 5, wordt in dit 
hoofdstuk geplaatst in de diverse toeristisch recreatieve aandachtsgebieden, zoals deze 
onderscheiden zijn in hoofdstuk 1. 

De kracht van de toeristisch recreatieve ontwikkeling ligt in de ruimtelijke clustering van het 
sectorale beleid in de onderscheiden toeristisch recreatieve aandachtsgebieden. Door deze 
integrale benadering ontstaan ruimtelijke concentraties van elkaar versterkende voorzieningen. 

Vanwege het grote belang dat aanbieders en gebruikers van toeristisch recreatieve voorzienin
gen hechten aan de bereikbaarheid vormen de plekken waar stadscorridors andere vormen van 
verkeer (autowegen, vaarwegen, openbaar vervoer) kruisen, de zogenaamde knooppunten, de 
aantrekkelijkste vestigingsplaatsen (hoofdstuk 4). Indien deze knooppunten een zodanige 
ontwikkelingspotentie hebben dat bij de ontwikkeling van voorzieningen en aktiviteiten bij deze 
knooppunten tevens aan het thema Almere Waterstad wordt bijgedragen, dan is sprake van 
zogenaamde speerpuntgebieden (kaart 6). 

Kern van het beleid voor de speerpuntgebieden is: 

• het ruimtelijk clusteren van het voorgestane beleid per sektor; 
• de speerpuntgebieden dragen bij aan de ontwikkeling van het thema Almere Waterstad; 
• de actieve stimulering en ontwikkeling van toeristisch recreatieve (bedrijfs)vestigingen 

en gebruiksmogelijkheden in de speerpuntgebieden; 
• het plegen van gerichte voorwaardenscheppende investeringen in de infrastructuur en 

nutsvoorzieningen ten einde ontwikkelingen op gang te brengen; 
• het waar mogelijk en noodzakelijk financieel ondersteunen van ontwikkelingen en 

voorzieningen door het inzetten van extra gemeentelijke middelen en het actief werven 
van aanvullende financiering door andere overheden; 

• het doelgericht samenwerken met het particulier initiatief. 

Speerpuntgebieden recreatie en toerisme 

1. Centrum Almere Stad en de noord oever Weerwater 

2. Kuststrook Almere-Haven 

3. Pampushaven 

4. Noorderplassen 

5. Muiderzand en Zilverstrand 

6. Zuidoever Weerwater 
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Kaart 6: TOERISTISCH -RECREATIEVE SPEERPUNTGEBIEDEN 

Markermeer 

IJ-meer 

1 2 km 
ontwerp: © Afdeling Vostgoedinformotie --------

Stadscorridors Speerpuntgebieden recreatie en toerisme Almere 

Begrenzing "aandachtsgebieden" 1 Centrum Almere 

* Knooppunten 2 Kuststrook Almere - Haven 

Speerpuntgebieden 3 Pampushaven en omgeving 

4 Noorderplassengebied 

5 Muiderzand en Zilverstrand 

6 Zuidoever Weerwater 
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Volgens voornoemde afweging in de keuze van speerpuntgebieden zou de Blocq van Kuffeler 
ook als speerpuntgebied aangemerkt moeten worden. De feitelijke situatie ter plekke, alsmede 
de door het rijk gewenste (natuur-)ontwikkeling, beperken vooralsnog de toeristisch recreatieve 
mogelijkheden van dit gebied. 

6.2. Toelichting per speerpuntgebied 

6.2.1. Centrum Almere-Stad 

In de komende jaren kunnen een aantal concrete maatregelen genomen worden die de 
toeristisch recreatieve ontwikkeling van het centrum van Almere stimuleren. Om aan het thema 
"Almere Uitgaansstad" werkelijk betekenis te geven dient het stadshart minimaal door de eigen 
inwoners als "goed" ervaren te worden. 
Het aandachtsgebied omvat globaal de zone tussen het Weerwater (boulevard) en stadhuis en 
loopt door tot en met het Weerwaterplein. 
Met het begrip 'Leisure Business District' (L.B.D.) wordt aangegeven dat binnen het totale 
centrumgebied van Almere-Stad een concentratie van een breed scala van op vrijetijdsactivitei
ten gerichte bedrijven en voorzieningen ontwikkeld kan worden, variërend van amusement tot 
cultuur. De kansen dat het hart van Almere een meer dan lokale toeristisch recreatieve 
aantrekkingskracht krijgt worden daardoor vergroot. Door in te spelen op de unieke situering 
van het hart van 'Almere-Waterstad' aan het Weerwater wordt de attractiewaarde vergroot. Met 
de groei van de stad zal steeds meer draagvlak ontstaan voor grootstedelijke vrijetijdsvoor
zieningen. 

Aandachtspunten voor een succesvolle toeristisch recreatieve ontwikkeling van het centrum 
zijn: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

een geconcentreerde ontwikkeling van een schouwburg, museum, horeca, bioscoop, 
bowling, bibliotheek, discotheken, casino, kinderplein en andere vestigingen in de 
amusementssfeer, avondwinkel(s) en kiosken; 
een dusdanige situering van de voorzieningen dat van ochtend tot en met avond een 
continue levendigheid ontstaat in de openbare ruimte; 
realiseren van intimiteit bij het ontwerpen en inrichten van straatprofielen en pleinen; 
deels kleinschalige projectontwikkeling toepassen; 
grote diversificatie van gespecialiseerde winkels; 
ontwikkeling van een 'boulevard' met horeca en aanlegvoorzieningen voor de watersport 
en terras aan of in het water; 
het gebied dient geschikt te zijn voor evenementen (bijvoorbeeld kermis, jazzfestival); 
verlevendiging van de openbare ruimte mogelijk maken (o.a. straatmuziek en -theater); 
aanpassing en verdere ontwikkeling van de passanten haven van het Weerwaterplein. 

De ontwikkeling van dit speerpuntgebied wordt geïntegreerd in de totale centrumontwikkeling. 
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6.2.2. Almere-Haven 

Dit speerpunt omvat het havengebied en de kustzone van Almere-Haven. 
Door de combinatie van een stad aan het water met een recreatiesluis trekt Almere-Haven 
reeds een redelijk aantal toeristisch recreatieve bezoekers. Er is echter veel meer mogelijk: de 
ontwikkeling van het Nautisch Kwartier Almere-Haven, waarin op korte termijn optimaal kan 
worden ingespeeld op het thema Almere Waterstad. 

Bestaande en nieuwe ondernemingen en verenigingen hebben concrete initiatieven voor 
vestiging en activiteiten in dit gebied. Er is een grote variëteit in de initiatieven: horecavestigin
gen en terrassen, uitbreiding van het aantal ligplaatsen, versterking van de verenigingsjachtha
ven, woningbouw aan de haven, verbetering en verdere ontwikkeling van de stranden, een 
veerverbinding met Huizen, etc. Veel projecten kunnen op korte termijn uitgevoerd worden. De 
gewenste toeristische ontsluiting van dit speerpunt voor toerrijders op de Gooimeerdijk verdient 
nadere studie. 

