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INTRODUCTIE

Almere is een jonge stad. Inwoners geven aan er graag te wonen 

en de rust, ruimte en het groen hoog te waarderen. Tegelijkertijd 

staat de stad, net als de regio als geheel, voor enkele grote 

veranderingen. De samenleving verandert, het woningtekort 

loopt op, verduurzamingsvraagstukken dringen zich op, evenals 

zorgen over de vraag of iedereen nog wel kan blijven meedoen 

in de samenleving. Daar komt bij dat medeoverheden als het 

Rijk en de provincie een enorme bijdrage van Almere vragen 

aan de regionale woningbouwopgave. Deze veranderingen 

en grote woningbouwopgave vragen om een passend 

antwoord, roepen op tot stellingname en tot handelen. Met het 

Handelingsperspectief MRA Oostflank 2020-2030 wordt daaraan 

gewerkt.

Werkplaats Centraal Almere verzorgt voor het 

Handelingsperspectief de uitwerking voor het gebied dat loopt 

van de noordzijde van station Almere Centrum tot De Steiger ten 

zuiden van de A6 en van de westoever van het Weerwater tot 

en met de oostoever van het Weerwater. Het is een gebied dat 

met haar centrumfunctie en stedelijke voorzieningen een grote 

rol speelt in het functioneren van de stad, dat naast meer de al 

genoemde meer generieke stedelijke opgaven ook specifieke 

eigen opgaven kent en dat – als jong stadscentrum met ruimte 

voor ontwikkeling – grote kansen biedt voor verstedelijking.

Met de visie Centraal Almere: Modern hoogstedelijk leven in 

het groen zet de Werkplaats een perspectief neer waar Centraal 

Almere tot 2050 naartoe kan groeien; zowel voor het hele gebied 

als de verschillende deelgebieden daarbinnen. Daarbij wordt 

ingegaan op de rol van Centraal Almere in de stad als geheel en 

de rol in de regio en wordt beschreven wat het gebied betekent 

en kan betekenen voor (toekomstige) Almeerders en bezoekers.

Een kaart van het plangebied vindt u op pagina 6.

De basis voor de visie wordt gevormd door analyse, thematische 

werksessies en gesprekken met interne en externe experts en 

door eerder vastgestelde plannen, zoals Almere Centrum, de 

eeuwig jonge binnenstad. Gemeenschappelijke rode draden 

zijn in de visie verwerkt. Komende tijd staat in het teken van 

gesprekken met belanghebbenden van binnen en buiten Almere, 

waarbij gesproken wordt over het ontwikkelperspectief en vooral 

over de dilemma’s en keuzevraagstukken die daaruit voortkomen.

Grote bewegingen Centraal Almere 2050
De visie zet een stip op de horizon waar partijen met elkaar aan 

kunnen werken. De grote bewegingen daarin zijn: 

• Geleidelijke verdichting en groei van het centrummilieu 

– van Almere Centrum naar Centraal Almere – waarbij 

de verschillende delen van het gebied met hun eigen 

sfeer, van hoogdynamisch tot meer ontspannen, aan het 

centrummilieu bijdragen 

• De ontwikkeling van het gebied tot aantrekkelijk milieu voor 

hoogstedelijk leven met een sterke mix van wonen, werken, 

leren, ontmoeten en recreëren

• Uitbreiding van het hoger onderwijs en studentenhuisvesting 

in het gebied

• Kwaliteitssprong van de openbare ruimte met nadrukkelijke 

aandacht voor het versterken van de identiteit van de stad 

(groenblauwe landschapsstad, vernieuwende architectuur, 

jonge stad)

• Aanpassing van het mobiliteitsprofiel binnen het gebied, 

met meer prioriteit bij voetgangers en fietsers, om de 

verblijfskwaliteit te vergroten.

• Een bijdrage aan de woningbehoefte met de bouw van 

9.500-15.000 woningen en een bijdrage aan de toename 

van de werkgelegenheid met ruimte voor 13.500-18.500 

arbeidsplaatsen. Concreet betekent dit verdichting 

(toevoeging van bebouwing) in bestaand stedelijk gebied.

Hiermee kan Centraal Almere een wezenlijke rol spelen in 

(duurzame) verstedelijking van de stad, wordt de binnenstad 

toekomstbestendig versterkt en wordt het centrum 

aantrekkelijker voor (toekomstige) inwoners en bezoekers van 

Almere. Ook zal Centraal Almere met de geschetste ontwikkeling 

op regionale schaal een belangrijker rol spelen als economische 

en sociale hotspot en recreatieve bestemming.

Adaptiviteit en integraliteit
De komende 30 jaar zullen zich ongetwijfeld onvoorziene 

ontwikkelingen voordoen. De stip op de horizon die met het 

ontwikkelperspectief wordt geschetst, helpt dan om koers te 

houden. De komende tien jaar zijn minder ongewis. Zodoende 

is in dit document voor de periode tot 2030 uiteengezet welke 

strategische interventies nodig zijn om het perspectief te 

realiseren.

De visie is opgesteld vanuit verschillende invalshoeken, 

maar de nadruk ligt – zoals past bij de aard van lange 

termijn plannen voor verstedelijking – op ontwikkelingen in 

fysieke en programmatische zin. Veelal worden wenselijke 

ontwikkelingen op hoofdlijn geschetst, soms worden concrete 

mogelijke uitwerkingen genoemd. Deze visie geeft richting 

aan verdere concrete planvorming. Bijvoorbeeld in integrale 

wijkplannen en wijkpacten, een werkwijze zoals voorgesteld 

door de Werkplaats Toekomstbestendige Stad. Deze werkt op 

een kleiner schaalniveau de sociaaleconomische, fysieke en 

beheerstechnische veranderopgave voor de middellange termijn 

(zo’n tien jaar) uit, met een commitment van en inzet door 

professionals en bewoners in de wijk.
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Quotes afkomsting uit Post uit de Stad worden met dit logo aangeduid. 

Leeswijzer
Deze rapportage start met het ontwikkelperspectief voor Centraal 

Almere: hoe ziet de stad er in 2050 uit? In hoofdstuk 2 wordt 

aangegeven op welke manier daarmee wordt bijgedragen aan de 

opgaven voor Almere als geheel (de algemene opgaven zoals deze 

zijn geformuleerd voor het Handelingsperspectief ) en Centraal 

Almere in het bijzonder. Hoofdstuk 3 beschrijft de strategische 

interventies die nodig zijn om het geschetste perspectief voor 

Centraal Almere te kunnen realiseren. In hoofdstuk 4 wordt 

het ontwikkelperspectief uitgewerkt naar de verschillende 

deelgebieden. Daarbij wordt per gebied aangegeven met welke 

maatregelen dit perspectief verwezenlijkt kan worden.

In de visie voor Centraal Almere wordt ingezet op verdichting 

van bestaand stedelijk gebied. In Hoofdstuk 1 en 4 wordt de 

verdichting kwalitatief beschreven. Hoofdstuk 5 maakt inzichtelijk 

wat die verdichting in kwantitatieve zin betekent. Dat is nodig om 

concrete afspraken te kunnen maken en voor bijvoorbeeld de 

gemeentelijke woningbouwprogrammering.

Verdeeld over het document zijn quotes toegevoegd. Deze 

quotes komen uit interviews die zijn gehouden met bewoners 

van Almere gedurende het traject ‘Gesprek met de Stad’, waarbij 

aan bewoners is gevraagd hoe ze het leven in Almere ervaren, hoe 

zijn de toekomst zien van Almere en wat zij aan onze werkplaats 

zouden willen meegeven.

In de bijlagen vindt u voor Centraal Almere de verantwoording 

van de werkwijze, de thematische analyse en de oogst van 

de werksessies en gesprekken met experts op de genoemde 

thema’s. Ook vindt u hier de verstedelijkingsscenario’s die in 

een vroeg stadium van het proces zijn opgesteld ter voeding 

van de werksessies en gesprekken en waarvan de verdieping en 

verkenning heeft geleid tot de visie zoals die voorligt.

Plangebied
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PLANCAPACITEIT TOT 2025
 
Stationsgebied
 Wisselweg
 Randstad 20/21
 Divers
Centrum
 Campus
 Highnote
 Hospitaalgarage, 5.2
 Divers
Floriade

Totaal

AANTAL WONINGEN

750
1250
150

1250
150
500
250
660

4.960

Bestemmingsplan, momenteel wordt eventuele verhoging van het aantal te bouwen woningen onderzocht.

VOORTBORDUREN OP

De visie Centraal Almere 2050 borduurt voort op eerder vastgestelde plannen en concrete projecten. 

Deze zijn de komende jaren bepalend voor de ontwikkeling van het gebied en zijn zodoende 

opgenomen in het geschetste ontwikkelperspectief. Het gaat daarbij over beleidsstukken als Almere 

Centrum, de eeuwig jonge binnenstad, visie en programmaplan 2020-2030 voor de binnenstad (2020) 

en de visie en aanpak Stationskwartier Almere Centrum tot 2025 (2019). Ook is verbinding gelegd met 

(de lopende trajecten van actualisatie van) de Economische Agenda Almere, de detailhandelsvisie, 

de visie werklocaties, de woonvisie, de mobiliteitsvisie en het Meerjarenprogramma Groen-Blauw.

Concrete gebiedsontwikkelingen die als gegeven zijn meegenomen in het ontwikkelperspectief 

zijn, naast diverse kleinschalige ontwikkelingen: de ontwikkeling van de stadswijk Hortus op het 

Floriadeterrein, transformatie projecten op de Wisselweg en Randstad 20/21 en de ontwikkeling van 

de Campus in de binnenstad. Andere concrete projecten de komende tijd, die van invloed zijn op de 

ontwikkeling van het gebied, zijn de vernieuwing van station Almere Centrum, de aanpak van het 

Stationsplein, de herinrichting van de Esplanade en de herinrichting van de Stadhuispromenade. 

Met de projecten in de openbare ruimte van station tot het Weerwater wordt gewerkt aan een 

'Groene Loper', die gereed moet zijn voor de start van de Floriade in 2022. Tot slot wordt al enige tijd 

gewerkt aan het Rondje Weerwater en zal deze ook komende jaren verder uitvoering krijgen. Al deze 

projecten zijn meegenomen in het ontwikkelperspectief Centraal Almere 2050.
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1. Perspectief 
Centraal Almere 2050
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“HET GROEN EN WATER EN DE RUIMTE HOREN ECHT BIJ ALMERE 

EN ZIJN OOK VAN GROTE MEERWAARDE VOOR DE METROPOOL. 

WE BLIJVEN ECHT DE TUIN VAN DE METROPOOL.”
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MODERN HOOGSTEDELIJK LEVEN IN HET 
GROEN

Centraal Almere – het gebied rondom het Weerwater – is in 2050 

het hart en het visitekaartje van de stad, de plek waar Almeerders 

zich verbonden mee voelen en waar Almeerders elkaar en 

anderen ontmoeten. Alle routes uit de stad komen hier samen. 

Het is het economische en sociale hoogtepunt van de stad en 

staat als geen ander deel van Almere in verbinding met de regio.

In de regio is Centraal Almere uniek. Het biedt net als de andere 

grootstedelijke centra een breed scala aan stedelijke en regionale 

voorzieningen, maar dan wel nét anders. Als hart van New Town 

Almere biedt het een modern en goed bereikbaar centrumgebied 

met een levendige mix van ontmoeten, studeren, wonen en 

werken in een uitzonderlijke groenblauwe setting. Bovendien 

maakt de jonge en bruisende stedelijke dynamiek duidelijk dat je 

je in de tweede stad van de Metropoolregio Amsterdam bevindt.

Centraal Almere is een aaneenschakeling van verschillende 

sferen. Het samenspel van die sferen maakt het een bijzonder 

gebied, dat voor inwoners en bezoekers veel te bieden heeft. 

De te onderscheiden gebieden in Centraal Almere hebben 

elk hun eigen karakteristiek en accent als het gaat om type 

activiteiten en woonmilieu. Het ene gebied kenmerkt zich door 

de stedelijke dynamiek van werken, winkelen, cultuur, horeca 

en entertainment. In het andere gebied ligt de nadruk meer 

op recreatie en ontspanning. Het is de plek waar je modern 

hoogstedelijk kan leven in het groen. In de combinatie zit de 

kracht van Centraal Almere.

De ruimte en het groen zijn erg waardevol: “vooral omdat ik zo dichtbij de natuur woon, ik ga vaak 

wandelen en fietsen en heb nog steeds een echt vakantiegevoel”
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LEGENDA
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2050
Centraal Almere verbindt de stad. Het verbindt...

...IDENTITEIT

In Centraal Almere komt de identiteit van de stad volop tot uiting. 

Moderne stedelijkheid en vernieuwende architectuur komen hier 

samen met het groenblauwe karakter van de landschapsstad. 

Landschap en stad lopen in verschillende gradaties en met 

verschillende thematische accenten naadloos in elkaar over. De 

sfeer varieert daarbij van urban tot sportief, recreatief, cultureel 

en ecologisch. Het groen en het water worden volop gebruikt 

door inwoners en bezoekers van Almere.

De stad experimenteert daarnaast volop met duurzame 

verstedelijking en circulaire bedrijvigheid en dat is te zien in het 

straatbeeld. Van een duurzame stadswijk aan de zuidoever van het 

Weerwater tot natuurinclusieve nieuwbouw in het stadscentrum. 

Van een living lab voor circulaire economie op De Steiger tot 

ruimte voor innovatieve startups in het stationsgebied.

In de verdere ontwikkeling van Centraal Almere gaat expliciet aandacht uit naar het tot uiting laten komen en versterken 
van de identiteit van de stad. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor vernieuwende architectuur, experiment, duurzame 
verstedelijking, circulaire economie en landschap

Groen-blauwe identiteit

LEGENDA

“Almere kan zich onderscheiden op het snijvlak tussen 

groen en technologie: je maakt het groen ‘tech-driven’ en 

je gebruikt groene technologie. Het gaat om duurzaamheid 

en innovatie.”
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DE GROEN-BLAUWE STRUCTUUR WAAR ALMERE STERK IN IS MOET 
DOORSIJPELEN TOT IN HET CENTRUM.
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2050
Centraal Almere verbindt de stad. Het verbindt...

...MENSEN

Mensen maken de stad, ook in Centraal Almere. Het centrum 

is hét sociale knooppunt van de stad en biedt volop ruimte 

aan ontmoeting en interactie. Het gebied is met een prettig 

verblijfsklimaat en een mix van werken, onderwijs, winkels en 

horeca bovendien uitgegroeid tot aantrekkelijk werkmilieu. De 

verdere versterking van het hoger onderwijs trekt studenten 

aan, waardoor het gebied steeds levendiger wordt. Veel sociale 

interactie is er ook bij het Weerwater. Langs de oevers zijn 

er diverse aantrekkelijke verblijfsplekken met kleinschalige 

horeca en mogelijkheden voor sportieve, recreatieve en 

culturele activiteiten. Door de combinatie van verdichting 

en hoogstedelijkheid enerzijds en menselijke maat en 

verblijfskwaliteit anderzijds ontstaat levendigheid en draagvlak 

voor de voorzieningen die belangrijk zijn voor de stad en haar 

inwoners.

Centraal Almere biedt met verschillende sferen veel variatie en is 

daarmee een prettige omgeving voor mensen van verschillende 

leeftijden en met verschillende leefstijlen, voorkeuren en 

interesses. Je vindt er kunst en cultuur in alle segmenten (van 

beeldentuin tot hiphop), rustige en dynamische plekken, winkels 

in laag en hoog segment. Het gebied heeft voor alle Almeerders 

wat te bieden. Daarnaast is er sprake van een aantrekkelijke, voor 

iedereen toegankelijke en veilige openbare ruimte.

Ook letterlijk maken mensen Centraal Almere. Het gebied heeft 

verder vorm gekregen door initiatieven van ondernemers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties, collectieven en 

individuen. Samenwerking, betrokkenheid en eigenaarschap 

dragen bij aan een gevarieerd gebied met karakter.

De verdere ontwikkeling van Centraal Almere stimuleert 
ontmoeting. Er wordt geïnvesteerd in openbare ruimte 
met een hoge verblijfskwaliteit en een mix aan functies. 
Speciale aandacht gaat uit naar de verdere ontwikkeling 
van Centraal Almere als gebied voor alle Almeerders, 
door bij programmering en inrichting van de openbare 
ruimte rekening te houden met verschillende leefstijlen 
en door Almeerders ook actief te betrekken bij 
ontwikkelingen en ruimte te geven voor initiatief.

14



2050
Centraal Almere verbindt de stad. Het verbindt...

...GEBIEDEN

Het hart van de stad is gegroeid. Voorheen beperkte dit hart zich 

tot het stadscentrum, het winkelgebied. Geleidelijk aan zijn het 

gebied ten noorden van het station en het Weerwater er ook 

onderdeel van geworden. De levendigheid van het centrum heeft 

zich van binnen naar buiten uitgebreid. Dit is mogelijk gemaakt 

doordat in de inrichting van de openbare ruimte langjarig 

prioriteit is gegeven aan verblijfskwaliteit en aan voetgangers en 

fietsers, waarmee de barrièrewerking van busbanen en drukke 

autowegen is afgenomen.

Langs het Weerwater zijn er nieuwe functies bijgekomen, die 

mensen uit heel Almere en daarbuiten aantrekken. Het begon 

met de Floriade en een campus op het Floriadeterrein. En na een 

museum aan de oostkant van de binnenstad volgden diverse 

voorzieningen bij ‘t Oor. Daarbij weerspiegelen de nieuwe 

gebouwen rondom ‘t Oor het hoogstedelijke karakter van het 

stadscentrum nu ook aan de zuidzijde van het Weerwater. Het 

Rondje Weerwater heeft de gebieden als het ware aaneengeregen 

en verknoopt het Weerwater met het groenblauwe raamwerk van 

de stad.

Door de versterking van het programma van het centrum en de 

verschillende functies langs het Weerwater, heeft Centraal Almere 

voor Almeerders een steeds grotere betekenis gekregen als ‘hun 

stadscentrum’. De verbinding van Almeerders met het hart van de 

stad is gegroeid. Daarnaast zijn de fysieke verbindingen tussen 

Centraal Almere en de andere delen van de stad verbeterd. Naast 

een goede autobereikbaarheid zijn er goede (snel)fietsroutes 

en comfortabele stallingsvoorzieningen. En aantrekkelijke 

stadsstraten vormen de entrees van de binnenstad. Centraal 

Almere is zodoende altijd dichtbij.

In de ontwikkeling van Centraal Almere wordt geleidelijke groei van het centrum van binnen naar buiten gefaciliteerd. 
Complementair aan de ontwikkeling van de binnenstad en het stationsgebied kunnen functies een plek krijgen op 
andere plekken langs het Weerwater. Het Rondje Weerwater zorgt voor onderlinge verbinding. Op het moment dat 
de binnenstad inclusief stationsomgeving de grenzen voor ontwikkeling nadert, kunnen rondom ‘t Oor aanvullende 
hoogstedelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Bij de verdere ontwikkeling van Almere landen nieuwe stedelijke 
voorzieningen voornamelijk in Centraal Almere, waarmee de centrumfunctie wordt versterkt. De stedelijke (snel)
fietsroutes naar Centraal Almere worden verbeterd en de dreven die nu de entrees van de binnenstad vormen, worden 
getransformeerd tot uitnodigende stadsstraten.

Centraal Almere verbonden met de stad

LEGENDA
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“GEEN ENKEL CENTRUM IN NEDERLAND HEEFT ZOIETS ALS HET WEERWATER. ZET 
DAAR VOL OP IN. MAAK HET TOEGANKELIJK.”- ASTRID SANSON, VML DIRECTEUR 

STEDELIJKE KWALITEIT ROTTERDAM
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2050
Centraal Almere verbindt de stad. Het verbindt...

...DE REGIO

De enorme druk op de ruimte in het westelijk deel van de 

metropoolregio Amsterdam heeft ertoe geleid dat de potentie 

van Almere om die druk te verlichten uiteindelijk is benut. Centraal 

Almere is naast Amsterdam en Utrecht uitgegroeid tot het derde 

belangrijke stedelijk centrum in de noordvleugel van de Randstad. 

Door de goede bereikbaarheid en strategische ligging in de regio 

biedt het centrum een aantrekkelijk werkmilieu voor nationaal 

en internationaal opererende bedrijven, in aanvulling op en 

complementair aan de economische toplocaties in Amsterdam en 

rondom Schiphol. Het winkelgebied en uitgaansgelegenheden 

hebben mede door het unieke karakter van het centrum tot 

ver buiten Almere bekendheid verworven. En het in het gebied 

gevestigde hoger onderwijs trekt – met specifieke specialisaties 

in stedelijke voedselvoorziening, ICT, circulaire economie en 

duurzame stedelijke ontwikkeling – studenten aan uit binnen- en 

buitenland, waaronder studenten die elders in de regio (blijven) 

wonen.

De positie van Almere in de regio is mede versterkt door de 

verbeterde bereikbaarheid, met name met het openbaar vervoer. 

Naast directe, frequente en snelle treinen naar Schiphol en 

Rotterdam, noordoost-Nederland en Utrecht, is de verbinding 

met Amsterdam versterkt met de IJmeerverbinding. Met de groei 

in regionale verbindingen en aantallen reizigers is het station 

uiteindelijk grootschalig verbouwd en uitgegroeid tot station 

Almere Centraal. Almere is door een versterkte wederzijdse relatie 

steeds meer onderdeel uit gaan maken van ‘groot Amsterdam’ en 

heeft daarmee ook internationaal een sterker positie verworven. In samenwerking met de regio en het Rijk wordt de regionale functie van Centraal Almere versterkt. Inzet daarbij 
wordt geleverd op de versterking van het economisch programma en de daaraan ondersteunende functies als hoger 
onderwijs, kenniscentra, studentenhuisvesting, culturele voorzieningen en hotel- en congresvoorzieningen. Ook voor 
de verbeteringen in bereikbaarheid per openbaar vervoer worden met Rijk en regio voor de langere termijn concrete 
afspraken gemaakt.

Verscheidenheid aan milieus binnen Centraal almere Positie Almere als tweede stad in de MRA

LEGENDA

“Almere moet echt de transitie maken van woonstad naar 

woonwerkstad. Dan verminder je meteen het fileprobleem, 

want mensen hoeven niet meer dagelijks weg om elders te 

werken.”
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Impressie: Stedenwijk in 2050
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2. De opgaven 
voor Centraal Almere
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“ROND 2007 KWAM HET BESEF DAT NAAST WONEN EN MEER FUNCTIEMENGING 
MEER NODIG WAS. HET GAAT OVER DE BELEVING VAN DE BEGANE GROND, 

DE STAD OP OOGHOOGTE. ER WAS HOOGBOUW, GROTE GEBOUWEN MET DODE 
PLINTEN.” - MIRJAM VAN LIEROP, GEMEENTE ROTTERDAM



DE OPGAVEN VOOR CENTRAAL ALMERE

Dit perspectief is ontwikkeld als antwoord op de opgaven waar 

Almere en specifiek Centraal Almere voor staan. Deze opgaven 

zijn: 

Aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat
Almere staat voor de grote opgave om de lokale economie en 

werkgelegenheid te versterken. Op dit moment is het aantal banen 

gering in verhouding tot de omvang van de beroepsbevolking. 

Daardoor kent Almere een hoge uitgaande woon-werk-pendel; 

veel mensen werken elders in de regio. Ook is de economie van 

Almere erg conjunctuurgevoelig. Als het slecht gaat met de 

economie, gaan in Almere verhoudingsgewijs veel banen verloren. 

De lokale economische structuur moet schokbestendiger worden. 

Inzetten op robuuste werkgelegenheidsgroei draagt bij aan een 

aantrekkelijkere stad en veerkrachtigere samenleving.

Inzetten op robuuste werkgelegenheidsgroei betekent dat er 

meer nodig is dan bevolkingsvolgende werkgelegenheidsgroei 

(detailhandel, onderwijs, zorg, etc.). De zogenaamde stuwende 

economie heeft een impuls nodig. Zakelijke dienstverlening, 

handel en industrie zijn daar voorbeelden van. Voor Almere 

liggen er specifiek kansen in ICT, circulaire economie, duurzame 

stedelijke ontwikkeling, agrofood (stedelijke voedselvoorziening) 

en toerisme & recreatie. 

Informele werkmilieus op goed bereikbare plekken spelen in 

toenemende mate een rol als het gaat om economische groei. 

Door de aanwezigheid van voorzieningen bieden die een 

aantrekkelijke werkomgeving, maar ook bevorderen ze interactie 

en kennisuitwisseling tussen bedrijven en tussen bedrijven 

en kennisinstellingen. Almere Centrum heeft met de goede 

bereikbaarheid en aanwezigheid van diverse voorzieningen, 

kantoren en hoger onderwijs de potentie om uit te groeien tot 

aantrekkelijk informeel werkmilieu. Zeker met het oog op de 

grote ruimtedruk elders in de regio. Wel is er nog werk aan de 

winkel om ervoor te zorgen dat hier daadwerkelijk sprake is 

van een economisch interactiemilieu: in het centrum is er op 

plekken sprake van monofunctionaliteit, de kennisinfrastructuur 

is vooralsnog beperkt ontwikkeld, het aanbod van zakelijke 

ontmoetingsplekken is nog minimaal, de openbare ruimte nodigt 

momenteel weinig uit tot verblijf, het aanbod van voorzieningen 

kan beter net als de levendigheid in het gebied. Ook zijn concrete 

regionale afspraken nodig over de spreiding van economische 

dynamiek en over toeleiding van nieuwe bedrijvigheid en 

ondersteunende voorzieningen naar Almere, passend bij het 

Almeers profiel.

Toekomstbestendige binnenstad
De binnenstad van Almere is momenteel vooral een 

winkelcentrum. In een samenleving die zich steeds meer ook 

digitaal afspeelt, wordt meer en meer online gewinkeld en staan 

fysieke winkels steeds verder onder druk. Een aantrekkelijk en 

toekomstbestendig winkelgebied begint met een aantrekkelijk 

winkelaanbod, maar staat tegelijkertijd vooral in het teken van 

ontmoeting en beleving. De verblijfskwaliteit van de openbare 

ruimte speelt daarbij een cruciale rol. Op dit moment is die in 

de Almeerse binnenstad ondermaats. Binnensteden hebben 

daarnaast meestal een historische en culturele betekenis voor de 

inwoners van een stad, waardoor ze er graag komen. In Almere is 

daar door de jonge geschiedenis nog maar beperkt sprake van.

Bij het werken aan de ontwikkeling van de binnenstad wordt 

dan ook gewerkt aan een compacter kernwinkelgebied – met 

een aantrekkelijk winkelaanbod in alle segmenten, van hoog 

tot laag – en aan het versterken van de mix van wonen, werken, 

leren, ontmoeten en voorzieningen. Daarmee krijgen plekken 

meerdere functies en worden ze op verschillende tijden en 

door verschillende doelgroepen gebruikt. Zo is er meer sprake 

van beleving en ontstaat er een 16-uurs economie. Ook wordt 

onder het adagium ‘eeuwig jonge binnenstad’ gewerkt aan het 

verder versterken van de identiteit van het gebied, onder andere 

met een pleinenstrategie waarmee een kwaliteitsimpuls aan 

de openbare ruimte wordt gegeven. Almere Centrum zal zich 

blijven vernieuwen en (zo) haar eigen geschiedenis opbouwen. 

Door zorgvuldig om te gaan met wat er is maar ook door te 

blijven ontwikkelen. Naast goede, eigentijdse en experimentele 

architectuur wordt daarbij ingezet op een groener, duurzamer 

centrum en betere zichtbaarheid en bruikbaarheid van het water.

Bij de ontwikkeling van het centrum wordt de komende jaren 

gewerkt van binnen naar buiten: de kern moet goed zijn, met 

steeds levendiger flanken daar omheen. De lange termijn 

“De laatste tijd en met name in de huidige situatie zien we een 

herwaardering van de nabijheid. Beter een goede buur dan een 

verre vriend.” 
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ontwikkeling van Centraal Almere en de rest van de stad moet 

de versterking van de binnenstad van Almere ondersteunen. Een 

belangrijk aandachtspunt daarbij is de mogelijke concurrentie 

die komende jaren kan ontstaan door ontwikkelingen 

elders. Uitgangspunt moet zodoende zijn: het zorgen voor 

complementariteit en goede fasering.

Diversiteit aan leefmilieus
Almere is een stad die zich kenmerkt met een breed aanbod van 

suburbane woonomgevingen. Regionaal bezien is dit een grote 

kracht van de stad. Tegelijkertijd zijn er ook Almeerders die iets 

anders wensen dan een rijwoning met tuin. Denk aan jongeren, 

studenten en starters, of aan zogenaamde ‘emptynesters’ die hun 

gezinswoning willen inruilen voor een woning in de nabijheid 

van stedelijke voorzieningen. Ook zijn er mensen die verhuizen 

uit drukkere stedelijke gebieden, zoals Amsterdam, die iets 

rustiger willen wonen, maar de nabijheid van stedelijke dynamiek 

niet willen missen.

Centraal Almere biedt de mogelijkheid om het aanbod van 

leefmilieus in de stad te verrijken. In de binnenstad en de 

stationsomgeving liggen kansen voor hoogstedelijk wonen 

op een goed bereikbare plek en voor de ontwikkeling van een 

aantrekkelijke woonomgeving voor jongeren, studenten en 

starters. Het Weerwater biedt unieke mogelijkheden voor wonen 

aan, op en nabij het water. En aan de zuidoever van het Weerwater 

zijn er nog volop ontwikkelingsmogelijkheden, waarin een eerste 

stap wordt gezet met de realisatie van de Floriadewijk.

Tegelijkertijd biedt Centraal Almere nu al plek aan zo’n 30.000 

inwoners en speelt het gebied ook een belangrijke rol in het 

aanbod van betaalbare huisvesting in de stad. De opgave is om 

met de verdere ontwikkeling van Centraal Almere het aanbod 

van leefmilieus (en van type woningen) met nieuwe woningen te 

verrijken en bestaande leefmilieus met hun specifieke kwaliteiten 

– waaronder betaalbaarheid – te versterken. 

Duurzame mobiliteit
Almere staat bekend als comfortabele autostad. 

Dat is een belangrijke kwaliteit. Tegelijkertijd 

kan op plekken waar je ontmoeting en interactie 

wenst, zoals in een centrumgebied, veel automobiliteit nadelig 

zijn voor de verblijfskwaliteit. Drukke doorgaande wegen werken 

als barrières en parkeergebieden en -gebouwen zijn vaak 

onaantrekkelijke, doodse plekken.

Daarnaast is er een mondiale opgave om uitstoot van uitlaatgassen 

te verminderen. Dat kan met transitie naar emissieloze mobiliteit, 

zoals elektrisch vervoer, maar ook door de noodzaak van 

autogebruik te verminderen en door ov-gebruik, fietsen en lopen 

te stimuleren. De ontwikkeling van ov-knooppunten, het zorgen 

voor goede fietsroutes en ov-verbindingen dragen daar aan bij. 

Centraal Almere biedt grote kansen voor knooppuntontwikkeling 

rond treinstation Almere Centrum – zeker als ook de 

IJmeerverbinding is gerealiseerd. Door hier in de directe 

nabijheid woningen, werkplekken en voorzieningen te realiseren, 

wordt bijgedragen aan duurzame mobiliteit. Rond busstation 

’t Oor is tevens ruimte voor verstedelijking in de nabijheid 

van HOV-verbindingen. Centraal Almere kent zeer goede 

busverbindingen, maar de fietsroutes naar en in het gebied 

kunnen worden verbeterd. Tot slot zijn er diverse plekken waar de 

verblijfskwaliteit van de openbare ruimte door dominantie van de 

auto en druk verkeer onder druk staat. Zoals langs de dreven en 

bij de parkeergelegenheden.