Het is zaak om op korte termijn een ontwikkelingsplan op te stellen om de toeristisch recreatieve 
en commerciële ontwikkeling van het gebied te stimuleren en de initiatieven op een planmatige 
wijze in te passen. De ontwikkeling staat in nauwe relatie met de plannen om het centrum van 
Almere-Haven te revitaliseren. 

6.2.3. Pampushaven 

Het gebied Pampushaven en omgeving heeft door zijn unieke ligging in "Nederland - Waterland" 
grote toeristisch recreatieve potenties. Door de situering aan een kruispunt van drukke 
watersportroutes is het door de rijksoverheid aangemerkt als zogenaamd Ontwikkelingsgebied 
binnen de "Blauwe Pijl" van Nederland-Waterland uit de VINEX. Conform het stadsplan zullen in 
de directe omgeving van Pampushaven circa 30.000 inwoners gevestigd worden. 
De lokatie leent zich goed voor de integrale ontwikkeling van een Recreational Business District 
(R.B.D.). Dit concept is een vooral op openlucht-activiteiten gericht centrumgebied dat geken
merkt wordt door een concentratie van op toerisme en recreatie gerichte commerciële voorzie
ningen. Het draagvlak van een R.B.D. wordt gevormd door de eigen bevolking, verblijfsre
creanten en in dit geval ook watersporters. Voor de beeldvorming van het R.B.D. kan gedacht 
worden aan een combinatie van elementen zoals die voorkomen in bij voorbeeld Harderwijk, 
Port Zélande, La Grande Motte in zuid Frankrijk en Damp2000 aan de Oostzee. 

Het R.B.D. Pampushaven kan globaal de volgende functies omvatten: 
• woningbouw stadsdeel Pampus en Noorderplassen; 
• watersport: grote jachthaven(s) en daaraan gekoppelde bedrijvigheid; aanlegplaatsen 

voor o.a. recreatietoervaart en Bruine Vloot; 
• verblijfsrecreatie: hotel(s), botel, appartementen (gestapeld en/of drijvend); 
• strand en boulevard met aanlegvoorziening; 
• horeca, detailhandel, slechtweervoorzieningen, congrescentrum; 
• een vaarverbinding (incl. sluis) met de Noorderplassen ontsluit het toeristisch recreatief 

achterland en completeert het vaarwegenstelsel van Almere en Flevoland. 

De ontwikkeling van een dergelijk centrum zal gekenmerkt worden door een langdurig ontwikke
lingstraject. De ontwikkeling van de woningbouw in Pampus zal volgens de huidige planning en 
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afhankelijk van besluitvorming over de ontwikkelingsscenario's van de stad eerst na 2005 
gestart worden. Pas daarna kan uitgroei naar een compleet R.B.D. plaatsvinden. 
Een integrale aanpak middels een specifieke project-organisatie en publiek private 
samenwerking wordt aanbevolen. . 

Een aantal basis-elementen van het R.B.D. lenen zich goed om reeds op kortere termijn ontwik
keld te worden. Deze kunnen dan tevens dienen om andere ontwikkelingen op gang te brengen. 
Mede gezien de huidige marktontwikkelingen en de relatief eenvoudige stedebouwkundige 
inpassing zal gestart kunnen worden met op de watersport gerichte voorzieningen en de 
daarvoor noodzakelijke basisinfrastructuur (incl. nutsvoorzieningen): 

• aanlegplaatsen voor de recreatietoervaart en de Bruine Vloot; 
• jachthaven met minimaal 600 ligplaatsen en aanvullende voorzieningen; teneinde een 

rendabele start te kunnen maken; 
• eventueel een eerste fase van een strandontwikkeling; 

Opgemerkt wordt dat Pampushaven de voorkeur heeft als lokatie voor de eerstvolgende, op 
korte termijn gewenste, buitendijkse jachthaven in Almere. 
Overigens heeft het Rijk de Pampushaven inmiddels ter overname aangeboden aan de 
gemeente. 

De, planologisch reeds geregelde, jachthaven aan het IJmeer ter hoogte van de Pampushout 
zal op langere termijn ontwikkeld worden en hangt af van de planning van andere jachthavens 
en de planontwikkeling van Almere-Pampus. 

6.2.4. Noorderplassengebied 

Dit recreatiegebied bestaat uit een recreatieplas van ca. 200 ha omsloten door natuurgebied, op 
water gerichte woningbouw en voor recreatief gebruik ingerichte oevers. De basisinfrastructuur 
in de vorm van ontsluiting, (strand-)oevers en eenvoudige aanlegplaatsen is in een 
vergevorderd stadium van aanleg. De Noorderplassen worden reeds intensief gebruikt door 
watersporters, strandrecreanten en hengelsporters. 
Op de zuidoever en het noordoostelijk schiereiland kunnen diverse toeristisch recreatieve 
bedrijven gevestigd worden. 

Ondanks de reeds aanwezige potenties en meerdere serieuze gegadigden is gebleken dat de 
aanwezige basisinfrastructuur van de bestaande plas nog onvoldoende is om rendabele 
particuliere investeringen mogelijk te maken. Het betreft o.a. een jachthaven, een hotel, horeca 
en verblijfsrecreatie in de vorm van een groepsaccommodatie of camping. 

Voor de in het Stadsplan opgenomen uitbreiding van het Noorderplassengebied met water, bos 
en natuur en woningbouw, is uitgangspunt dat deze grotendeels gefinancierd zal worden uit de 
ontwikkeling van woningbouw. De ervaringen met de bestaande plas leren dat aanvullende 
investeringen in de toeristisch recreatieve basisinfrastructuur noodzakelijk zullen zijn om diverse 
gewenste (commerciële) ontwikkelingen mogelijk te maken. Het uitbreidingsgebied zal een 
directe relatie krijgen met de toeristisch recreatieve ontwikkeling van Pampushaven c.q. de 
"Blauwe Pijl" van Nederland-Waterland uit de VINEX. 
De toeristisch recreatieve invulling zal gestalte krijgen door realisering van voorzieningen als 
aanlegplaatsen, strand en horeca. 
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6.2.5. Muiderzand en Zilverstrand 

Dit toeristisch recreatief concentratiegebied omvat de stranden Muiderzand en Zilverstrand, 
jachthaven/kampeerterrein Marina Muiderzand, alsmede het daarbij behorende achterland (o.a. 
Muiderbos) en de nog te ontwikkelen kuststrook bij Almere-Poort. Het gebied wordt nu reeds 
gekenmerkt door een relatief grote regionale toeristisch recreatieve aantrekkingskracht. 
Op middellange termijn zal door de realisering van woningbouw in Almere Poort een extra 
dimensie aan het gebied gegeven kunnen worden. 