“Door de tuinstadopzet van Almere is de natuur echt goed 

verbonden met de stad. De laatste tijd is de natuur in Almere 

enerzijds grootser en voornamer geworden en anderzijds ook 

vriendelijker en uitnodigender met goede fiets- en wandelpaden 

en ook kleinschalig groen.”

“Hier moeten ook veel meer studentenwoningen komen, die brengen stedelijkheid. 

Mijn dochter zou dan misschien ook wel in Almere blijven wonen, terwijl ze zich 

nu als vanzelfsprekend meer op Utrecht of Amsterdam oriënteert.”
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Intermezzo:   
   Mobiliteit

“ACCEPTEER DAT ONDERWEG ZIJN OOK EEN WAARDEVOLLE MENSELIJKE ACTIVITEIT 
IN ZICHZELF KAN ZIJN EN DAT SNELHEID ONDERGESCHIKT KAN ZIJN AAN DE 
KWALITEIT VAN DE INTERACTIE.” - PROF. DR. MARCO TE BRÖMMELSTROET, 

HOOGLERAAR STEDELIJKE MOBILITEITSTOEKOMSTEN AAN DE UVA
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LEGENDA

Huidige knelpunten

Citylounge Rotterdam
De Coolsingel te Rotterdam ondergaat in 2020 een metamorfose van een 
drukke, het centrum doorsnijdende verkeersader naar een Rotterdamse 
straat voor ontspanning en vertier. Waar de Coolsingel voorheen een sterke 
barrière vormde tussen Oost en West en waar voetgangers met moeite 
konden oversteken. De straat transformeert nu naar een plek waar je wilt 
zijn en waar je wilt vertoeven. In het nieuwe asymmetrische profiel is 
ruimte voor auto’s, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. De snelheid 
is sterk teruggedrongen. Fietsers krijgen ruim baan net als de voetgangers. 
Voor hen is in het nieuwe profiel meer ruimte vrijgemaakt waardoor de 
Coolsingel in de toekomst substantieel zal bijdragen aan de citylounge-
functie van het centrum.

Mobiliteit en verblijfskwaliteit 
Cruciaal voor een toekomstbestendige binnenstad is een goede 

verblijfskwaliteit. Een gebied met hoge verblijfskwaliteit biedt 

een aangename en veilige omgeving voor voetgangers en nodigt 

uit om even te blijven staan of ergens te gaan zitten. Dit laat zich 

moeilijk verenigen met openbare ruimte waar gemotoriseerd 

verkeer de boventoon voert of die is ingericht als doorgangsruimte. 

Het verbeteren van de verblijfskwaliteit in een gebied heeft dan 

ook directe gevolgen voor de mobiliteit in dat gebied. Zo wordt 

in veel binnensteden bij de inrichting van de openbare ruimte in 

toenemende mate prioriteit gegeven aan voetgangers en fietsers. 

Naast het instellen van voetgangersgebieden, gaat het daarbij 

ook over het autoluw maken van het gebied, het tegengaan van 

barrièrewerking van straten voor autoverkeer – bijvoorbeeld door het 

transformeren van autowegen naar stadsstraten – of het instellen van 

shared space-zones. Stadsstraten zijn hoofdroutes door een gebied 

waarbij de verkeerssnelheid laag en de intensiteit van autoverkeer 

beperkt is, waar verschillende modaliteiten samenkomen en 

waarlangs een mix aan winkels, horeca en andere publiekstrekkende 

functies een plek heeft. Bij een shared space-zone heeft geen enkele 

modaliteit formeel voorrang en zijn er geen markeringen, men houdt 

daardoor automatisch rekening met elkaar.

Ook voor de binnenstad van Almere is het verbeteren van de 

verblijfskwaliteit een belangrijke ambitie, net als het zorgen voor een 

meer samenhangend centrumgebied en de geleidelijke groei van 

het centrummilieu van binnen naar buiten. Om dit te realiseren, zal 

ook in de binnenstad van Almere prioriteit bij voetgangers en fietsers 

moeten liggen en diverse knelpunten geslecht worden:

• De busbaan langs de Bankiersbaan doorsnijdt de binnenstad in 

het hart;

• Oost-westverbindingen in het centrumgebied zijn vooral 

ingericht als doorgangsruimte met veelal blinde gevels op 

straatniveau;

• Aan de westkant van de binnenstad vormen de Spoordreef en 

de busbaan een barrière tussen het westelijk deel (inclusief de 

Bottelaar- en Zoetelaarpassage) en de rest van de binnenstad. 

De parkeergarages in dit gebied hebben blinde gevels op 

straatniveau;

• De Koetsierbaan isoleert als het ware het bouwblok dat het 

omlijst van zijn omgeving en vormt aan de westkant een 

scheiding tussen het uitgaanscluster en het Schipperplein en 

museum;

• De Regisseursstraat is volledig ingericht op winkellogistiek en 

toegang tot parkeergarages;

• Aan de oostkant vormt de Landdrostdreef een scherpe 

begrenzing van het centrumgebied, terwijl er aan de oostzijde 

van de dreef een campusontwikkeling is voorzien die de 

binnenstad kan versterken;

• Aan de noordkant van het station deelt de busbaan het gebied 

op in drieën, dit bemoeilijkt op termijn doorgroei van het 

centrummilieu aan de noordkant.

In de ontstaansgeschiedenis van Almere is een bewuste keuze gemaakt 

voor een gescheiden verkeerssysteem en is er – ook in het centrum 

– veel ruimte gereserveerd voor de auto en autobereikbaarheid. De 

aanpak van de knelpunten en het prioriteit geven aan voetgangers 

en fietsers vraagt zodoende een heuse paradigmaverschuiving in 

het Almeerse denken over mobiliteit. De recent vastgestelde visie 

De eeuwig jonge binnenstad en de mobiliteitsvisie zetten hierin een 

eerste stap, maar er is meer nodig.
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Veerkrachtige samenleving
Een belangrijke opgave voor Almere is om te werken aan een 

veerkrachtige samenleving. Belangrijke kernbegrippen hierbij 

zijn inclusiviteit, participatie en betaalbaarheid. 

Inclusiviteit gaat erover dat de stad plekken biedt die van ons 

allemaal zijn, waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Voor 

Centraal Almere ligt hier een opgave om te zorgen voor openbare 

ruimte die uitnodigend is voor verschillende doelgroepen, om 

te zorgen voor functies en activiteiten die diverse doelgroepen 

bedienen en om ruimte te bieden aan initiatieven vanuit de 

samenleving. Dat Centraal Almere een plek is voor alle Almeerders.

Voor participatie is het van belang dat er voldoende 

werkgelegenheid is die ook aansluit bij de lokale beroepsbevolking. 

Voor Almere betekent dit dat er voldoende werkgelegenheid 

moet zijn in het lage en middensegment, maar ook dat het 

aanbod van werk in het hogere segment wordt versterkt. Zodat 

iedereen in Almere een baan kan vinden die bij hem of haar past. 

Centraal Almere is een belangrijke banenmotor en kan daarin 

nog verder groeien. Ook van belang voor participatie is toegang 

tot onderwijs. Centraal Almere kan met een breed aanbod van 

hoger onderwijs Almeerders stimuleren om verder te leren en 

zich blijvend te ontwikkelen.

Een belangrijke voorwaarde voor een veerkrachtige samenleving 

is tot slot dat er ook voldoende betaalbare huisvesting is, voor 

mensen met lage inkomens, voor jongeren, studenten en starters. 

Centrumgebieden bieden voor jongeren, studenten en starters 

mogelijkheden, met appartementen en gemeenschappelijke 

woonvormen die betaalbare huisvesting bieden in een voor 

deze doelgroep aantrekkelijke woonomgeving. Centraal Almere 

kan hier een grote rol in spelen, met ontwikkeling van (ook) dit 

soort woningen. Daarnaast bieden in Centraal Almere de aan de 

binnenstad grenzende wijken Stedenwijk en Staatsliedenwijk 

Verbinden van stad en landschap
Almere is een echte landschapsstad met grote oppervlakten 

bos, parken, water en natuur. Er is een uitgebreid groenblauw 

raamwerk dat stad en landschap verbindt, ruimte biedt aan spel, 

sport en ontspanning, de binnenstedelijke plassen aaneenrijgt en 

(reserverings)ruimte biedt voor toekomstige maatschappelijke 

opgaven. De structuur van plassen en groengebieden kent een 

opbouw van meer stedelijk naar het centrum naar meer natuurlijk 

naar de randen. Centraal Almere is hét centrale knooppunt van 

het groenblauwe raamwerk, hier komen vier groenblauwe wiggen 

bijeen in het Weerwater.

De opgave, ook in Centraal Almere, is om de essentie van het 

groenblauwe raamwerk te koesteren, de buurten beter te verbinden 

met het landschap en om de (bestaande) kwaliteiten beter te 

benutten door bij inrichting en beheer aandacht te besteden aan 

belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde en door te 

investeren in voorzieningen. In de groenblauwe wiggen en rondom 

en op het Weerwater liggen er volop kansen om hieraan te werken 

en om de identiteit van Almere als landschapsstad beter tot haar 

recht te laten komen.

Ook is het de opgave om de Almere identiteit van landschapsstad 

beleefbaar te maken in het verstedelijkt gebied. Dat bebouwing 

en groen met elkaar verweven zijn. Deze opgave wint met het oog 

op klimaatverandering aan urgentie. Voor Centraal Almere ligt 

hier met name in de binnenstad en rondom het station nog een 

grote uitdaging. Door het zichtbaar vergroenen van de openbare 

ruimte en gebouwen (gevels en daken) en daarmee het groen 

de haarvaten van de stad in te ‘trekken’, kan deze opgave worden 

aangepakt (en tegelijkertijd de identiteit verder worden versterkt).

Tot slot is er de stadsbrede opgave om het ecologisch systeem en 

de biodiversiteit te versterken, zowel in het groenblauwe raamwerk 

als door de verstedelijkte gebieden meer natuurinclusief te maken.

betaalbare huisvesting voor lagere inkomens, waaronder 

gezinswoningen. De opgave is om in deze wijken de leefbaarheid 

te verbeteren en ontwikkelruimte in deze wijken te benutten en 

tegelijkertijd de betaalbaarheid van deze wijken te borgen.
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Duurzaamheid
Een opgave die breed speelt, is de transitie naar een duurzame 

leefomgeving en naar een circulaire economie. In Centraal 

Almere zullen alle ontwikkelingen bij moeten dragen aan de 

energietransitie in de vorm van energiezuinige nieuwbouw en 

met toepassing van mogelijkheden voor energieopwekking 

(zonnepanelen). En ook al is de bestaande bebouwing relatief 

nieuw, veel gebouwen kunnen en moeten qua energieprestatie 

nog verbeterd worden. Een groot voordeel van Centraal Almere is 

dat er al een warmtenet ligt dat ook voor nieuwe ontwikkelingen 

een rol kan spelen. Ook heeft het Weerwater potentie voor 

aquathermie (warmtewinning en koeling).

Qua klimaatadaptatie ligt er voor Centraal Almere een opgave 

om hittestress tegen te gaan in de versteende gebieden. Vooral 

in de binnenstad en rondom het station wordt het al snel 

warmer dan gemiddeld. Het Weerwater en de parken zijn juist de 

koelere gebieden in de stad. Toepassing van groen en water in 

de versteende gebieden – in de openbare ruimte en op gevels 

en daken van gebouwen – kan voor verkoeling zorgen. Groen en 

water spelen ook een rol bij de opvang en afvoer van regenwater 

en voorkomen zodoende wateroverlast. Bovendien dragen ze bij 

aan een aantrekkelijker straatbeeld.

De transitie naar een circulaire economie vraagt van 

verstedelijking dat er circulair gebouwd wordt en dat er ruimte 

is voor circulaire bedrijvigheid. Almere pioniert met circulair 

bouwen bij de ontwikkeling van het Floriadeterrein en biedt zo 

ruimte voor innovatie op dit vlak. Bedrijventerrein De Steiger, 

zuidelijk in Centraal Almere, is in ontwikkeling als kraamkamer 

voor circulaire bedrijvigheid. Iets wat met verdere ontwikkeling 

van het gebied versterkt kan worden.

Versterkte positie van Almere in de regio
Almere is intensief verbonden met de regio. Het dagelijks leven 

van veel Almeerders speelt zich niet louter af binnen de grenzen 

van de stad. Voor werk, onderwijs, uitgaan of zorg reizen ze naar 

naburige gemeenten, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor 

Amsterdam. Ook zijn er mensen van elders die voor werk, onderwijs 

of winkelen naar Almere trekken. De frequentieverhoging van 

de treinen naar Amsterdam en de aanleg van de Hanzelijn – de 

verbinding met Zwolle en overig noordoost Nederland – hebben 

aan de regionale uitwisseling een impuls gegeven. Station Almere 

Centrum speelt dan ook een belangrijke rol in de verbinding met 

de regio. Maar net zo belangrijk voor het aantrekken van mensen 

van elders is het aanbod van winkels, voorzieningen en werk in 

het centrum. Ook op twee andere manieren is Centraal Almere 

verbonden met de regio: met HOV-busstation ‘t Oor en de A6. 

Centraal Almere kan een belangrijke rol spelen in het versterken 

van de positie van Almere in de regio. Door de ontwikkeling 

rondom de ov-knooppunten als station Almere Centrum en 

busstation ‘t Oor. Door op deze plekken ook ruimte te bieden aan 

groei van werkgelegenheid en door versterking van het aanbod 

van voorzieningen met een regionale uitstraling, zoals hoger 

onderwijs en culturele- en vrijetijdsvoorzieningen. Belangrijke 

randvoorwaarde is hierbij wel de verdere verbetering van de ov-

bereikbaarheid.
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Niets doen is geen optie
De beschreven opgaven maken duidelijk dat voor het gebied Centraal Almere niets doen geen optie is. In Centraal 

Almere ligt dé kans om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere economische ontwikkeling en groei van 

werkgelegenheid in Almere. Als dit niet gebeurt, verbetert de woon-werk-balans niet. Sterker nog stilstand of te weinig 

ambitie in ontwikkeling betekent dan achteruitgang. Almeerders zijn dan voor werk is toenemende mate aangewezen op 

banen buiten de eigen stad, wat met name voor het lage- en middensegment op de arbeidsmarkt erg nadelig is. Zonder 

ingrijpen zal de winkel- en daarmee ook de centrumfunctie van de binnenstad afkalven. Zonder ingrijpen zullen er wellicht 

hier en daar vastgoedprojecten worden gerealiseerd, maar zullen die niet wezenlijk bijdragen aan de woonopgave van de 

stad en regio en aan de versterking van het gebied en het draagvlak voor voorzieningen. Met niets doen in Centraal Almere 

zullen niet meer mensen verleid worden tot gebruik van het openbaar vervoer en (elektrische) fiets als alternatief voor de 

auto. En als het gaat om verduurzaming zal niets doen leiden tot meer hittestress en wateroverlast in het gebied.

Niets doen zal de leefbaarheid, de arbeidsparticipatie en de aantrekkelijkheid van Almere als vestigingsplaats negatief 

beïnvloeden, en daarmee ook de sociaaleconomische positie van de stad. Ook zal het zorgen voor nog meer druk op het 

regionale mobiliteitssysteem en op delen van de regio die al zo onder druk staan. Kortom, niets doen is geen optie!
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Impressie: de Steiger in 2050
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3.  Strategische 
interventies
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Om het geschetste perspectief voor Centraal Almere te realiseren, 

is op verschillende onderwerpen strategische interventies nodig; 

inzet die cruciaal is om de gewenste ontwikkeling te verwezenlijken.

1. Verdichten met een uitgekiende groei- en 
ontwikkelingsstrategie 
Het ontwikkelperspectief voor Centraal Almere in 2050 zet in op 

verdichting: in totaal wordt de toevoeging van 9.450 tot 15.000 

woningen voorzien op het huidige totaal van 12.500 woningen en 

een groei van de werkgelegenheid (nu zo’n 22.000 arbeidsplaatsen) 

met 13.400 tot 18.400 banen (zie ook hoofdstuk 5). Deze 

verdichting is noodzakelijk voor de versterking van de binnenstad 

en de schaalvergroting van het centrummilieu, zodat Almere een 

centrum heeft dat bij een grote stad past. De grote ontwikkelingen 

zijn voorzien voor de binnenstad inclusief stationsgebied 

en voor de zuidoever van het Weerwater (Floriadeterrein en 

knooppuntontwikkeling rondom ‘t Oor).