De gemeente zou onder nader te bepalen voorwaarden de stranden van Staatsbosbeheer 
kunnen overnemen en het toekomstig beheer en onderhoud veilig stellen. De bedrijvigheid op 
en bij de stranden (horeca, verhuurbedrijven) kan worden uitgebreid, mits de openbaarheid van 
de stranden niet wezenlijk wordt aangetast. In dit kader wordt het heffen van parkeergelden en 
dergelijke niet uitgesloten. 

Marina Muiderzand heeft een ontwikkelingsplan voor het buitendijks gedeelte van het bedrijf 
opgesteld. Eind 1995 is met de uitvoering begonnen. Het plan omvat o.a. faciliteiten voor de 
watersporter, horeca, detailhandel, een nieuw catamaranstrand en appartementen. Het plan 
levert een sterk positieve bijdrage aan de toeristisch recreatieve ontwikkeling van het thema 
'Almere-Waterstad' en zal extra werkgelegenheid genereren. De binnendijks gelegen 
toeristische camping kan versterkt worden. 

6.2.6. Zuidoever Weerwater 

Deze cluster omvat het Weerwater en het recreatiegebied dat aan de zuidoever daarvan 
gesitueerd is. De basisinrichting is gereed en dient behouden te blijven. De invulling met 
toeristisch recreatieve bedrijvigheid komt langzamerhand op gang (jachthaven, horeca). De 
verdere ontwikkeling van het gebied zal plaatsvinden op basis van de in 1988 vastgestelde 
ontwikkelingsvisie Weerwater. Gestreefd wordt naar een intensivering van het gebruik van 
(strand)oevers en water. Daartoe zal de realisering van kleine watersportontwikkelingen 
(verhuur, cable-ski), een hotel, horeca, de uitbreiding van de jachthaven en eventueel een 
stadscamping e.d. gestimuleerd worden. 
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Hoofdstuk 7 Uitwerking 

7.1. Inleiding 

In het kader van de uitwerking van het Stadsplan Almere zijn of worden diverse sectorale en 
ruimtelijke deelplannen opgesteld. Door de integrale benadering van het toeristisch recreatieve 
beleid is daarmee in sterke mate rekening gehouden. Ook buiten het directe kader van het 
Stadsplan vindt relevante beleidsontwikkeling (o.a. sport) plaats. Bij de uitwerking van het 
toeristisch recreatief beleid zal in een aantal gevallen een nadere afweging met andere 
beleidssectoren moeten plaatsvinden. 

Bij het opstellen van het toeristisch recreatief beleidsplan is bewust gekozen voor het weerge
ven van een visie op wat langere termijn. Daardoor kunnen de potenties en ontwikkelingsruimte 
(flexibiliteit) van Almere optimaal beschreven worden. Bij de ontwikkeling zullen mogelijkheden 
tot samenwerking met marktpartijen en andere instanties, alsmede de beschikbare middelen op 
de middellange termijn van belang zijn. 

Dit beleidsplan omvat aanknopingspunten voor de beoordeling van initiatieven van bedrijven en 
instellingen. De huidige procedure voor de integrale afweging van dergelijke projekten via een 
ambtelijke werkgroep zal gecontinueerd worden. 

7.2. Vijfjarenplannen 

Voor de uitwerking van het geschetste toeristisch recreatieve beleid van de gemeente Almere 
zal het voorgestane beleid uitgewerkt worden tot concrete akties en investeringen. Daartoe is 
een vijfjarenplan recreatie en toerisme 1996 - 2000 opgesteld. Dit plan, dat jaarlijks wordt 
bijgesteld, zal gerelateerd worden aan de integrale ontwikkelingsplanning van de gemeente. Het 
is evident dat daarbij de haalbaarheid van de verschillende projecten wordt vastgesteld en de 
van de gemeente te verwachten inspanning wordt geoperationaliseerd. 

Naast uitwerking van de voorgestane toeristisch recreatieve ontwikkeling in projekten zal in het 
vijfjarenplan aandacht besteed worden aan de uitwerking van aktiviteiten die van structurele 
aard zijn, ten behoeve waarvan specifieke aktie ondernomen moet worden. Deze aktiviteiten 
zijn essentieel als ondersteuning bij het werken aan de projekten. Het gaat om het doen van 
onderzoek, acquisitie en vestiging en samenwerking binnen de toeristisch recreatieve sector. 

Het doen van onderzoek levert een bijdrage aan de voorbereiding en uitwerking van het 
toeristisch recreatief beleid. Voor de planning en het beheer van recreatievoorzieningen, 
-projekten en -ruimten is het noodzakelijk om onderzoek te doen naar de behoefte aan en het 
gebruik van deze voorzieningen. Op basis hiervan kunnen behoeftenramingen worden 
opgesteld c.q. bijgesteld. Van de projekten kan, door het doen van onderzoek, de haalbaarheid 
getoetst en de effekten gemeten worden. 

De aanwezigheid van toeristisch recreatieve vestigingen in Almere is van belang voor de 
toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van de stad. Hoe meer een stad te bieden heeft op dit 
terrein, hoe groter de aantrekkingskracht. Er zal gerichte acquisitie gepleegd moeten worden 
om toeristisch recreatieve ondernemers aan te trekken. 
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Voor een goede uitwerking van het toeristisch recreatief beleid is samenwerking van het 
grootste belang. Alle betrokken gemeentelijke diensten dienen een gecoördineerd toeristisch 
recreatief beleid te voeren teneinde een systematisch beleid te kunnen voeren. Ook tussen de 
gemeente, VVV en het toeristisch recreatieve bedrijfsleven is samenwerking geboden daar de 
toerist en recreant met een veelheid van toeristische aanbieders wordt geconfronteerd. De 
relatie en communicatie met voor recreatie en toerisme in Almere relevante organisaties kan 
verbeterd worden. De organisaties die zich bezig houden met recreatie en toerisme in Almere 
zullen directer bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme betrokken worden. 

7.3. De rol van overheid en bedrijfsleven 

Vele bovenlokale toeristisch recreatieve voorzieningen en gebieden in Nederland worden sinds 
jaar en dag door middel van een gemeenschappelijke regeling tussen diverse lagere overheden 
beheerd. 

Door de overheden wordt steeds meer het belang van de inbreng van commerciële elementen 
in onder andere dagrecreatieve voorzieningen ingezien. Een (deels) commerciële bedrijfs
voering van recreatieve en welzijnsvoorzieningen is in vele gevallen mogelijk. Commer
cialisering van voorheen door de overheid gerunde voorzieningen zal een stijgende lijn laten 
zien. 