Deze verdichting, de versterking van de binnenstad én de 

schaalvergroting van het centrummilieu is alleen te realiseren 

met een uitgekiende groei- en ontwikkelingsstrategie. Niet alleen 

binnen de plangrenzen van Centraal Almere, maar voor de stad als 

geheel en zelfs op regionale schaal.

A. Groei- en ontwikkelstrategie Centraal Almere: van binnen 
naar buiten
Voor de versterking van de binnenstad en de schaalsprong van 

het centrummilieu is het belangrijk om aandacht te besteden aan 

het realiseren van kritische massa – voldoende concentratie van 

(centrum)functies om zo te komen tot de gewenste (centrum)

dynamiek – en het voorkomen van elkaar beconcurrerende 

ontwikkelingen. Belangrijk is zodoende de ontwikkelvolgorde en 

complementariteit van gelijktijdige ontwikkelingen; zowel als het 

gaat om voorzieningen voor wonen, werken, recreëren, etc. als om 

woningbouw.

Ontwikkelvolgorde

LEGENDA

Binnen Centraal Almere betekent dit dat geleidelijke groei van 

het centrum van binnen naar buiten moet worden gefaciliteerd 

– waarbij voor kantoorontwikkeling geldt dat dit zich vanuit 

het stationsgebied kan uitbreiden naar het gebied ten noorden 

van het station. Gelijktijdig kunnen complementair aan de 

ontwikkeling in de binnenstad functies en woningen een plek 

krijgen op andere plekken langs het Weerwater. Het Rondje 

Weerwater zorgt daarbij voor onderlinge verbinding. Op het 

moment dat de binnenstad inclusief stationsomgeving de 

grenzen voor ontwikkeling nadert, is het gebied rondom ‘t 

Oor de aangewezen plek voor aanvullende hoogstedelijke 

ontwikkelingen.

B. Groei- en ontwikkelstrategie voor heel Almere, het centrum 
heeft prioriteit
Op de schaal van Almere betekent het dat nieuwe stedelijke 

voorzieningen de komende decennia voornamelijk in Centraal 

Almere landen, waarmee de centrumfunctie wordt versterkt. 

Ook betekent het dat goed moet worden gekeken naar de 

ontwikkelruimte op de woningmarkt, waarbij het te adviseren 

is dat grote ontwikkelgebieden buiten Centraal Almere, zoals 

Pampus, pas worden opgestart als in Centraal Almere een 

kritische massa is bereikt.

C. Regionale afspraken t.b.v. complementaire ontwikkeling 
centrumgebieden
Op de schaal van de regio gaat het ten eerste over complementaire 

ontwikkeling van de centrumgebieden. Dat vraagt ook regionale 

afstemming en gezamenlijke inzet op de vestiging van (boven)

regionale voorzieningen zoals op het gebied van cultuur en 

hoger onderwijs in het centrum van Almere. Tot slot gaat het 

over gezamenlijke inspanning om de ruimtelijke overdruk in 

het westelijk deel van de metropoolregio Amsterdam (MRA) 

strategisch te benutten voor de versterking van het centrum van 

de tweede stad van de MRA.

STRATEGISCHE INTERVENTIES

“Ook het wonen boven de winkels en het verdichten 

juich ik hier zeer toe, dat trekt andere mensen, 

voorzieningen en sfeer aan.”
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Het groenblauwe karakter van Almere is in grote 
mate bepalend voor de identiteit van de stad en 
maakt de stad ook uniek. 

“HET GROEN ZOU VEEL MEER EEN ONTMOETINGSPLEK KUNNEN ZIJN, 

WAAR MEN OOK VERBLIJFT IN PLAATS VAN ALLEEN DOORHEEN FIETST 

OF LOOPT.”
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groeiend draagvlak voor bijvoorbeeld culturele voorzieningen 

of horeca en winkels in het hoge segment. Werknemers van 

onderwijs- en kennisinstellingen dragen ook bij aan groei van de 

groep hoger opgeleiden in de bevolking. Een deel van hen kiest 

er namelijk voor om te wonen in de stad waar ze werken.

C. Inzet op stedelijke en regionale triple helix samenwerking
De versterking van het kennisprofiel draagt bij aan de 

aantrekkelijkheid van de stad voor bedrijven in de (kansrijke) 

economische sectoren van Almere. En andersom: de 

aanwezigheid van specialistische bedrijven maakt een plek 

interessanter voor onderwijs- en kennisinstellingen. De uitdaging 

is om een zichzelf versterkende dynamiek op gang te brengen. 

Zogenaamde triple helix samenwerking ondersteunt dergelijke 

dynamiek. De gemeente dient een verbindende rol te spelen in 

dergelijke samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen 

in de stad en in de regio. 

D. Samenwerking en concrete afspraken met de MRA en het 
Rijk
De verdere uitbouw van het kennisprofiel en het aantrekken van 

bedrijven in de (kansrijke) economische sectoren van Almere 

is een opgave die gezamenlijk opgepakt moet worden door 

gemeente, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en het Rijk. 

De gemeente kan een belangrijke aanjagende en regisserende 

rol spelen. Samenwerking in MRA-verband en met de provincie 

kan hier een belangrijke een ondersteunende rol spelen. Voor 

de daadwerkelijke versterking van het kennisprofiel zijn tussen 

Rijk en gemeente structurele afspraken voor de korte en lange 

termijn, bijvoorbeeld over de vestiging van een kennisinstituut, 

noodzakelijk. Met de MRA dienen concrete afspraken gemaakt 

te worden over toeleiding van bedrijven naar onder meer het 

centrum van Almere.

2. Versterken kennisprofiel en inzet op het 
aantrekken van bedrijven

A. Meer hoger onderwijs (hbo & wo) en kennisinstellingen in 
Centraal Almere
Hoger onderwijs en kennisinstellingen zijn een cruciaal ingrediënt 

van een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat. Het 

kennisprofiel van Almere is groeiende, maar om het economisch 

vestigingsklimaat te versterken is verdere uitbouw van een 

specialistisch kennisprofiel passend bij de (kansrijke) economische 

sectoren van Almere noodzakelijk. Kansrijk zijn opleidingen en 

gezaghebbende kennisinstellingen op het vlak van agrofood, 

ICT, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling. 

Bovendien is er binnen de Noordvleugel van de Randstad geen 

(dependance van een) technische- of landbouwuniversiteit. Dat 

betekent dat in die sectoren ook arbeidspotentieel onderbenut 

blijft. De drempel voor jongeren in Noord-Nederland om aan 

dergelijke universiteiten een opleiding te volgen is groot, het 

betekent immers verhuizing of lange reistijden. Deze inzet op 

groei van het aanbod van hoger onderwijs in Centraal Almere 

is aanvullend op verdere versterking van het mbo-onderwijs 

en primair en voortgezet onderwijs (een opgave die wordt 

geagendeerd door Werkplaats Toekomstbestendige Stad). 

Idealiter wordt een specialistisch kennisprofiel door de hele 

onderwijskolom (van mbo tot universitair) ondersteund.

B. Doorontwikkeling studentenstad Almere 
Met een sterkere rol voor het hoger onderwijs groeit Almere als 

studentenstad. Dit vraagt ook gelijktijdige inzet op uitbreiding 

van studentenhuisvesting. Studenten zijn een belangrijke groep 

als het gaat om draagvlak voor uitgaansvoorzieningen, die op 

hun beurt zorgen voor een levendig stadscentrum. Ook blijft een 

deel van de studenten na afronding van hun studie wonen in de 

stad waar ze studeerden. Dit kan bijdragen aan een groeiende 

groep hoger opgeleiden in de bevolking en daarmee ook aan een 

3. Serieus werk maken van de verblijfskwaliteit 
van de openbare ruimte
In het ontwikkelperspectief voor Centraal Almere is een hoofdrol 

weggelegd voor de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte. 

Deze is cruciaal om van Centraal Almere een betekenisvolle plek te 

maken voor Almeerders en bezoekers, voor de aantrekkelijkheid 

van het centrum voor bedrijven, voor het toekomstperspectief 

van de binnenstad. De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte 

laat nu op veel plekken te wensen over. Op de korte termijn 

worden verbeteringen uitgevoerd, zoals de herinrichting van 

de Esplanade en het Stationsgebied, maar er is meer nodig. Ten 

eerste: een langjarig (investerings)programma voor de openbare 

ruimte. Ten tweede: aanpassing van het mobiliteitsprofiel binnen 

Centraal Almere. Ten derde: een Integraal Kwaliteitsteam dat 

stuurt op kwaliteit van interventies in het gebied.

A. (Investerings)programma openbare ruimte
De verblijfskwaliteit in de binnenstad en rondom het station 

is ondermaats. De openbare ruimte is er vooral ingericht als 

doorgangsruimte en niet op ontmoeting en gebruik, enkele 

kleine uitzonderingen daargelaten. Daarnaast vraagt de beleving 

van het groenblauwe karakter van Almere – dat in grote mate 

bepalend is voor de identiteit en het unique selling point van de 

stad is – aandacht. De kwaliteit van het groenblauwe raamwerk 

laat nog veel te wensen over, net als de mate waarin dit karakter 

ook in het centrumgebied beleefbaar is. Met enkele projecten 

worden momenteel verbeteringen doorgevoerd, dit is echter niet 

voldoende. Een serieus investeringsprogramma is nodig om te 

zorgen voor een centrum met een hoge verblijfskwaliteit en om 

het groenblauwe karakter echt als troef te laten werken, om de 

“Bedrijven hebben jong talent nodig en jongeren zoeken werk. 

Daarvoor een steviger maar vooral ook een vrijer Triple Helix 

netwerk nodig.”
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identiteit van de stad als groene, duurzame en gezonde stad te 

versterken. 

Dit programma moet zorgen voor een samenhangende aanpak 

van (de beleving van) de openbare ruimte en voor langjarige 

inzet op kwaliteitsverbetering. Het (investerings)programma zal 

moeten inzetten op zowel de inrichting van het openbaar gebied 

als op programmering en de uitstraling van gebouwen die 

mede de beleving van de openbare ruimte bepalen. Bijzondere 

aandacht is daarbij nodig voor de ‘plint’, de begane grond van 

gebouwen. Het programma moet zich verder richten op zowel 

grote als kleine ingrepen, inrichting en beheer, en permanente 

en tijdelijke maatregelen, bijvoorbeeld ten behoeve van 

placemaking. Samenwerking met ondernemers, pandeigenaren, 

maatschappelijke organisaties en bewonerscollectieven is een 

onmisbaar onderdeel van dit programma. Een referentie is hoe 

met een langjarige ruimtelijke ontwikkelingsstrategie gewerkt 

wordt aan de openbare ruimte in de binnenstad van Rotterdam. 

Belangrijk leerpunt uit Rotterdam is dat er een serieus budget 

vrijgemaakt moet worden voor een dergelijk langjarig programma 

en dus dat er bij opeenvolgende stadsbesturen urgentie wordt 

gevoeld.

B. Aanpassing mobiliteitsprofiel Centraal 
Almere/prioriteit aan voetgangers en 
fietsers
Om de verblijfskwaliteit van de openbare 

ruimte in Centraal Almere te versterken en groei van het 

centrummilieu mogelijk te maken, moet in het gebied prioriteit 

gegeven worden aan voetgangers en fietsers en aandacht uitgaan 

naar het versterken van de samenhang van het gebied en het 

tegengaan van de barrièrewerking van busbanen en dreven. Om 

dit te bewerkstelligen is een herbezinning op het mobiliteitsprofiel 

van het gebied nodig en betekent dit waarschijnlijk zelfs een 

paradigmaverschuiving. Waar in Almere de auto een belangrijke 

positie heeft en een gescheiden mobiliteitssysteem de norm is, 

zal in Centraal Almere op termijn meer sprake moeten zijn van een 

bescheiden positie van de auto en menging van modaliteiten. In 

het ontwikkelperspectief (de situatie in 2050) is de centrumring 

verlegd, verschuift voor autoparkeren het accent meer naar 

de rand van het centrum, is er meer aandacht voor fietsroutes 

naar de binnenstad, vraagt het slechten van de barrièrewerking 

van de busbanen aanpassingen en wordt de ontwikkeling van 

stadsstraten voorzien waar verschillende modaliteiten de ruimte 

delen.

Het mobiliteitsprofiel van Centraal Almere is nauw verweven met 

het functioneren van mobiliteitssysteem van de stad. Zodoende is 

er voor de geleidelijke transitie naar een ander mobiliteitsprofiel 

van Centraal Almere een specifiek mobiliteitsplan nodig, dat in 

samenhang met het investeringsprogramma openbare ruimte 

wordt uitgewerkt. Bovenstaande punten kunnen daarbij gezien 

worden als uitgangspunten voor een dat mobiliteitsplan.

C. Integraal Kwaliteitsteam voor openbare ruimte, 
architectuur en programmering 
In het investeringsprogramma openbare ruimte is extra aandacht 

nodig voor kwaliteit. Een grote bedreiging voor verwezenlijking 

van ambities is als er in de uitvoering beknibbeld wordt op 

kwaliteit uit kostenoverwegingen of omdat er gewoonweg niet 

op kwaliteit wordt gestuurd. Een Integraal Kwaliteitsteam voor 

Centraal Almere is nodig om op kwaliteit te blijven sturen.

Dit Integraal Kwaliteitsteam zal naast inzet op kwaliteit van (de 

beleving van) de openbare ruimte en architectuur ook een rol 

hebben in het sturen op programmering. Het is de hoeder van 

de ambities die in het perspectief voor Centraal Almere zijn 

geschetst, waaronder het versterken van de identiteit (het DNA) 

van Almere en het zorgen voor een Centraal Almere voor alle 

Almeerders. De samenstelling van het Kwaliteitsteam – disciplines 

en achtergrond – zal dit laatste moeten faciliteren.

4. Inzet op creatief kapitaal
De creatieve sector is belangrijk voor een stad. Deze draagt bij 

aan culturele activiteiten die een stad aantrekkelijk maken. 

Initiatieven vanuit de creatieve sector (festivals, kunstprojecten, 

etc.) verrijken de stad. Een sterke creatieve sector is belangrijk 

voor kwalitatieve cultuureducatie. En pionieren, experiment en 

innovatie is gebaat bij creativiteit. Een sterke creatieve sector is 

een belangrijk ingrediënt voor de levendigheid, de leefkwaliteit 

en de economie van een stad. En daarmee is de creatieve sector 

ook een belangrijk ingrediënt voor de ontwikkeling van Centraal 

Almere.

Ontwikkelstrategie creatieve sector en broedplaatsenbeleid
De creatieve sector in Almere is groeiende, maar nog 

klein in omvang. Het versterken van de creatieve sector 

vraagt een langjarige strategie, waarbij – net als bij het 

investeringsprogramma voor de openbare ruimte – zowel op 

het kleine als op het grote wordt ingezet. Zowel op ruimte voor 

creatieve bedrijvigheid door bijvoorbeeld broedplaatsen te 

ontwikkelen en cultuureducatie, als op het aantrekken en laten 

groeien van culturele instituten en gezelschappen met landelijke 

uitstraling. Ook kan de stad creatieven van buiten uitnodigen om 

betrokken te raken bij de stad. Iets waar Almere op kleine schaal 

al ervaring mee heeft opgedaan, zoals met het project schrijvers 

“In het centrum zouden we nog wel wat meer levendigheid kunnen creëren. Meer 

leuke dingen voor studenten. En het Weerwater echt tot centrale plek maken, 

een echt waterfront zoals in andere grote steden. Met veel plekken om lekker te 

wandelen, te sporten of gewoon even te zitten.”