Een groeiend aantal voorzieningen wordt geprivatiseerd. Privatisering kan een voorziening als 
geheel betreffen, maar ook voor een gedeelte in de vorm van publiek private samen
werkingsverbanden. De ontwikkeling van de Noorderplassen in Almere is een voorbeeld van 
een publiek privaat samenwerkingsverband. Bij de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen 
zullen publiek private samenwerkingsvormen een steeds grotere rol gaan spelen. 

Schaalvergroting wordt in de toeristisch recreatieve sector eveneens een belangrijk item. Door 
het samenvoegen van bedrijven of het gezamenlijk aanpakken van bepaalde activiteiten 
(promotiecampagnes, organisatieverbanden, inkoopcombinaties) zijn voordelen te behalen. De 
specialisatie in de toeristisch recreatieve sector zal doorzetten. Dit zal een beperking van de 
activiteiten inhouden, ten gunste van de kwaliteitsverbetering. 

7.4. Middelen 

Bij de ontwikkeling van sport en recreatieve voorzieningen is, met uitzondering van bijvoorbeeld 
zwembad 'De Vrijbuiter' in Almere-Buiten, tot nu toe door de gemeente nauwelijks geïnvesteerd. 
Rijkswaterstaat, directie Flevoland heeft in haar ontwikkelingstaak het stichten van sport en 
recreatie voorzieningen, bijvoorbeeld sportaccommodaties, fietspaden, ruiterpaden en 
zwembaden, voor Almere uitgevoerd. Deze situatie behoort tot het verleden. De gemeente 
Almere, tot op heden 'slechts' verantwoordelijk voor de inrichting, exploitatie en beheer en 
onderhoud van de voorzieningen heeft nu ook tot taak het stichten van genoemde voorzienin
gen. Een geheel andere situatie derhalve. De gemeente zal nu moeten sparen voor dit soort 
investeringen. 

Naast de rol, die Rijkswaterstaat heeft gespeeld in de ontwikkeling van sport- en recreatieve 
voorzieningen, heeft het particulier initiatief tevens een aanzienlijke rol gespeeld bij de ontwikke
ling van met name recreatieve voorzieningen (horeca, golfbaan, maneges, jachthavens). 

62 



Toeristisch recreatief beleidsplan 

Hoewel aan het particulier initiatief een grote rol wordt toegekend in de ontwikkeling van 
toeristische en recreatieve voorzieningen, zullen door de gemeente tevens investeringen 
gedaan moeten worden. Door deze voorwaardenscheppende investeringen, waaronder het 
afronden van de basisinfrastructuur en het aanleggen van nutsvoorzieningen (drinkwater, 
riolering, elektriciteit) wordt een optimaal vestigingsklimaat gecreëerd. 

Dit betekent echter dat toeristische en recreatieve voorzieningen een onderdeel zullen vormen 
van het meerjareninvesteringsprogramma (MIP), zoals reeds is aangekondigd in de begroting 
van 1995. Het totaal aan te plegen investeringen zal worden afgewogen ten opzichte van de 
beschikbare middelen zoals 

• weerstandsvermogen Grondbedrijf; 
• fonds grootstedelijke voorzieningen; 
• beschikbare middelen uit nieuw beleid; 
• mogelijke financiële ruimte die vrijkomt door 'oud voor nieuw'; 

Voor de ontwikkeling van een aantal projekten zijn EU-gelden beschikbaar. Tevens kan voor 
projekten een aanvraag ingediend worden om subsidie van het rijk en de provincie (onder 
andere STIREA regeling (Stimulerings Regeling Economische Aktiviteit), BRTN/LAP 
(Beleidsvisie Recreatie Toervaart Net! Landelijk Aanlegplaatsen Plan) te verkrijgen. Daarnaast 
zal de gemeente financieel samenwerken met de markt in publiek private samenwer
kingsverbanden om Almere in toeristisch recreatief opzicht verder te ontwikkelen. 
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BIJLAGEN 





Bijlage I Ontwi.kk~lingsp'rincipe en Overzicht van toeristisch recreatieve 
voorzieningen In Almere 

Bij de inventarisatie van het huidige aanbod van toeristisch recreatieve voorzieningen zal het inrichtingsprincipe 
van heel de stad Almere bepalend zijn. Voor de inventarisatie is het huidige aanbod van toeristisch recreatieve 
voorzieningen opgedeeld in 15 kerngebieden met een stadsdeeloverstijgende funktie. De gebiedsindeling betreft in 
ieder geval de centra van de zes stadsdelen, Stad, Haven, Buiten , Hout, Poort en Pampus. Het centrumgebied in 
Almere-Haven is in de laatste fase van ontwikkeling en de centrumgebieden van Almere-Stad en Almere-Buiten 
zijn in de tweede fase van de ontwikkeling. Aan de centrumontwikkeling van de drie laatstgenoemde kernen is nog 
niet begonnen. Verder zijn zeven gebieden in de Buitenruimte onderscheiden, waarvan het ruimtelijk milieu zo 
uiteenlopend is, dat zij als aparte aandachtsgebieden in deze studie onderscheiden worden. Het betreft hier de 
Noorderplassen, Almeerderhout, Muiderzand en Zilverstrand, Weerwater, Pampushout, Sportpark Fanny Blankers
Koen, Buitenveld , Almere De Vaart en Oostflank Hout. 

Voorts zijn 12 stadscorridors onderscheiden, die allen hun begin hebben in Almere-Stad, als hoofdcentrum van de 
stad Almere. In principe zijn er voor Almere veel meer stadscorridors aan te geven. Er is echter voor gekozen om 
in dit plan het accent te leggen op de stadscorridors die hun oorsprong hebben in het centrum van Almere-Stad, 
het stadshart voor heel Almere. De buitendoelen van de stadscorridors zijn hieronder aangegeven . 

stadscorridor 
noord 
noordoost 1 
noordoost 2 
noordoost 3 
oost 1 
oost 2 
oost 3 
zuid 
zuidwest 1 
zuidwest 2 
west 
noordwest 

buitendoel 
Blocq van Kuffeler 
Oostvaardersplassen 
oostelijke stadsrand 
oostelijke stadsrand 
Gooimeer 
Gooimeer 
Groene kathedraal4 

Sluiskade Almere-Haven 
Zilverstrand (Muiderzand) 
Muiderzand5 

IJ meer 
Pampushaven 

De toeristisch recreatieve aanbodstructuur in Almere is onder te verdelen in tien categorieën: 

1) culturele elementen 
2) dagrecreatie 
3) verblijfsrecreatie 
4) watergebonden recreatie 
5) evenementen en attracties 
6) horeca en uitgaan 
7) detailhandel 
8) vergader- en congresfaciliteiten 
9) infrastructuur 
10) Promotie en voorlichting 

De categorieën infrastructuur en organisatorisch kader en promotie zullen niet naar deelgebied behandeld worden 
omdat deze betrekking hebben op geheel Almere . Het gaat voor wat betreft de infrastructuur niet zozeer om het 
aanbod van fiets- en wandelpaden en vaarroutes per stadsdeel, maar om het gehele samenhangende aanbod in 
Almere. Ook voor de organisatie en promotie is het zinvoller om op heel Almere te focussen . Tevens betreft het hier 
geen materiële voorzieningen, maar organisaties. 

De inventarisatie van het huidige aanbod op toeristisch recreatief gebied is naar deelgebied en sector onderverdeeld. 
De stadscorridors worden onder het betreffend deelgebied aangegeven. Zij zijn voor de bewoonde stadsdelen nog 
niet vastgesteld . Waar een voorziening uit een deelgebied tevens deel uitmaakt van een stadscorridor is dit met een 
teken (*) aangegeven. 

4 Dit tracé is nog niet geheel gerealiseerd. 

5 Dit trace zal met de ontwikkeling van Almere Poort nader uitgewerkt worden 
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Bijlage 11 Inventarisatie huidige toeristisch recreatieve aanbod (oktober 
1994) 

1. centrum Almere-Stad 

typering: winkel- en uitgaansgebied met bovenlokale 
en regionale funktie, ligt centraal in Almere. 

stadscorridors: 
Alle stadscorridors vinden hun oorsprong in het cen
trum van Almere-Stad, waardoor alle toeristisch 
recreatieve voorzieningen in Almere-Stad in principe 
automatisch aan/in een stadscorridor liggen. 

culturele elementen 
- Centrum voor Kunstzinnige vorming (*) 
- architectuurroutes (*) 

dagrecreatie 
- multi-functioneel sportcentrum (Centerpoint) (*) 
- diverse sportvoorzieningen (ballet, squash, fitness, 

tennis) (*) 
- grootschalig winkel- en uitgaanscentrum (*) 
- zwembad (*) 

verblijfsrecreatie 
- Hotel-pension Almere (15 kamers) (*) 

evenementen en attracties 
- kermis (*) 
- Luilak bloemen- en plantenmarkt (*) 

horeca en uitgaan 
- theater Metropole (600 - 850 plaatsen) (*) 
- bioscoop (*) 
- snookercentrum en amusumentshallen (*) 
- dansscholen (*) 
- 19 restaurants, 20 café's, 14 snackbars (*) 

detailhandel 
- Hoofdwinkelcentrum Almere Stad met 

overdekte passagecomplexen en 1 km 
lange winkelpromenade, 181 winkels (centrum): 
33889 m2 v. v.o. (*) 

- 50 winkels (overig): 8358 m2 v. v.o. 
- markt: 120 kramen en verkoop wagens (*) 

2. centrum Almere-Haven 
typering: stadsdeelcentrum, gelegen aan het Gooi
meer. De horeca- en uitgaansgelegenheden zijn o.a. 
gesitueerd rondom een havenkom 

stadscorriddor 
- tracé Z 

culturele elementen 
- Galerie Cirkel 
- Galerie Art - ad Vision 
- expositieruimte in Corrosia 

dagrecreatie 
- diverse sportvoorzieningen (fitness, yoga, ballet) 
- zwembad 
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watergebonden recreatie 
- zwemstrand (*) 
- surfstrand (*) 
- jachthaven en passantenhaven Almere Haven (*) 
- passantenhaven (*) 
- strandpaviljoen (*) 
- boottochten (rederij Tisset) (*) 
- kanoverhuur (*) 

evenementen en attracties 
- Stoom festival (30.000 bezoekers) 
- Holland Triathlon (30.000 bezoekers) 
- Kermis 

horeca en uitgaan 
- theater De Roestbak (250 plaatsen) 
- filmhuis Die BIechttrommel 
- dansscholen 
- amusementscentra, automatenhal, snookercentra 
- 15 restaurants, 12 café's en koffieshops, 5 snack-
bars 

detailhandel 
- 67 winkels (centrum): 8720 m2 v. v.o. 
- 10 winkels (overig): 3360 m2 v.v.o. 
- markt (vrijdagmorgen) 79 kramen en verkoopwa-
gens 

3. centrum Almere-Buiten 
typering: Stadsdeelcentrum 

stadscorridors 
- tracé N01 
- tracé N02 
- tracé N03 

dagrecreatie 
- vrijetijdscentrum met zwembad 
- enkele sportvoorzieningen (fitness en ballet) 

watergebonden recreatie 
- havenkom 

evenementen en attracties 
- Kermis 

horeca en uitgaan 
- discotheek 
- amusementshal 
- 5 restaurants, 3 café's en/of koffieshops, 2 snack-
bars 

detailhandel 
- 24 winkels (centrum): 3087 m2 v. v.o. )* 
- 4 winkels (overig): 701 m2 v. v.o. )* 
- Doemere (winkels over bouwen en wonen) 
23 vestigingen: 17507 m 2 v. v. o. 

- markt (donderdagochtend) 37 kramen en verkoop
wagens 

) * Gegevens van medio mei 1993. v. v. o. is inmiddels 
toegenomen met circa 3000 m2 v. v. o. 



4. centrum Almere-Poort 
typering: landbouwgebied, (reservering stedelijke 
ontwikkeling) 

stadscorridors 
- tracé ZW1, (ZW2): Bastion hotel 

5. centrum Almere-Pampus 
typering: landbouwgebied, ligging aan IJmeer, vlucht
haven aanwezig, (reservering stedelijke ontwikkeling) 

stadscorridor 
- tracé NW 

dagrecreatie 
- bos voor wandelen, trimmen, joggen (*) 

6. centrum Almere-Hout 
typering: tijdelijk landbouwgebied, (reservering stede
lijke ontwikkeling) 

stadscorridors 
- tracé 02, 03 

7. Noorderplassen 
typering: recreatieplas en natuurmoeras 

stadscorridor 
- tracé N 

culturele elementen 
- de Realiteit (*) 

dagrecreatie 
- Noorderplassen: 1000 ha voor wandelen, trim-

men, joggen (*) 
- Wilgenbos en natuurpad voor wandelen ( *) 
- Lepelaarsplassen voor wandelen (*) 
- vogelobservatiehut de Lepelaar (*) 
- Natuur informatiecentrum de Trekvogel (*) 
- acquacamping (*) 

verblijfsrecreatie 
- natuurkampeerterrein Wilgenbos(*) 

watergebonden recreatie 
- zwemstranden (*) 
- surfstrand (*) 
- havenkom De Blocq van Kuffeler (*) 
- trailerhellingen (*) 

8. Almeerderhout 
typering: gebied voor landgebonden recreatie 

stadscorridors 
- tracé 01 
- tracé 02 
- tracé 03 

dagrecreatie 
- Almeerderhout: 1000 ha voor wandelen, trimmen, 
joggen, paardrijden ( *) 