“Pas op met duizend bloemen laten bloeien qua initiatieven, maar zorg voor gezamenlijk beleid.”
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in residence. Referenties voor het tot ontwikkeling laten komen 

van creatieve sector zijn te vinden in Manchester en Nantes. Waar 

met 10-jarige strategie met een vast budget koersvast is gewerkt 

aan de opbouw van een lokale creatieve sector. Kansen liggen er 

om aan te sluiten op de al bestaande culturele kwaliteiten van 

Almere en op de humuslaag van al in de stad aanwezige creatieve, 

culturele dynamiek; vernieuwende architectuur, landschapskunst, 

jeugdtheater, hiphop. En mogelijke verbindingen kunnen gelegd 

worden met de identiteit van Almere als groenblauwe, duurzame, 

gezonde stad. 

In het ontwikkelperspectief Centraal Almere zijn op verschillende 

plekken zogenaamde ‘makersstraten’ voorgesteld. Dat vraagt 

actief beleid op economische en culturele broedplaatsen. De 

museale voorziening bij het Lumièrepark en uitgroei van het 

park tot cultureel stadspark, vraagt om een langdurig actieve 

inzet en financiering. Met placemaking kan worden bijgedragen 

aan de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte, maar dat 

vraagt uitnodiging van creatief initiatief en beschikbaarheid 

van financiële middelen. Dit zijn enkele ingrediënten van een 

langjarige strategie voor het versterken van het creatief kapitaal 

van Almere. Een dergelijke strategie moet stadsbreed zijn, maar 

met bijzondere aandacht voor Centraal Almere als podium van 

de stad.

5. Benutten ondernemingskracht samenleving
Uiteindelijk zijn het vooral derden (bedrijven, kennisinstellingen, 

ondernemers, initiatiefnemers, nieuwe bewoners, Almeerders, 

etc.) die de geschetste ontwikkeling van Centraal Almere moeten 

realiseren. Een veelzijdige marketingstrategie is nodig om 

hun betrokkenheid te genereren. Net als het vermogen van de 

gemeente om snel en adaptief mee te bewegen met initiatieven 

uit de samenleving en hier bewust ruimte voor te bieden.

A. Veelzijdige marketingstrategie
Om het ontwikkelperspectief Centraal Almere 2050 te realiseren, 

is het noodzakelijk de visie voor het voetlicht te brengen bij 

potentiële investeerders, bezoekers, bedrijven, kennisinstellingen, 

ondernemers, initiatiefnemers, nieuwe bewoners, Almeerders, 

mede-overheden, etc. en hun betrokkenheid te genereren. Daar is 

een veelzijdige marketingstrategie voor nodig. Met verschillende 

middelen, op allerlei manieren, een diverse doelgroep bereiken. 

Een marketingstrategie die ook ondersteunend is aan de 

bovengenoemde motoren voor 

ontwikkeling. Meer dan alleen 

citymarketing dus.

Onderdeel van de veelzijdige 

marketingstrategie is dat boegbeelden over een langere periode 

consistent hetzelfde verhaal uitdragen. Op de eerste plaats zijn dat 

bestuurders. Ook leden van het Kwaliteitsteam, gerenommeerde 

stedenbouwkundigen, bekende Almeerders (ondernemers, 

celebrities, sporters, etc.) of zelfs een speciaal aangestelde 

‘kwartiermaker acquisitie’ kunnen hier een rol in spelen. Centraal 

Almere 2050 zal moeten uitgroeien tot een gemeenschappelijk 

verhaal, waarmee er een stevige basis is voor vertrouwen dat 

nodig is om met elkaar ook in dat verhaal te investeren.

B. Werkcultuur: snel en adaptief inspelen op initiatieven
Om de ondernemingskracht vanuit de samenleving te verzilveren 

is het niet alleen belangrijk om als gemeente helder te zijn in de 

koers die je voor ogen hebt. Het moet ook duidelijk zijn waar 

partijen met initiatief kunnen aankloppen en de gemeente 

moet snel kunnen schakelen als zich een initiatief aandient dat 

bijdraagt aan de gewenste ontwikkelingsrichting.

“Wat we nog veel meer kunnen uitnutten in Almere is de 

culturele diversiteit. Almere is een goed gelukte mengelmoes. 

Dat kunnen we veel meer uitdragen in grootstedelijke 

evenementen.”

“De overheid moet een stip op de horizon zetten met een 

globaal ontwikkelpad daar naartoe, maar de precieze 

invulling van de stappen veel meer vrijlaten.”

“Voor Almere is het noodzaak om te focusen. We moeten 

niet alles voor iedereen willen zijn, maar durven kiezen. 

Silicon Valley heeft zichzelf op de kaart gezet door een 

heldere keuze te maken en dit consequent te blijven 

uitdragen.”
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Dat cultuur, kunst en erfgoed in de openbare ruimte een stad veel kan brengen bewijst Nantes. 
Nantes ademt het hele jaar kunst en cultuur, maar in de zomer barst de Franse stad uit zijn 
voegen van cultuur-amusement en staat in het teken van straatoptredens, theater, exposities 
en kunst. De groene lijn door de stad leidt de bezoeker langs alle bezienswaardigheden en een 
paar van zijn mooiste gebouwen zoals de oude koekjesfabriek van LU. Op het Ile de Nantes 
komen cultuur en erfgoed samen, een nieuwe stadswijk in een voormalig industrieel gebied, 
waar ‘Les machines de I’Ile de Nantes’ de show stelen. 
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Impressie: Stationsgebied Noord in 2050
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4. Gebiedsuitwerking
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A. Stationskwartier

2050
PERSPECTIEF: HET STATIONSKWARTIER 
IN 2050
Het Stationskwartier is de hoofdentree én een van de trekkers 

van Almere. De sfeer is er hoogstedelijk met veel bedrijvigheid, 

aantrekkelijke hoogbouw en een levendige openbare ruimte. Het 

gebied weerspiegelt het duurzame, groene karakter van de stad 

en heeft internationale allure. Het is duidelijk een plek die sterk 

verbonden is met de regio, het zusje van de Zuidas. Tegelijkertijd 

is het gebied onlosmakelijk onderdeel van het Almeerse stedelijk 

leven door de mix van wonen en werken in het gebied en de 

sterke verbinding met de binnenstad.

In deze ‘etalage van Almere’ hebben steeds meer bedrijven 

een plek gevonden. De bereikbaarheid en zichtbaarheid 

hebben aantrekkingskracht op (inter)nationaal opererende 

ondernemingen. Net als de aanwezigheid van opleidings- en 

kennisinstituten en de mogelijkheid van synergie tussen bedrijven, 

kennis en onderzoek. De realisatie van de campus was het begin 

van de ontwikkeling van een internationaal kenniscluster in 

het gebied, gespecialiseerd in ICT en stedelijke innovatie. Het 

kenniscluster breidde zich vervolgens oostwaarts uit, met de 

ontwikkeling van het gebied dat lange tijd bekend stond als 2F7. 

Het Stationskwartier is een van de drijvende krachten geweest 

achter de groei van werkgelegenheid in Almere.

De levendigheid in het gebied is gegroeid doordat er steeds 

meer mensen (en vooral studenten) in het gebied zijn komen 

wonen. Daarmee is er ook meer draagvlak gekomen voor een 

16-uurs economie rondom het station en in de binnenstad. 

In het Stationskwartier zijn allerlei voorzieningen te vinden 

die het stedelijk leven en een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

voor bedrijven ondersteunen; horeca, fitness, kinderopvang, 

afhaalrestaurants, winkels voor dagelijkse boodschappen, etc. 

Ook de kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte, met veel fijne 

plekken om te verblijven en te ontmoeten, zorgt voor meer 

levendigheid.

Het station van Almere is van mobiliteitshub uitgegroeid tot 

‘stedelijke hub’, een knooppunt van stedelijk leven. Het is een 

bruisende plek waar mensen graag willen zijn, een verlengstuk 

van de werk- en woonomgeving. De omgeving van het station 

aan noord- en zuidzijde en het station zelf vloeien als het ware 

in elkaar over. Als mobiliteitshub is de betekenis van het station 

ook gegroeid. Treinen rijden met hoge frequentie richting 

Amsterdam, Schiphol, Utrecht en Zwolle. De IJmeerverbinding 

is in gebruik en brengt dagelijks talloze bewoners, bezoekers en 

werknemers via Pampus richting Amsterdam en vice versa. En de 

overstap tussen trein en (nieuwe vormen van) lokaal openbaar 

vervoer en individueel vervoer is verder ontwikkeld. Deze groei 

van het station tot station waar reizen, overstappen, ontmoeten 

en verblijven hand in hand gaan, is mogelijk gemaakt door 

een tweede grote vernieuwing van het station na de eerdere 

vernieuwing van begin jaren ‘20.
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LEGENDA
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IMPRESSIE: HET STATIONSKWARTIER IN 2050
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HUIDIGE SITUATIE

Het Stationskwartier is een belangrijke entree van de binnenstad. 

Vanuit het station kom je direct uit op een van de belangrijkste 

winkelstraten van de binnenstad, de Stationsstraat. Station 

Almere Centrum is na een reeks Amsterdamse stations, Schiphol 

en Haarlem het drukste station in de MRA. Het aantal reizigers op 

station Almere Centrum groeit bovendien relatief snel. Momenteel 

zijn er ruim 27.000 reizigers per dag, die gebruik maken van 

de directe treinverbindingen met o.a. Amsterdam, Schiphol, 

Utrecht, Lelystad en Zwolle. Het station is gerealiseerd in 1987 

(toen de stad ruim 10 jaar oud was) en sindsdien nooit ingrijpend 

aangepast. Een eerste vernieuwing staat nu gepland voor de 

komende jaren, waarmee de uitstraling en de functionaliteit 

van het station en directe omgeving wordt verbeterd en het als 

waardige toegangspoort voor de Floriade kan dienen. 

Aan de zuidzijde van het station biedt het Stationsplein ruimte 

aan diverse horecagelegenheden, die met name gericht zijn 

op fastfood. Boven de horeca bevinden zich woningen en 

kantoorruimte (Station Office). Aan de noordzijde van het station 

bevindt zich het Zakencentrum, waar de meeste kantoorpanden 

zijn gebouwd in de periode 2000-2010. Dit is de grootste 

kantorenlocatie van Almere, maar kent relatief veel leegstand. Dat 

komt mede doordat de gebouwen vooral zijn ontwikkeld voor 

één of enkele grote huurders. De leegstand neemt wel af door 

transformatie van enkele kantoorpanden. Zo is sinds 2018 in het 

‘Martinez gebouw’ een hotel gevestigd en worden enkele andere 

panden binnenkort ook getransformeerd. Daarnaast worden 

grote kantoorruimtes steeds meer in kleinere units verhuurd (zoals 

het WTC) of als flexibel kantoorconcept in de markt gezet (zoals 

Regus aan het Mandelaplein of Places to Work aan de Wisselweg). 

Het gebied rondom het station telt momenteel zo’n 6.600 banen. 

Met de ambitie om meer banen in het centrum te huisvesten, 

moet verdere transformatie van kantoren naar woningen worden 

beperkt. Zeker waar het kansrijk kantorenvastgoed betreft. 

Direct aan de noordzijde van het station ligt verder nog een 

onbebouwd kavel met kantoorbestemming. Aan de noordkant 

staan ook enkele woontorentjes. Onderdeel van het plangebied 

van het Stationskwartier is ook strategisch reservegebied 2F7. Op 

dit moment wordt een deel van dit terrein tijdelijk gebruikt voor 

studentenhuisvesting.

Een belangrijke opgave in het gebied ligt in de (verblijfs)kwaliteit 

van de openbare ruimte. Het spoorviaduct en de busbaan 

vormen daarbij fysieke en mentale barrières, met name voor 

voetgangers en fietsers. Goede overgangen, aantrekkelijke routes 

en verbindingen ontbreken. Tussen de hoge bebouwing aan de 

noordzijde heeft de wind vaak vrij spel en het voorzieningenniveau 

in (de directe omgeving van) het station is vergeleken bij andere 

stations weinig aantrekkelijk.

Als onderdeel van de visie Stationskwartier 2025 wordt de 

komende jaren gewerkt aan kwaliteitsverbetering en vergroening 

van de openbare ruimte. Ook is de ambitie opgenomen om 2.000 

tot 2.500 woningen toe te voegen, waarbij de nadruk ligt op wat 

kleinere (studenten)woningen en nieuwe woonconcepten om op 

deze locatie een aantrekkelijke mix van woningtypen te realiseren. 

De huidige voorraad woningen bestaat hier met name uit 

betaalbare drie- en vierkamerappartementen, waarvan bijna de 

helft sociale huur en een kwart vrije sector huur. Hiermee neemt 

de levendigheid in het gebied en draagvlak voor voorzieningen 

toe. Het stationsgebied wordt gezien als belangrijke omgeving 

voor verdere economische ontwikkeling van Almere. Voor de 

langere termijn lijkt verdere inzet nodig om van dit gebied een 

echte economische hotspot te maken.

Opgaven
• Station en stationsomgeving zijn weinig aantrekkelijk, 

beperkt aanbod voorzieningen

• Barrièrewerking spoorviaduct en station tussen noord en zuid

• Aanpassing station bij hogere reizigersaantallen en realisatie 

IJmeerverbinding

• Kantoorlocatie aan de noordkant kampt met leegstand

• Strategisch inzetten van de reserveringslocatie 2F7

“Het stationsgebied kan wel een upgrade 

gebruiken. Dat is nu geen representatieve 

omgeving voor bezoekers aan Almere.”
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Wibautstraat Amsterdam. Met de herinrichting van de straat zijn de stoepen 
verbreed en is er meer ruimte voor de fietser. Oversteekplekken zijn beter op orde 
en plinten zijn langzaamaan gevuld met levendige functies zoals horeca en sport.

1. Activering openbare ruimte
Naast de geplande kwaliteitsverbetering en activering van het 

Mandelaplein, het Stationsplein en de verbinding tussen de 

noord- en zuidkant van het station worden ook het Mandelapark 

en P.J. Oudpark betrokken bij het activeren van de openbare 

ruimte. De activering van de openbare ruimte draagt bij 

aan een aantrekkelijke werkomgeving en aan aantrekkelijke 

routes van en naar het station. Om de ruimte te activeren is 

herinrichting nodig met aandacht voor aantrekkelijke zitplekken 

in het groen, beschutting tegen wind, vloeiende overgangen 

met de omringende omgeving en (tijdelijke) voorzieningen als 

foodtrucks of barista-barretjes.

GEBIEDSMAATREGELEN

Breda Centraal. Rondom het stationsgebied staat langzaam verkeer centraal. 
Fietsverkeer takt op een goede manier aan met de rest van de stad en met fietsparkeren 
rondom het station.

Corporate Garden. Ook het gebied ten Noorden van het spoor wordt zoveel mogelijk 
autovrij en krijgt een centrale plek voor verblijf. Het Nelson Mandelapark kan daarin 
een belangrijke rol vervullen.

2. Station: een comfortabele hub met twee 
voorkanten
In het station en aan de noord- en zuidzijde van het station 

worden voorzieningen toegevoegd als hoogwaardige horeca 

en hub-functie ondersteunende winkels. Reizigers, bezoekers, 

omwonenden en mensen die in de buurt werken kunnen in 

en om het station een snelle boodschap doen, een informele 

werkplek vinden, er zijn goede locaties voor zakelijke afspraken 

en andere ontmoetingen en je kan er ontspannen verblijven. In 

branchering wordt evenwicht gebracht tussen beide kanten van 

het station en zorgt deze ook voor verbinding tussen de noord- 

en zuidzijde. Het Stationskwartier is één geheel geworden.

3. Dreven en busbaan transformeren naar 
stadsstraten
De barrièrewerking van de vrij liggende busbaan en de dreven 

wordt tegengaan door deze (gefaseerd) te transformeren tot 

stadsstraten. Stadsstraten zijn goed oversteekbare straten met 

lagere snelheden, waar vaak meerdere modaliteiten bij elkaar 

komen en met stedelijke functies aan weerszijden die voor 

levendigheid zorgen. In dit gebied ligt daarbij de focus op de 

busbaan direct noordelijk en zuidelijk van het station en de 

Landdrostdreef.
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Hamburg. Een centrumstedelijk woon-werkmilieu. Dichtbij het centrum is een hoge 
dichtheid als deze goed denkbaar. Richting de woonwijken wordt de dichtheid 
minder, met ruimte voor bijvoorbeeld stadse gezinswoningen.

4. Langjarig sturen op ontwikkeling werkmilieu 
Stationskwartier
Voor de gewenste ontwikkeling van het gebied is gedurende een 

langere periode actieve sturing nodig, in aanvulling op de huidige 

gebiedsvisie die loopt tot 2025. Daarbij moet bijzondere aandacht 

uitgaan naar de ontwikkeling van het economisch programma; 

niet alleen vastgoedontwikkeling (ruimte voor kantoren) maar 

ook inzet op het aantrekken van bedrijven en ondersteunende 

voorzieningen en op communityvorming. Het gebied kan daarbij 

in de markt gezet worden als aantrekkelijke locatie voor bedrijven 

in zakelijke en financiële dienstverlening en in het bijzonder 

voor bedrijven actief in ICT en stedelijke innovatie. Onderdeel 

van deze sturing zijn een uitgekiende marketingstrategie en 

regionale afspraken in de MRA-verband over de toeleiding van 

bedrijvigheid naar onder meer deze locatie.

5. Reserveringslocatie geeft ruimte aan 
kennisontwikkeling en innovatie
De reserveringslocatie aan de oostkant van het Stationskwartier 

(2F7) biedt kansen om het onderwijs- en kenniscluster in 

Almere verder te versterken. Hier is ruimte voor onderwijs- 

en onderzoeksactiviteiten en gerelateerde innovatieve 

bedrijvigheid. Kansrijk wordt samenwerking met/vestiging 

van een technische universiteit geacht, die kan bijdragen aan 

meer universitair opgeleide technici in de Noordvleugel en een 

cruciale rol spelen in de versterking van de Almeerse economie. 

Na de ontwikkeling van de geplande studentencampus op de 

Noordoostkavels kan het kennis- en campusmilieu hier een 

sprong over de Landdrostdreef maken. Voorwaarde is wel om 

bij deze ontwikkeling te anticiperen op doorgroei richting 

reserveringslocatie (geen ‘achterkant’ maken). 

6. Station Almere CS
Om Station Almere uit te laten groeien tot ‘stedelijke hub’ van 

een stad van 300.000+ inwoners, is er op termijn meer nodig 

dan de geplande renovatie van het station, herinrichting van 

de stationsomgeving en toevoeging van voorzieningen. De 

toename van reizigers zal meer ruimte vragen en de realisatie van 

de IJmeerverbinding betekent ook inpassing van die verbinding 

in het gebied en aanpassing van het station. De mobiliteitshub 

moet zich blijven mee-ontwikkelen met innovaties in openbaar 

vervoer. Als daarbij het ruimtebeslag van de bus minder kan 

worden, biedt dit extra ruimte voor gebiedsontwikkeling en een 

extra kans voor het versterken van het Stationskwartier en de 

bijbehorende economie. Verdere vernieuwing van het station 

zal Almere CS bovendien de allure moeten geven die past bij de 

vijfde stad van Nederland.

Corporate garden. Werkgevers en werknemers kunnen elkaar ontmoeten in de 
centrale tuin. De voetganger staat centraal. Routes zijn goed aangetakt op de tuin.

“Er is een scheve verhouding tussen wonen en werken wat zorgt voor files en ook stress 

en lange werkdagen. Almere moet zich beter en sterker profileren naar bedrijven toe en 

meer doen om bedrijven en werk naar Almere te halen.”

Utrecht CS. Fietsverbindingen zijn goed verbonden met het centrum. Goede (fiets)
voorzieningen zorgen voor een comfortabele overstap.
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Goede bereikbaarheid van de binnenstad met auto, fiets en 

bus staat nog steeds hoog in het vaandel. Terwijl doorgaand 

autoverkeer om het centrum heen rijdt, is bestemmingsverkeer 

mogelijk waarbij parkeren met name aan de randen plaatsvindt. 

De Spoordreef en Landdrostdreef ten zuiden van het spoor 

vormen als stadsstraten belangrijke entrees van het centrum. De 

verkeersintensiteit is hier beperkt en de snelheid laag, fietsers 

en voetgangers hebben prioriteit boven autoverkeer. Langs de 

dreven zijn er diverse voorzieningen, waarmee de straten zelf 

onderdeel zijn geworden van het centrum. Ook de busbaan heeft 

meer het karakter van een stadsstraat gekregen met meer groen 

en voorzieningen langszij. In de rest van de openbare ruimte 

heeft de voetganger prioriteit. Fietsers kunnen tot diep in het 

centrum komen, maar moeten snelheid terugnemen.

B. Binnenstad

2050
PERSPECTIEF: DE BINNENSTAD IN 2050
De binnenstad van Almere is in de regio bekend als plek waar je 

modern hoogstedelijk kan wonen, werken, winkelen en uitgaan 

in het groen. Daarmee is het uniek in de regio en heeft het de 

afgelopen decennia een hoop nieuwe bewoners, bedrijven 

en bezoekers van binnen en buiten Almere aangetrokken. 

Mensen komen er graag voor de unieke beleving. Je kan er de 

nieuwste winkelconcepten vinden, vernieuwende architectuur 

bewonderen, geïnspireerd worden door popcultuur en Almeerse 

makers of chillen in een groenblauwe setting met een stedelijke 

vibe. Het is de combinatie die van het centrum van Almere 

voor jong en oud, voor inwoners en bezoekers een ‘place to be’ 

maken. Hiermee is het ook een aantrekkelijke werkomgeving 

en voor ondernemers en bedrijven is het een plek waar je jezelf 

en je product in de etalage kan zetten. Voor bewoners is het de 

combinatie van stedelijke dynamiek, nabijheid van voorzieningen, 

groen en water én de goede verbinding met de regio.

Met de forse toename van het aantal woningen de afgelopen 

decennia is het gebied verlevendigd. Vooral de studenten en 

jongvolwassenen dragen bij aan de dynamiek. Maar ook oudere 

mensen met een stedelijke oriëntatie zijn in het gebied komen 

wonen. In vergelijking met hoogstedelijke woonmilieus in 

omringende steden hebben woningen in de binnenstad van 

Almere een betere prijs-kwaliteit verhouding en is het wonen er 

erg comfortabel; alles is in het stadscentrum dichtbij en ruimte en 

groen is op loopafstand. De mix van betaalbare woningen voor 

jongeren en meer exclusieve woningen in het hogere segment 

hebben gezorgd voor draagvlak voor een breed aanbod van 

voorzieningen. 

De openbare ruimte in het gebied ademt de identiteit van Almere 

als groene, innovatieve stad. De pleinen en straten zijn vergroend, 

met aandacht voor de identiteit en sfeer van elke plek, en vormen 

met prettige verblijfsplekken als het ware een groene huiskamer 

van de stad. Ook de gebouwen doen mee in de beleving van het 

gebied, met groene gevels en daken en met de uitstraling en 

functies als horeca en informele werkplekken op de begane grond. 

Een van de fijnste plekken is het waterfront. Dit is de plek waar 

de unieke karakteristiek van Almere – binnenstad aan het meer 

– zich uit. Mensen worden hier automatisch naartoe getrokken 

om te lunchen halverwege de werkdag, een drankje te drinken na 

het winkelen of om een avond vol cultuur te beginnen, te midden 

van de Almeerse skyline die met bijzondere nieuwe bouwwerken 

verder is verrijkt. De aanwezigheid van water op andere plekken 

in de openbare ruimte versterkt de relatie van de binnenstad met 

het Weerwater.

In de zuidoosthoek van de binnenstad is de 

omgeving met het ziekenhuis uitgegroeid tot 

gezondheidscluster. Sinds een deel van het 

ziekenhuis is verhuisd naar de zuidoever van het Weerwater, is het 

accent hier verschoven van zorg naar gezondheid met aandacht 

voor lifestyle, voedsel en zorg gerelateerde bedrijvigheid. Met 

laagdrempelige voorzieningen is het meer onderdeel van het 

centrum geworden. Een bezoek aan het gezondheidscluster 

wordt al snel een bezoek aan andere delen van het centrum, en 

andersom.

“We moeten een omgeving creëren die progressieve mensen aantrekt, 

waarin verandering en pionieren mogelijk blijft.”

“Voor de toekomst is de wens een echt stedelijk centrum 

met een spectaculaire skyline aan het Weerwater. 

Hoogbouw is daarnaast hard nodig, om in de enorme 

behoefte naar betaalbare woningen te voldoen, vooral 

voor studenten en starters.”
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IMPRESSIE: DE BINNENSTAD IN 2050
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HUIDIGE SITUATIE

Het de binnenstad loopt van het station tot het Weerwater en 

van de Bottelaarpassage in het westen tot aan het ziekenhuis 

aan de oostkant. De voornaamste functie van het gebied is 

de winkelfunctie, maar er zijn ook uitgaansmogelijkheden 

met horeca, een bioscoop, het KAF (theater). Daarnaast zijn er 

momenteel twee hogescholen en diverse kantoren in het gebied 

gevestigd, waarvan het stadhuis het meest in het oog springt, en 

er wordt gewoond. In het centrum werken zo’n 14.000 mensen en 

wonen er 4.600 mensen. Het centrum kenmerkt zich met enkele 

gebouwen onder hoogwaardige architectuur en de ligging en de 

skyline aan het Weerwater.

Eind jaren ‘90 werd besloten om af te stappen van het idee van 

gelijkwaardige complementaire stadsdeelcentra. Het gebied 

met de winkels en passages uit de jaren ‘80 zou hét centrum van 

Almere moeten worden. Met de ontwikkeling van de City Mall, 

ontworpen door Rem Koolhaas, werd het winkeloppervlak meer 

dan verdubbeld. Er kwam er meer horeca, een groot theater en 

er is met succes ingezet op het aantrekken van hoger onderwijs.

Momenteel staat het winkellandschap door veranderingen 

in de detailhandel onder druk en is verdere toename van 

winkelleegstand zeer waarschijnlijk. Net als voor andere 

winkelgebieden staat de binnenstad voor de uitdaging om zich 

te ontwikkelen tot gebied waar het om meer draait dan winkelen 

alleen. Ook zal het kernwinkelgebied compacter moeten worden, 

waarbij er voor de verouderde Bottelaar- en Zoetelaarpassage 

een andere invulling moet worden gezocht. Aan de andere kant 

heeft het ziekenhuis de grenzen voor groei bijna bereikt.

De openbare ruimte in de binnenstad omvat acht verschillende 

pleinen die worden verbonden door enkele hoofdroutes. De 

uitstraling van de openbare ruimte is op veel plekken echter erg 

‘stenig’ voor een groene stad en weinig aantrekkelijk. Ook wordt 

het gebied doorsneden door de busbaan en de Spoordreef 

en Landdrostdreef, waardoor weinig sprake is van samenhang 

tussen de verschillende delen van de binnenstad. Veel ruimte in 

het gebied wordt tot slot ingenomen door parkeergelegenheden, 

al dan niet op reserveringslocaties. Onder de noemer Next Level 

I is gestart met herinrichting van de openbare ruimte, gericht 

op betere verbindingen, meer sfeer en meer groen. Onderdeel 

daarvan is De Groene Loper, die loopt van het station tot het 

Weerwater.

Het centrumgebied telt momenteel zo’n 2.500 woningen die 

vooral in het midden en aan de westzijde van het gebied zijn 

gelegen. Het zijn vrijwel allemaal appartementen, waarvan 

een groot aandeel wordt verhuurd in de sociale sector. Aan het 

Weerwater staan huur- en koopwoningen in het hogere segment. 

In vergelijking met andere binnensteden is de woonfunctie 

en de bevolkingsdichtheid beperkt. Dit heeft ook effect op de 

levendigheid van het gebied buiten winkeltijden. Met de visie De 

eeuwig jonge binnenstad wordt voor de komende 5 à 10 jaar een 

verdriedubbeling (+5.000 woningen) van het aantal woningen in 

het centrum voorzien.

“De groei naar een gezellig stadscentra moet van onderop komen. 

Je moet niet vanuit citymarketing dingen geforceerd creëren die er 

normaal pas over twintig jaar zouden zijn.”

“Er is op specifieke plekken een hogere dichtheid nodig met kleine appartementen in aanvulling op 

het huidige aanbod. Deze woningen brengen een andere leefstijl met zich mee. Voor starters zijn er nu 

geen appartementen beschikbaar.”

“Er zijn veel eettentjes en grote ketens die alleen fastfood 

aanbieden. Een gezonde maaltijd of sap is heel moeilijk te 

krijgen en dit past niet bij de gezonde levensstijl die we 

graag willen in onze stad. Almere kent zoveel verschillende 

culturen met de heerlijkste keukens, waarom zien we 

dat niet terug in een veel meer divers palet aan verse 

eetgelegenheden? Dit geldt vooral voor het centrum. Als 

je nu even gezellig iets wilt eten, ga je naar het centrum 

vanwege de sfeer. Maar het aanbod is niet goed. Dat is 

zonde. Ook zijn de oude passages nu een beetje verslonsd 

met veel leegstand, terwijl het nieuwe deel helemaal flashy 

is.”

Opgaven
• Toekomstbestendig winkelgebied in een veranderend 

retaillandschap

• Verblijfsklimaat centrumgebied is weinig aantrekkelijk

• Doorsnijding centrumgebied door busbaan en dreven

• Beperkte verbinding met het Weerwater 

• Relatief weinig inwoners en beperkte levendigheid buiten 

winkeltijden
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1. Versterken groenblauwe identiteit 
Met De Groene Loper en Next Level I worden eerste stappen 

gezet in het vergroenen van de binnenstad. Deze beweging 

moet worden doorgezet met de uitvoering van Next Level II 

(verdere uitvoering van de pleinenstrategie) en verdere inzet 

op vergroening en het zichtbaar maken van het groenblauwe, 

innovatieve duurzame karakter van de stad. Dit kan onder andere 

met inzet op letterlijk groene nieuwbouw en vergroening van 

bestaande bouw; de toepassing van groene gevels en daken. 

Ook is aandacht nodig voor de verbinding met het Weerwater en 

de omliggende gebieden. Vooral met het Lumièrepark om zo de 

functie van stadspark te ondersteunen en het Weerwater vanuit 

centrumgebied meer te omarmen.

2. Activeren waterfront 
De verbinding van de binnenstad met het Weerwater is 

momenteel ondermaats. Het waterfront is de plek om te beginnen 

met het verzilveren van de unieke kwaliteit van het Weerwater. 

De herinrichting van de Esplanade en De Groene Loper zorgen 

voor verbetering, maar er zijn veel gebouwen die ‘met hun 

rug’ naar het water staan en de routes naar de omliggende 

gebieden kunnen logischer en aantrekkelijker. Om het één van de 

hoogtepunten van het centrum te maken – zoals in Kopenhagen 

de Havenpromenade en in Hamburg de kade aan de Inner Alster 

– is het nodig dat het waterfront wordt geactiveerd. Dat kan met 

inrichting van de openbare ruimte en verbetering van de routes. 

Door te zorgen voor een gemengd programma aan functies 

(waaronder wonen). Door hier de aanlanding van verbindingen 

over het water (watertaxi, kabelbaan) te organiseren. Door 

nieuwe bebouwing langs het waterfront zo vorm te geven en 

te oriënteren dat het de verbinding met Weerwater maakt. Door 

evenementen, etc. Aandachtspunt is het waarborgen van een 

hoog kwaliteitsniveau op deze uitzonderlijke plek van de stad.

3. Van winkelgebied naar belevingsgebied
De veranderingen in de detailhandel zorgen voor de noodzaak 

om het winkelgebied te verrijken tot gebied waar beleving 

centraal staat. Een gebied met conceptstores, pop-up winkels 

en waar winkels vermengd zijn met andere functies (blending 

en blurring). Waar ontmoetingsplekken, horeca, informele 

werklocaties en culturele activiteiten in het winkelgebied 

verweven zijn. Waar de openbare ruimte een menselijke maat 

heeft en de gebouwen op ooghoogte uitnodigend zijn. En waar 

cultuur te beleven is via architectuur en kunstuitingen en een 

aantrekkelijke programmering van evenementen en festivals. 