- manege Almere-Haven(*-01) 

- Golfbaan Almeerderhout 27 holes (*) 
- Overvaart: 225 ha voor wandelen, trimmen, jog-
gen ( *) 

- Groene Kathedraal ( *) 
- de Kemphaan 

verblijfsrecreatie 
- Naturistenterrein Chamavi (100) 
- Natuurcamping De Trip (28 plaatsen) 
- Waterlandse recreatietuinen (*-01) 

watergebonden recreatie 
- havenkom aan Hoge Vaart (*-02,03) 
- havenkom aan Lange Wetering (*-02, 03) 

9. Muiderzand en Zilverstrand 
typering: strand en park 

stadscorridors 
- tracé ZW1, (ZW2)dagrecreatie 
- Muiderbos: 160 ha voor wandelen, trimmen, 
joggen 

- 1 midgetgolfbaan, tennisbanen 
- Kromslootpark: 130 ha voor wandelen, trimmen, 
joggen (*) 

verblijfsrecreatie 
- Camping Marina Muiderzand (10 ha) 

watergebonden recreatie 
- zwemstrand Muiderzand 
- zwemstrand Zilverstrand, w.o deel naaktstrand ( *) 
- surfstrand (Zilverstrand) ( *) 
- waterfietsverhuur 
- 1 snelvaarbaan voor jet- en waterskiën ( *) 
- jachthaven Marina Muiderzand 

10. Weerwater 
typering: recreatieplas en stadspark 

stadscorridors 
- tracé 0 : Lumièrepark en Filmwijk 
- tracé Z 

culturele elementen 
- De Fantasie (*-Z) 

dagrecreatie 
- Beginbos: 120 ha voor wandelen, trimmen, joggen 

(*-Z) 
- natuur- en milieucentrum het Eksternest (*-Z) 

watergebonden recreatie 
- zwemstranden (*-0) 
- aanleghaven Weerwaterplein 
- aanleghaven Boulevardflats 
- aanleghaven de Fantasie (*-Z) 
- jachthaven Haddock (o.a. zeilschool) 
- waterfiets- , boot- en kanoverhuur 
- trailerhelling 

horeca en uitgaan 
- 2 restaurants (*-Z) 
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11. Pampushout 
typering: parkbosgebied en landbouwgebied, (reser
vegebied stedelijke ontwikkeling) 

stadscorridors 
- tracé W 
- tracé NW 

dagrecreatie 
- manege Pampushout (*-W) 
- Pampushout: 320 ha voor wandelen, trimmen, 
joggen, paardrijden (*) 

12. Sportpark Blankers Koen 
typering gebied: grootschalig sportpark, (reservege
bied bovenlokale sportaccommodaties) 

stadscorridor 
- tracé NO 

dagrecreatie 
- sportvoorzieningen (*) 

13. Buitenveld 
typering gebied: parkbos en landbouw 

stadscorridors 
- tracé N02, N03 

watergebonden recreatie 
- trailerhelling (*) 

14. Almere De Vaart 
typering: bedrijfsterreinen en kassengebied 

stadscorridor 
- tracé N01 

15. Oostflank Hout 
typering gebied: landbouwgebied 

stadscorridor 
- tracé (03) 

dagrecreatie 
- 1 modelvliegterrein 
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Bijlage 111 Toeristisch recreatieve vestigingen en werkgelegenheid 

Tabel 1 Toeristisch recreatieve bedrijfsvestigingen naar stadsdeel en categorie - 1993 

1 2 3 6 8 totaal 
dagre- verblijfs- watergebon- horeca detail-
creatie recreatie den recreatie en uit- handel 

gaan en toele-
verende 
bedrijven 

Almere- 12 0 2 39 32 85 
Haven 

Almere- 18 2 2 125 93 240 
Stad 

Almere- 8 0 1 21 29 59 
Buiten 

Almere- 2 0 1 1 1 5 
Poort 

Almere- 1 0 0 0 0 1 
Pampus 

Almere- 1 0 0 1 1 3 
Hout 

totaal 42 2 \ 6 187 156 393 

In de categorieën 'evenementen en attracties', 'infrastructuur' en 'vergader- en congresfacili
teiten' zijn geen bedrijfsvestigingen in Almere aanwezig. 
De werkgefegenheid per categorie is aangegeven in de volgende tabel 
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Tabel 2 Vestigingen en diverse soorten werkzame personen per categorie - 1993 

aantal werkgele- werkgeIe- werkzame werkza-
vestigin- genheid genheid mannen me vrou-
gen netto ruto wen 

dagrecreatie 42 114 227 124 103 
( 41) 

verblijfsrecreatie 2 10 13 6 7 
( 2) 

watergebonden 6 26 26 24 2 
recreatie ( 4) 

horeca en uitgaan 187 426 685 374 311 
(147) 

detailhandel en 156 347 430 254 176 
toeleverende (118) 
bedrijven 

totaal recreatieve 393 923 1381 782 599 
vestigingen en 
werkzame perso-

(312) nen 

niet-recreatieve 3258 20744 25147 14264 10883 
vestigingen en 
werkzame perso-
nen 

totaal aantal vesti- 3651 21667 26528 15046 11482 
gingen en werkza-
me personen 

De cijfers tussen haakjes zijn de aantallen bedrijfsvestigingen, zoals verkregen van de Provincie 
Lelystad. Door problemen met de codering zijn waarschijnlijk een aantal bedrijven niet in deze 
telling opgenomen. 
Van het totaal aantal bedrijfsvestigingen in Almere, betreft het in 10,7% een toeristisch 
recreatieve bedrijfsvestiging. 5,3% van het totaal aantal banen (bruto werkgelegenheid) in 
Almere bevindt zich in de toeristisch recreatieve sector. 
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Bijlage IV Behoefteramingen recreatie en toerisme Almere 

1. Ligplaatsen in jachthavens 

Op basis van onderzoe!Ç' wordt er voor de berekening van de behoefte van uitgegaan dat 1,5% van de huishoudens 
in Almere behoefte heeft aan een vaste ligplaats voor een pleziervaartuig in een jachthaven. Het gaat hierbij om 
vaartuigen met een minimumlengte van 4 meter. Het huidige aantal ligplaatsen is 1450 (Marina Muiderzand 800, 
Almere-Haven 450, Haddock Watersport 200). Alleen van Almere-Haven is bekend dat alle ligplaatsen door 
Almeerders worden ingenomen. Tevens liggen verspreid door Almere enkele tientallen vooral kleine boten buiten de 
jachthavens. 

tabel 1. Aantal benodigde ligplaatsen in Almere 

jaar aantal inwoners aantal ligplaatsen 

1995 111.300 1.712 

tot 2000 138.400 2.129 

tot 2005 170.900 2.629 

eindfase 275.000 4.196 

In het kader van de door het rijk voorgestane verdere ontwikkeling van het IJsselmeergebied zouden 18.000 nieuwe 
ligplaatsen gerealiseerd moeten worden. In dat kader wordt voor Almere uitgegaan van nog eens 1.000 ligplaaten 
voor de boven lokale behoefte. De fasering van deze 1.000 ligplaatsen dient nog nader bepaald te worden. Daarmee 
komt het aantal ligplaatsen op circa 5.000, waarvan er nu 1.450 gerealiseerd zijn. 

2. Strand 

Voor het bezoek aan kunstmatige stranden zal voor de Almeerse situatie gerekend worden met een belangstel
lingspercentage van 10%. Uit onderzoek? blijkt dat het merendeel van de bezoekers op het Muiderzand en 
Zilverstrand van het oude land komt. Voor het bezoek vanuit de regio kan gerekend worden met een, ook voor de 
komende jaren, constant aantal van 5.000 personen. Als circulatiefactor voor het strandbezoek wordt voor Almere 
1,4 aangehouden. 
De maximale momentcapaciteit voor de Almeerse stranden is vastgestel op 500 personen per hectare. 

tabel 2. Benodigde oppervlakte strand in hectaren 

jaar aantal inwoners aantal bezoekers aantal hectaren 
strand' 

1995 111.300 16.130 23 

tot 2000 138.400 18.840 27 

tot 2005 170.900 22,090 32 

eindfase 275.000 32.275 46 

Momenteel is in Almere bruto 42 hectaren strand aanwezig (33,3 hectaren netto). Voor het vaststellen van het 
aantal hectaren strand dat nog gerealiseerd moet worden is het huidig oppervlak netto strand bepalend. Bij 275.000 
inwoners en een gelijkblijvende regionale behoefte dient circa 46 hectare strand beschikbaar te zijn. Er moet dus 
nog 10 à 15 hectare netto strand bij. In het jaar 2002 is de huidige oppervlak strand niet meer voldoende. 

6 Als Almere vrij heeft ... , 1995 

7 Jonker en Maatman, 1993 
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3. Hengelsport 

Voor de hengelsport wordt, voor de berekening van de behoefte aan oeverlengte gerekend met een 
deelnamepercentage van 4%. De maximum momentcapaciteit (het maximaal aantal personen dat op een bepaald 
moment van een voorziening gebruik kan maken) is 25 meter oeverlengte per persoon. 

tabel 3. Benodigde oeverlengte in kilometers 

jaar aantal inwoners aantal aantal km 
oeverlengte 

1995 111.300 4.452 178 

tot 2000 138.400 5.536 221 

tot 2005 170.900 6.836 273 

eindfase 275.000 10.901 436 

Als Almere doorgroeit naar circa 275.000 inwoners, dan is er 436 kilometer oever nodig om in de behoefte van de 
sportvisserij te kunnen voorzien. Met de huidige lengte aan oevers in Almere langs de randmeren , recreatieplassen , 
vaarten en grachten zal ruimschoots aan de vraag voldaan kunnen worden. 

4. Bos 

Op de berekening van het benodigd aantal hectaren bos zijn in principe twee deelnamepercentages van invloed: de 
deelname aan intensieve en de deelname aan extensieve landgebonden recreatie. Extensieve landgebonden 
recreatie bestaat uit activiteiten als toerrijden met auto, wandelen , fietsen , paardrijden. 
Intensieve vormen van landgebonden recreatie betreffen het bezoek aan dagcampings en picknickplaatsen. Gezien 
het geringe aanbod van deze voorzieningen in Almere en de veronderstelling dat er in Almere voldoende ruimte in 
bos aanwezig is voor dagkamperen en picknicken, wordt de intensieve landgebonden recreatie voor berekening van 
de behoefte verder buiten beschouwing gelaten. 

Uit onderzoek blijkf dat het bezoek aan de bossen en parken in Almere op gemiddeld 13% ligt. Voor de behoeftera
ming bos wordt dit percentage aangehouden, met een circulatiefactor van 4 en een maximale momentcapaciteit van 
5 personen per hectare. 

tabel 4. Behoefte aan bos in hectaren 

jaar aantal inwoners aantal bezoekers aantal hectaren bos 

1995 111.300 14.469 723 

tot 2000 138.400 17.992 900 

tot 2005 170.900 22.217 1111 

eindfase 275.000 35.458 1773 

Momenteel is in Almere circa 2.000 hectare bos aanwezig. Een deel zal in de periode tot 2015 omgezet worden in 
stadspark. Uit de tabel blijkt dat bij 275.000 inwoners in totaal circa 1.800 hectare bos nodig zal zijn. Naar 
verwachting zal de beschikbare oppervlakte bosgebied voldoende blijven. 

8 Als Almere vrij heeft .. . , 1995 
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5. Ruitersport 

Het deelnamepercentage voor paardrijden ligt voor Almere op 1,7%. Dit cijfer is gebaseerd op informatie omtrent 
het huidige aantal ruiters dat van de huidige maneges in Almere gebruik maakt. 
Voor de behoefteraming is uitgegaan van een gemiddelde capaciteit van een manege van circa 850 ruiters. Indien 
de gemiddelde capaciteit van de maneges groter is dan 850 ruiters, dan heeft dit uiteraard gevolgen voor de 
planning. 

tabel 5. Aantal benodigde maneges in Almere 

jaar aantal inwoners aantal manege ruiters aantal maneges 

1995 111.300 1.892 2 

tot 2000 138.400 2.353 3 

tot 2005 170.900 2.905 4 

eindfase 275.000 4.675 6 

6. Golfbanen 

Het deelnamepercentage (feitelijk en potentieel) voor golf kan volgens de Nederlandse Golf Federatie gesteld 
worden op 1 % van de bevolking. Indien voor Almere van hetzelfde percentage wordt uitgegaan dan zullen bij 
250.000 inwoners circa 2.500 spelers te verwachten zijn. 
Bij een maximum van 50 spelers per golfhole zijn uiteindelijk 50 holes noodzakelijk. De capaciteit van de huidige 27-
holes golfbaan wordt met een ledenbestand van 1 .300 personen volledig benut. Deze baan trekt voor het merendeel 
mensen van buiten Almere. 
Op basis van de lokale behoefte zou op termijn , rond het jaar 2005, gefaseerd met een twee golfbaan gestart 
kunnen worden. Ook deze baan zou 27 holes moeten hebben. 
Daarbij is dus geen rekening gehouden met de reeds aanwezige bovenlokale vraag. 

tabel 6. Behoefte aan golfbanen 

jaar aantal inwoners aantal golfers aantal golfbanen 

1995 111.300 1.113 1 

tot 2000 138.400 1.384 1 

tot 2005 170.900 1.709 1 

eindfase 275.000 2.750 2 
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ALMERE en WATERSPORT 
Almere, een stad op weg naar 180.000 inwoners, omgeven door het Gooimeer, 

IJmeer en Markermeer en in het bezit van 3 recreatieplassen, kan niet anders 

dan watersportminded zijn. De watersport en (water)recreatie zijn belang

rijke peilers van de vrijetijdsbesteding onder de inwoners van Almere. 