Dit vraagt zorgvuldige programmering van de binnenstad en 

langjarige sturing daarop.

Oase Rotterdam. Een pop-up warenhuis, geheel gebaseerd op duurzaamheid.Een stedelijk waterfront in Hamburg.

Zeepromenade Kopenhagen. Geen plek is populairder om te zijn op de warme 
zomerdagen.

“Het centrum mag flink stedelijker. Wonen boven winkels 

en verdichten juich ik zeer toe, het trekt andere mensen, 

voorzieningen en sfeer aan.”
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4. Ontwikkeling gezondheidscluster 
Om het gebied rondom ziekenhuis meer bij de binnenstad 

te betrekken en de verbinding met het Lumièrepark te 

verbeteren, ontwikkelt dit gebied zich tot gezondheidscluster 

met lifestyle, voedsel en zorg gerelateerde bedrijvigheid. Het 

ziekenhuisgebouw, nu een gesloten blok, zal zich daarbij meer 

moeten openen naar de buitenwereld en mengen in het gebied. 

Op termijn zullen functies van het ziekenhuis verhuizen naar 

de zuidoever van het Weerwater, maar de poliklinische zorg 

met openbaar laagdrempelig karakter blijft wel in het centrum 

aanwezig. Door de parkeervoorzieningen rondom het ziekenhuis 

te concentreren, bijvoorbeeld ondergronds of in een (tijdelijk) 

parkeergebouw, komt er ontwikkelingsruimte vrij. Toevoeging 

van woningen vergroot in dit gebied de levendigheid en kan 

vooral voor yolds (ouderen jong van geest) aantrekkelijk zijn. 

Een aantrekkelijke route langs en door de gebouwen moet de 

verbinding verzorgen tussen de binnenstad en het Lumièrepark.

De Bolder, Rijssen. Een zorgservicecentrum met een creche, een zorginlooppunt en 
daaraan gekoppeld zorgtoegankelijk appartementen. 

5. Makersgebied met informele werklocaties
De verouderde passages aan de westkant bieden kansen voor 

tijdelijk gebruik als economische broedplaatsen voor startende 

ondernemers (‘makers’) en zijn ook bij transformatie op termijn 

kansrijk voor de ontwikkeling van het informele werkmilieu in de 

binnenstad. Te denken valt aan woon-werkunits, met ateliers en 

bedrijfsruimten op de begane grond. De bebouwing heeft daarbij 

een hoogstedelijk karakter en open gevels met voorzieningen/

werkruimtes aan de Spoordreef en de Wagenmakerbaan 

(busbaan). Het vastgoed heeft een flexibel karakter, zodat de 

begane grond zowel voor werken, voorzieningen en wonen 

gebruikt kan worden. Ook aan de Zadelmakerstraat zijn er kansen 

voor de ontwikkeling van een informeel werkmilieu.

6. Popcultuur-cluster 
Het gebied met de Mediamarkt, het casino en het Schipperplein 

leent zich goed voor de ontwikkeling van een popcultuur-cluster. 

Daarbij valt te denken aan poppodia en muziek- en dansstudio’s. 

Een deel van de bestaande bebouwing kan daartoe worden 

geherstructureerd, waarbij nieuw programma rond hoogstedelijk 

wonen wordt toegevoegd. En de parkeergarage kan geheel of 

gedeeltelijk anders worden ingezet, met een ontmoetingsfunctie 

aan het Schipperplein zodat je daar beschut kan zitten en het 

plein meer verblijfskwaliteit krijgt. Om het gebied goed te laten 

functioneren zullen het Schipperplein en het popcultuur-cluster 

ook beter verbonden moeten worden met haar omgeving en met 

name de Esplanade. Het hoogteverschil tussen het Schipperplein 

en de Koetsierbaan moet daarvoor op meerdere plekken worden 

geslecht met voetgangersverbindingen. En de Koetsierbaan zelf 

moet anders worden ingericht, bijvoorbeeld als shared space, 

zodat het een minder harde scheidslijn vormt.

Fooddock Deventer. Een hippe foodmarket met verhuurbare vergaderruimtes in 
oud vastgoed.
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7. Mobiliteitstransitie en ontwikkelen stadsstraten
Om de verblijfskwaliteit en de samenhang van de binnenstad te vergroten is het van groot belang 

dat de openbare ruimte in de binnenstad kwalitatief wordt verbeterd en dat mobiliteit een meer 

ondergeschikte rol krijgt. Zie ook de intermezzo Mobiliteit en verblijfskwaliteit op pagina 24. De 

busbaan en de dreven vormen barrières voor voetgangers en zorgen nu voor opdeling van de 

binnenstad. In de visie De eeuwig jonge binnenstad is de ontwikkeling van de Landdrostdreef 

tot stadsstraat voorzien. Ook de Spoordreef en de busbaan komen in aanmerking voor een 

vergelijkbare transitie. Met stadsstraten hou je ontsluitingswegen, maar gaan verkeersintensiteit en 

snelheid omlaag en is de oversteekbaarheid voor voetgangers verbeterd. Het worden daarmee ook 

aantrekkelijke routes waarlangs commerciële voorzieningen zich kunnen vestigen. Bij de Spoordreef 

zorgt het ervoor dat het makersgebied (de huidige Bottelaar- en Zoetelaarpassage) meer onderdeel 

wordt van de binnenstad.

Een dwaalmilieu nodigt uit om te ontdekken. De intimiteit van een fijnmazige 
openbare ruimte vergroot het succes van de winkel- en horecaplinten.

Wonen en werken in de plint wisselen zich af. De stadsstraat heeft voldoende ruimte 
voor de fietser en de voetganger. Er is geen ruimte voor parkeren op maaiveld.

“Ik heb soms wel wat meer moeite met de sfeer en homogeniteit in het aanbod van 

voorzieningen, ik mis de stedelijkheid en diversiteit (eerlijk gezegd ook een beetje 

in opleidingsniveau) - als ik met mijn dochter even de stad in wil, gaan we naar 

Utrecht. Daar bruist het en zijn er leuke eettentjes en terrasjes.”
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C. Stationsgebied Noord

2050
PERSPECTIEF: HET STATIONSGEBIED 
NOORD IN 2050
Stationsgebied Noord is in 2050 fors van gedaante veranderd. 

Als spin-off van de dynamiek in het Stationskwartier en 

centrumgebied is hier een transformatie naar een dynamisch 

woon- en werkmilieu van de grond gekomen. Naast het 

Stationskwartier en de binnenstad is dit hét gebied waar veel 

mensen kunnen wonen en bedrijven zich kunnen vestigen 

in de directe nabijheid van een intercitystation en met alle 

belangrijke stedelijke voorzieningen in de buurt. Het heeft een 

wat rustiger en groener karakter dan het Stationskwartier en is 

iets minder een A-locatie, maar daardoor ook betaalbaarder. 

Stationsgebied Noord is een soort overgangszone tussen het 

hoogstedelijke Stationskwartier en de oudere woonwijken en de 

bedrijventerreinen ten noorden van het station.

Het gebied heeft een parkachtige sfeer en biedt daarmee een 

aantrekkelijke omgeving voor bewoners en werkenden. Woon- 

en werkgebouwen staan hier in een groene aantrekkelijke 

buitenruimte, waar rustige plekken als collectieve tuinen 

worden afgewisseld met meer levendige stukken langs de 

busbaan. Op de begane grond van de gebouwen zijn hier 

voorzieningen, werkruimtes en kleinschalige horeca te vinden 

die voor die levendigheid zorgen. Al is de levendigheid hier wel 

luwer dan in het Stationskwartier en de binnenstad. Het groen 

staat in verbinding met het groen van het Mandelapark in het 

Stationskwartier en met het Beatrixpark en het Hannie Schaftpark 

en daarmee met twee van de groene wiggen van Almere. Op 

deze manier zijn er aangename groene routes naar ofwel meer 

dynamiek en stedelijke reuring ofwel naar meer rust en natuur. 

Hiermee biedt de openbare ruimte een heel aangename woon- 

en werkomgeving.

Qua wonen is er in Stationsgebied Noord veel variatie. Met 

geleidelijke transformatie van bestaande bebouwing zijn 

woningen toegevoegd als ruime gezinsappartementen en kleine 

lofts. Woningen in betaalbare en hogere segmenten zijn er 

redelijk gemixt te vinden, zodat er van sterke lokale concentratie 

van type woningen, inkomens en bewoners geen sprake meer 

is. Economische dynamiek is verweven in het gebied, maar kent 

hoogtepunten langs de dreven en langs de busbaan, op de 

zuidpunt van Markerkant en in Randstad. Veel werkplekken zijn er 

te vinden in bedrijfsverzamelpanden die met een flexibel aanbod 

van ruim opgezette bedrijfsruimten en flexplekken tot studio’s 

voor eenpitters een interessante mix aan werkplekken bieden.

Als je over de centrumring, gevormd door de Spoordreef en 

de Randstaddreef, langs het gebied rijdt, proef je de sfeer van 

hoogstedelijkheid. De gebouwen aan de weerszijden van de 

ringweg markeren de verandering van dynamiek tussen het hart 

van de stad en omringende woonwijken.
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HUIDIGE SITUATIE 

Stationsgebied Noord wordt begrensd door de Spoordreef en de 

Randstaddreef en door het Stationskwartier aan de zuidkant. Het 

gebied is ongeveer 40 hectare groot en kent verschillende, vooral 

monofunctionele, zones. De busbaan vormt een sterke scheidslijn 

tussen deze gebieden. Ten oosten en westen van de busbaan ligt 

de Staatsliedenwijk. Een woonwijk met aan de randen nabij het 

station ook enkele kantoorgebouwen en primair en voortgezet 

onderwijs. Ten noorden van de busbaan begint bedrijventerrein 

Markerkant. Aan de oostzijde van Stationsgebied Noord ligt, 

afgescheiden door de gracht, bedrijventerrein Randstad. 

In Staatsliedenwijk wonen momenteel zo’n 2.500 mensen in 

1.200 woningen. Het merendeel daarvan zijn appartementen en 

sociale huurwoningen. Het deel van Staatsliedenwijk ten westen 

van de Spoordreef valt overigens niet in het plangebied. Aan de 

zuidzijde staan 10 appartemententorentjes (zogenaamde urban 

villa’s) van 7 tot 9 verdiepingen met koopwoningen en vrije 

sector huurwoningen. Deze zijn gebouwd in de jaren ‘90 en 2000 

en vormen als het ware de overgang naar het Zakencentrum. 

De gesloten bouwblokken ten noorden daarvan stammen uit 

de jaren ‘80 en zijn in eigendom van een woningcorporatie. Aan 

de rand tegen de dreef aan staan enkele blokken rijwoningen 

uit dezelfde tijdsperiode, dit zijn veelal koopwoningen. De 

beschreven delen van de wijk vertonen weinig samenhang. In 

het gebied is de openbare ruimte enigszins verouderd met veel 

laagwaardig openbaar groen. Het Beatrixpark en het Hannie 

Schaftpark – twee groene wiggen – liggen dichtbij, maar zijn niet 

optimaal verbonden. Met het hoge aandeel sociale huur kent 

Staatsliedenwijk een concentratie van individuen en gezinnen 

met een lage sociaaleconomische status en is er in een groot deel 

van de wijk sprake van verminderde leefbaarheid.

Momenteel bieden de bedrijven en voorzieningen in 

Staatsliedenwijk ruimte aan zo’n 1.200 arbeidsplaatsen (de banen 

in de beschreven delen van Markerkant en Randstad zijn daarin 

niet meegerekend). Middelbare school Baken Stad zal op termijn 

vernieuwd worden. Vanwege overcapaciteit is er voor deze school 

minder ruimte nodig, waarmee mogelijk ruimte vrijkomt voor 

bijvoorbeeld woningbouw.

In het zuidelijk deel van de Markerkant zijn vooral auto(gerelateerde) 

bedrijven gevestigd, maar ook stadsverzorgende bedrijven 

als bouwmarkten, sportscholen en fastfood-tentjes. Daarmee 

weerspiegelt het het karakter van het hele bedrijventerrein. 

Het westelijk deel van bedrijventerrein Randstad dat in het 

plangebied ligt, huisvest vooral kleinere bedrijven. Dit gebied is 

wat verouderd en toe aan herontwikkeling. Iets wat ook wordt 

opgepikt door ontwikkelaars die de panden graag transformeren 

naar woningen.

De Spoordreef en Randstaddreef vormen harde scheidslijnen. Iets 

wat versterkt wordt als ze meer de rol van centrumring krijgen 

nu er plannen zijn om de Landdrostdreef te transformeren tot 

stadsstraat en doorgaand verkeer daar te weren.

Opgaven
• Eenzijdige woningvoorraad met concentratie sociale huur

• Weinig aantrekkelijke openbare ruimte

• Verminderde leefbaarheid

• Doorsnijding gebied door busbaan

• Transformatiekansen delen Randstad en Markerkant

• Beperkte verbinding met stationsgebied en parken in directe 

omgeving

“Je wilt hier echt innovatieve bedrijven naartoe halen, 

koplopers in bijvoorbeeld groene verduurzaming. Leg ook 

de verbinding met onderwijs.”
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GEBIEDSMAATREGELEN

1. Parkontwikkeling
Vanaf het Stationskwartier wordt de parkachtige sfeer van het 

Mandelapark en het Mandelaplein doorgetrokken tot in het 

Stationsgebied Noord. Het groen verweeft zich daarbij met de 

tuinen van de urban villas en zorgt voor aantrekkelijke routes naar 

het Beatrixpark en het Hanny Schaftpark. Ook worden de oevers 

van de ‘Almeerse grachten’ geactiveerd, door op verschillende 

plekken het water toegankelijk te maken. Hiermee wordt 

bijgedragen aan het versterken van het verblijfsklimaat van de 

openbare ruimte voor bewoners en werknemers in het gebied, 

de verbinding met het stationskwartier en de versterking van de 

hoofdgroenstructuur.

2. Transformatie naar gemengd stedelijk woon-
werkgebied
Als de druk op het Stationskwartier en de binnenstad toeneemt, 

nemen eveneens de kansen toe voor Stationsgebied Noord 

om te transformeren naar een gemengd woon-werkgebied in 

een groene setting. De busbaan langs de A. Vondelingstraat, 

de Waterwijkpoort en de J. G. Suurhoffstraat wordt daarbij 

een parkachtige stadsstraat waarlangs wordt verdicht met 

moderne woon- en werkgebouwen met op de begane grond 

hoogwaardige stedelijke voorzieningen of werkplekken. Het 

gemengde woon-werkmilieu kan doorgroeien tot de zuidkant 

van Markerkant, dat binnen 10 minuten lopen van het station 

ligt. Ook het westelijk deel van de Randstad kan transformeren 

tot informeel werkmilieu met vooral ruimte voor kleinschalig 

ondernemerschap en een mix van wonen en werken. Met de 

ontwikkeling kan de huidige monocultuur verrijkt worden en 

kunnen ook nieuwe woningtypen worden toegevoegd, waarbij 

er kansen zijn voor gezinsappartementen.

Wonen in en aan het park. Openbare tuinen zijn van grote meerwaarde voor de 
buurt en vergroten de leefbaarheid.

Little C in Rotterdam. Een nieuwe ontwikkeling waarin lofts worden afgewisseld met 
(flexibele) werkplekken en horeca.

Nieuwe Stad in Amersfoort. Oude gebouwen zijn getransformeerd tot een 
interessant en aantrekkelijk werkmilieu.
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3. Ontwikkeling centrumring
Met de transformatie van de Landdrostdreef tot stadsstraat 

gaan de Spoordreef en Randstaddreef meer dan nu fungeren 

als centrumring voor autoverkeer. Ontwikkelingen aan deze 

dreven kunnen bijdragen aan een hoogstedelijk karakter van de 

centrumring, dat je echt het gevoel hebt langs het centrum van 

een grote stad te rijden, zoals dat nu al het geval is bij het stukje 

Spoordreef nabij het station. De beleving van het gebied vanaf de 

centrumring moet meegenomen worden bij planvorming voor 

transformatie.