Maar de mogelijkheden op het gebied van watersport en waterrecreatie 

in Almere zijn niet alleen interessant voor de eigen inwoners. Ook u als 

watersporter en (water)recreant kunt plezier beleven aan het geva

rieerde watersport en (water)recreatieaanbod dat Almere te bie

den heeft. Een overzichtelijke kaart met alle mogelijkheden treft 

u aan de binnenzijde van deze folder aan. 

Jachthavens 

Almere telt 3 jachthavens. Daarnaast zijn er een tiental watersport

verenigingen in Almere actief. De oudste jachthaven (W.S.v. 

Almere-Haven) is gelegen aan het Gooimeer langs de 

Gooimeerdijk bij Almere-Haven. Aan de IJmeerdijk ligt 

Marina Muiderzand. Bij deze luxe jachthaven hoort ook de 

camping met een midgetgolfbaan en 2 tennisbanen. 

Haddock Watersport is de jongste jachthaven annex 

zeilschool met petit-restaurant en is gevestigd aan 

het Weerwater. Gedurende het seizoen worden 

hier zeil-, windsurf- en kanocursussen gegeven. 

Ook is het mogelijk zeil- en vissersboten, 

kano's en windsurfplanken te huren. In de 

toekomst zullen de mogelijkheden op het 

gebied van watersport nog fors uitbrei

den. 
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_ Van buitendijks naar binnendijks water 

Rondom Almere zijn het Gooimeer, IJmeer en Markermeer de 
buitendijkse trekpleisters voor menig watersporter door de 

ruimte op het water. Echter, binnendijks heeft Almere drie recre
atieplassen, de Leeghwaterplas, het Weerwater en de Noorder

plassen. Deze plassen zijn uitermate geschikt voor zeilen, wind

surfen, zwemmen en spelevaren. De beginnende watersporter 
kan hier rustig oefenen, want snelvaren en jetskiën is op de ' 

recreatieplassen verboden. Ook voor visliefhebbers zijn er langs 

de poldervaarten en rondom de recreatieplassen volop goede 
visstekken te vinden. 

De recreatieplassen zijn bereikbaar vanaf het Gooimeer via de 
sluizen bij Almere-Haven voor schepen met een diepgang tot 

1.25 meter en een hoogte tot 2.50 meter. 

Het Weerwater is bereikbaar via de stadswateren de Lange en de 
Korte Wetering. 

Voor het passeren van de sluizen bij de havenkom wordt een 
geringe bijdrage gevraagd. De sluis in de Kromme Wetering 

gaat op zonne-energie . De sluizen zijn van 16 april tot 16 okto

ber geopend, maar kunnen ook buiten het seizoen op verzoek 
worden bediend. 

Aan de N oor~erplassen is riant wonen gecombineerd met de 

liefde voor de watersport: villa's direct gelegen aan het water 
met aanlegsteiger voor de deur. Mogelijk komt er een jachtha

ven aan deze plas te liggen. De Noorderplassen grenst aan het 

natuurgebied de Lepelaarsplassen, bekend door haar rijke 
vogelstand. 

Snelvaren is mogelijk op de snelle motorbootbaan gelegen in 

het Gooimeer ter hoogte van het Kromslootpark. 

Passantenplaatsen 

In de havenkom van Almere-Haven is overnachtingsruimte voor 
ongeveer 50 boten. 

Overnachtingen moeten worden geregeld met de havenbeheer
der die te vinden is bij Moby Marina b .v. aan de Sluiskade 30. 

Dit is tevens het adres van het VVV kantoor, het gemeentelijk 

infocentrum en Rederij Tisset. Bij de laatstgenoemde kunnen 
vaararrangementen worden geboekt, waaronder bijvoorbeeld 

een dagje dolfinarium Harderwijk of vaartochten door de stads

grachten van Almere. Op de kade staat een kiosk waar men toi
letten, douches, wastafels, een watertappunt en uitstort voor 

chemisch toilet aantreft. Alle jachthavens beschikken over faci
liteiten voor passanten. Zoals in heel Flevoland zijn er in 

Almere ook diverse aanlegplaatsen in de vaarten. 

Recreatie 

Almere heeft volop recreatiemogelijkheden. Alle mogelijkheden 
op sportief en recreatief gebied worden door middel van picto

grammen op de kaart aan de binnenzijde van de folder aange
geven. In de vaarten treft u verschillende aanlegsteigers aan, 

waardoor u op loop- of fietsafstand komt van de verschillende 

voorzieningen waaronder ook winkelcentra. Ook is bijvoorbeeld 
het vrijetijdscentrum te Almere-Buiten (met zwembad, sauna, 

sportschool, recreatiebad, 80m glijbaan en wirlpool) bereikbaar 
te voet vanaf de aanlegsteigers in de Lage Vaart. 

Als u een fietsliefhebber of wandelaar bent kunt u vanaf diver

se aanlegplaatsen de natuur- en recreatiegebieden per fiets of te 
voet direct bereiken. Het fietspadennetwerk van Almere is vrij 

van snelverkeer. Bij de VVV is de fietskaart verkrijgbaar. Uit
gaansmogelijkheden zijn divers. In alle kernen treft men verschil

lende eet- en drinketablissementen aan. Ook winkelen en naar 
de bioscoop of het theater gaan behoren tot de mogelijkheden. 

scentrum De Vrijbuite 
ein I, Almere-Buiten 

. 036 - 5372337 

Informatie 

*" VVV/gemeentelijke infocentrum Sluiskade: tel: 036-5348088 

*" Rederij Tisset~ Moby Marina b. v.: tel: 036-5317284 

*" VVV/ANWB Almere-Stad: tel: 036-5334600 

*" Wóonmarkt Stadhuis: tel: 036-5399221 

*" Haddock ~tersport: tel: 036-5330646 

*" Jachthaven Ws. V. Almere-Haven: tel: 036-5317517 

*" Jachthaven Marina Muiderzand: tel: 036-5365151 

*" Almeerse Reddings Brigade: tel: 036-5325733 

*" Zwembaden: tel: 036-5372337 

*" Plevokano-kanoverhuur: tel: 036-5334361 

*" Yachtcharter Elbana: tel: 036-5374777 

Colofon 

HADDOCK WATERSPORT 

Archerpad 8, 1324 ZZ Almere 
(achter busstation het Oor) 
Telefoon: 036 - 53 30 64.6 

• jachthaven 
• eetcafé 
• zeil-surf-kano-cursussen 
• ààk verhuur! 
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