Rue Lucien Faure, Bordeaux. Een drukke weg getransformeerd tot stadsstraat waar in hoge dichtheden aan wordt gewoond. Busbaan heeft 
eigen baan op de stadsstraat, met aan weerszijden auto’s. Er is ruimte voor niet-wonen op de begane grond. 

“Rommelplekken waar informele netwerken groeien zijn van groot sociaal belang voor 

een stad. Almere moet als volwassen stad die rommeligheid gaan omarmen.”
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D. Het Weerwater

2050PERSPECTIEF: HET WEERWATER IN 2050
In 2050 is het Weerwater hét icoon van Almere. Hier komt de 

moderne hoogstedelijke architectuur van de jongste stad van 

Nederland samen met het groene en blauwe karakter van de 

stad. Het is waar stadsleven en ontspanning en recreatie elkaar 

ontmoeten. Het Weerwater en zijn oevers vormen gezamenlijk 

een stadspark van betekenis en bieden daarmee een unieke 

kwaliteit in het hart van de stad. Het verbindt de verschillende 

delen van Centraal Almere en het verbindt ook hart van de stad 

met andere (groen)gebieden van de stad. Het is de plek waar de 

groene wiggen van de stad samenkomen en het is het centrale 

element in de Blauwe As, de vaarroute die het Markermeer en het 

Gooimeer verbindt.

De oevers zijn gevarieerd ingericht, complementair aan elkaar en 

worden met elkaar verbonden met de recreatieve route van het 

Weerwater-track en met diverse verbindingen over het water. Elk 

gebied kent zijn eigen sfeer. Aan de noordzijde het dynamisch 

moderne stedelijke karakter van het centrum. De westoever staat 

in het teken van urban sports. Die sfeer gaat in het zuiden over 

in een plek waar ruimte is voor watersport en vertier, met een 

campusmilieu op de achtergrond. Bij de stadswijk Hortus ligt het 

accent op stedelijk wonen op en aan het water. Op het water is hier 

de afgelopen decennia volop geëxperimenteerd met innovatieve 

vormen van waterwonen, aquacultuur, warmtewinning, noem 

maar op. Langs de oevers van de zuidoosthoek van het Weerwater 

heeft de natuur ruim baan gekregen. Ten noorden daarvan is het 

Lumièrepark uitgegroeid tot groene cultuuroever die connectie 

maakt met de Esplanade. De verbinding met de groene wiggen 

is voelbaar, routes vanuit de wiggen komen uit op het Weerwater. 

Langs de oevers en bij de haventjes brengt waterrecreatie 

levendigheid.

“Almere heeft een pioniersgeest: er is letterlijk en figuurlijk 

ruimte en openheid. Er wordt hier geëxperimenteerd.”

De verschillende sferen van de oevers van het Weerwater en de 

vele mogelijkheden voor ontmoeting, sport en ontspanning 

langs en op het water, maken dat het niet alleen voor inwoners 

van de aangrenzende wijken een aantrekkelijke plek is. Het is 

een van de belangrijkste bestemmingen voor inwoners van 

Almere geworden. Ook buiten Almere is de bekendheid van het 

Weerwater gegroeid. Het maakt van het bezoek aan het centrum 

van de stad een bijzondere beleving. Helemaal wanneer een van 

de legendarische drone shows boven het water plaatsvindt. Het 

Weerwater is niet weg te denken uit de foto’s en video’s die van 

een bezoek aan de stad worden gemaakt.

Tot slot draagt het Weerwater in belangrijke mate bij aan de 

klimaatbestendigheid van de stad. Het Weerwater speelt een 

belangrijke rol voor waterberging en verkoeling op warme 

zomerdagen en in duurzame energievoorziening.
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HUIDIGE SITUATIE

Het Weerwater is een kunstmatig meer dat zijn naam dankt aan 

het feit dat het meer is ontstaan door het weer uitgraven van 

land, nadat het eerder was ingepolderd. Het afgraven was nodig 

om zand te winnen voor de ontwikkeling van Almere Haven. Het 

meer heeft een oppervlakte van ongeveer 170 hectare en een 

omtrek van zo’n zeven kilometer. De diepte van het Weerwater 

varieert van zeer ondiep aan de kant tot plaatsen van ruim tien 

meter diep en zandputten die nog dieper zijn. Bij aanleg was het 

de bedoeling dat het Weerwater een aantrekkelijke recreatieve 

ruimte zou worden. En dat is het ook geworden. In de ondiepe 

delen groeien echter waterplanten die waterrecreatie onmogelijk 

maken.

Het Weerwater heeft vier populaire strandjes: het Atlantisstrand 

en Fantasiestrand aan de zuidoever, het Stedenwijkstrand aan 

de westoever en het Lumièrestrand aan de oostoever. Voor 

watersporters is het Weerwater met waterlopen verbonden met 

het Gooimeer en het Markermeer. Deze vaarroute wordt ook 

wel de Blauwe As genoemd. Grenzend aan het Weerwater zijn 

er een paar haventjes: een wat grotere bij het Floriadeterrein, 

een in Stedenwijk en een in het Centrum bij het Weerwaterplein. 

Aan de zuidoever van het meer kunnen mensen naar hartenlust 

waterskiën bij de kabelskibaan. Het Weerwater is daarnaast 

het centraal middelpunt van de Almeerse Triathlon, de oudste 

Triathlon van Europa en een groots evenement met internationale 

uitstraling.

Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan het versterken van 

het recreatieve karakter van het Weerwater met het ‘Rondje 

Weerwater’, waarbij de werkzaamheden doorlopen tot 2026. 

Er wordt een recreatieve track langs de oever aangelegd, de 

Esplanade wordt ingericht als aantrekkelijke verblijfsplek en 

de oevers worden verbeterd. Vanaf 2021 verbindt een nieuwe 

brug het Floriadeterrein met het Lumièrepark, waarmee ook 

een klein rondje Weerwater mogelijk wordt gemaakt. Het 

Lumièrepark wordt verbeterd met natuurlijk-spelen-elementen 

en aanpassingen om ook culturele voorzieningen een plek te 

geven.

Vanaf het Weerwater heeft men zicht op de iconische skyline 

van Almere Centrum. De andere oevers hebben vooral 

een groen karakter, met uitzondering van de oevers langs 

Stedenwijk en Filmwijk-Zuid. Die worden gemarkeerd door 

appartementengebouwen. Aan de zuidoever is de Utopiatoren 

een opvallende verschijning. Een uitkijktoren die in 1996 van 

rioolbuizen is gebouwd als herinnering aan de afronding van de 

werkzaamheden van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in 

Almere. Ook in het oog springend zijn de hoogspanningsleidingen 

die van west naar oost over het Weerwater hangen en de twee 

hoogspanningsmasten die beide op het uiteinde van een pier in 

het Weerwater staan.

Opgaven
• Ondiepte en waterplanten in Weerwater beperkt 

mogelijkheden waterrecreatie

• Verder ontwikkelen Rondje Weerwater

• Potentie van het water als uniek kenmerk voor Almere verder 

benutten

“We moeten bij alles wat we toevoegen veel aandacht besteden aan 

architectuur. Die moet bijzonder blijven als identiteitsdrager en iets toevoegen 

aan de skyline van de toekomst, met name in het centrumgebied.”
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1. Rondje Weerwater
Het ingezette Rondje Weerwater wordt verder uitgewerkt. Het 

rondje heeft verschillende sferen, deze worden verder versterkt 

met inrichting van de openbare ruimte en programmering. 

De verschillende gebiedsmaatregelen langs de oevers geven 

hier invulling aan, zoals de activering van de Weerwateroever 

bij Stedenwijk, Lumière Museumpark, de Hortuswijk, de Green 

& Tech Campus en de Poort naar Almeerderhout. Het Rondje 

Weerwater wordt met routes verbonden met de groene wiggen.

2. Verbindingen over het water
Om de verbinding tussen de noord- en zuidoever en ook de 

samenhang tussen de gebieden te versterken, wordt in aanvulling 

op het bestaande openbaar vervoer een verbinding over het water 

gerealiseerd. Een aantrekkelijke en iconische vorm is middels 

een kabelbaan, maar een veerdienst is ook een mogelijkheid. 

Daarnaast worden de recreatieve vaarroutes verder uitgewerkt 

door op strategische plekken aanlegplekken te realiseren en te 

zorgen voor goede bevaarbaarheid van het Weerwater.

3. Functies op het water
Op het Weerwater zijn er ook ontwikkelmogelijkheden, zowel 

van tijdelijke als permanente aard. Bij het Floriadeterrein is dit 

in de vorm van wonen op het water. Aan de zuidoever en vooral 

aan de oostkant ervan kan in het kader van de living lab functie 

geëxperimenteerd worden met vormen van aquacultuur en 

drijvende landbouw. Ook zijn kunstwerken op het water denkbaar 

als alternatieve vorm van land art en ter versterking van Lumière 

Cultureel Stadspark.

4. Reuring op het water
De recreatieve en gebruikswaarde van het meer wordt versterkt. 

Waar nu incidenteel een gebruiker op het water zichtbaar is, is er 

straks incidenteel geen gebruiker zichtbaar. De nadruk ligt hierbij 

op het toevoegen van mogelijkheden om het water te gebruiken. 

Naast dagelijks gebruik kan het Weerwater uitgroeien tot 

proeftuin voor nieuwe publieksattracties. Bijvoorbeeld in de vorm 

van legendarische droneshows ter vervanging van vuurwerk met 

de jaarwisseling. 
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E. Westoever Weerwater

2050PERSPECTIEF: DE WESTOEVER IN 2050

Stedenwijk is in 2050 als oudere betaalbare wijk nabij het centrum 

met een fijnmazige structuur en mix aan functies uitgegroeid tot 

hippe, levendige stadswijk. Dat geldt vooral voor de oostkant 

van de wijk, de westkant heeft een rustiger karakter. Het is een 

wijk die plek biedt aan starters op de woningmarkt en mensen 

met een lager inkomen, maar ook aan andere mensen die zich 

aangetrokken voelen tot de reuring van de centraal gelegen 

stadswijk aan het Weerwater.

Het gebied langs de Weerwateroever vormt de schakel tussen het 

centrum en de zuidoever van het Weerwater. Een belangrijke rol 

is daarbij weggelegd voor de Weerwateroever zelf. Met ingrepen 

in de inrichting van de oever is waterbeleving actief gemaakt. De 

oever staat in het teken van sportief ontspannen en ontmoeten. 

En de promenade is voor fietsers en wandelaars een aantrekkelijke 

route die de wijk en het zuidelijk gelegen deel van de stad met 

het centrum verbindt.

De levendigheid heeft een impuls gekregen door in de wijk 

actief plek te bieden aan ondernemende creatievelingen door 

toepassing van het concept van ‘makersstraten’. Op strategische 

plekken in de wijk, zoals langs doorgaande routes en op 

zichtlocaties, zijn broedplaatsen en atelierwoningen beschikbaar 

gemaakt. Het zijn plekken aan de pleinen, op hoeken van het 

Enschedepad en langs de busbaan. Hier werken creatievelingen 

samen met andere buurtbewoners en ondernemers aan projecten 

die het leven in de straat mooier en leefbaarder maken en die een 

boost geven aan lokaal ambachtelijk ondernemerschap. 

“Sportplekken in de openbare ruimte zijn cruciaal als sociale plekken voor 

jongeren, omdat ze gratis en daardoor laagdrempelig zijn.”

In de afgelopen decennia zijn in de wijk heel selectief, via 

acupunctuuringrepen, nieuwe gebouwen gerealiseerd. Op 

verschillende plekken zijn bouwblokken door sloop-nieuwbouw 

getransformeerd, waarbij ook iets hogere bouwhoogten 

gerealiseerd zijn. De woningvoorraad is hiermee in diversiteit 

verrijkt.

64



1

2

3

LEGENDA

1 Nummers 1 t/m 3 verwijzen naar gebiedsmaatregelen op pagina 69
65



IMPRESSIE: WESTOEVER WEERWATER IN 2050

66



HUIDIGE SITUATIE

Aan de westoever van het Weerwater ligt Stedenwijk. Deze 

wijk is gebouwd in de jaren ‘70 en ‘80 en kenmerkt zich 

door de stedenbouwkundige stijl uit die tijd: hofjes met 

eengezinswoningen met soms gestapelde woningen. Een groot 

deel van de woningen is in eigendom van woningcorporaties, 

die de afgelopen decennia hebben geïnvesteerd in renovatie 

en verduurzaming van de woningen. Daarbij heeft Stedenwijk-

Noord met de renovatie een sterke eigen identiteit gekregen.

Stedenwijk telt zo’n 10.000 inwoners. Er wonen zoals overal in 

Almere bewoners van het eerste uur, maar de wijk heeft ook een 

belangrijke functie voor starters op de woningmarkt. Bewoners 

met een laag en soms ook zeer laag inkomen die een eerste stap 

op de woningmarkt zetten. De woningen zijn wat goedkoper dat 

gemiddeld in de stad. Ook kent de wijk een relatief hoog aandeel 

sociale huur. De keerzijde van clustering van betaalbare woningen 

is dat onder de bevolking sprake is van een hoge mate van sociale 

kwetsbaarheid. In de wijk wonen diverse gezinnen waarbij sprake 

is van – soms hardnekkige – meervoudige problematiek. Ook 

is op verschillende plekken in de wijk sprake van verminderde 

leefbaarheid. 

De wijk heeft voornamelijk een woonfunctie, maar er is ook een 

buurtwinkelcentrum en kleinschalig bedrijventerrein en verspreid 

over de wijk zijn er bedrijfsruimten, winkels, enkele cafeetjes 

en maatschappelijke voorzieningen te vinden. Dit laatste in de 

vorm van basisscholen, kinderopvang, een middelbare school, 

gezondheidscentra en sportvoorzieningen. De openbare ruimte 

in de wijk is weinig aantrekkelijk. Op veel plekken is deze erg 

stenig en het groen dat er is, is vaak eentonig. Tegelijkertijd zijn 

er hier en daar ook mooie delen, zoals langs de Alkmaargracht, 

en zijn grote delen van de openbare ruimte recent met groot 

onderhoud verbeterd. Ook is Clarence Seedorfplein voor kinderen 

en jongeren een populaire plek.

Belangrijke structuren in de wijk worden gevormd door de 

grachten, de busbaan en het doorgaande fietspad en het 

grootschalige wooncomplex langs het Weerwater. Aan de 

noordkant vormt het Den Uylpark een groene verbinding tussen 

het Weerwater naar het Beatrixpark. Al is daar in de huidige 

beleving niet veel van te merken. Aan de zuidkant van de wijk 

bevindt zich de bijzondere woonbuurt ‘De Fantasie’, die gebouwd 

is naar aanleiding van een prijsvraag uit 1982. Verder ten zuiden 

grenst de wijk aan het groen van het Spanningsveld.

Opgaven
• Oudere woonwijk met eenzijdige woningvoorraad

• Sociale problematiek onder bewoners en verminderde 

leefbaarheid

• Openbare ruimte met beperkte verblijfskwaliteit

• Weinig verbinding met het Weerwater en de omliggende 

parken
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1. Makerstraat Stedenwijk
In Stedenwijk wordt het concept van ‘makersstraten’ toegepast. 

Op zichtlocaties als pleinen, de hoeken van het Enschedepad 

en langs de busbaan worden ruimtes in samenwerking met 

de woningcorporaties beschikbaar gemaakt voor creatieve en 

ambachtelijke bedrijvigheid, passend bij Almere en Stedenwijk. 

Onder leiding van een kwartiermaker werken de creatievelingen 

samen met andere buurtbewoners en ondernemers aan 

projecten die het leven in de straat mooier en leefbaarder 

maken en die een boost kunnen geven aan lokaal ambachtelijk 

ondernemerschap. Op den duur kunnen dergelijke makersstraten 

zelfstandig verder. Dit broedplaatsmilieu is complementair aan 

het makersgebied bij de passages in het Centrumgebied. Dat 

heeft een meer economisch accent, Stedenwijk heeft een meer 

creatief, ambachtelijk accent en is meer gericht op community 

vorming in de buurt.

2. Activering westelijke Weerwateroever
De Weerwateroever in Stedenwijk wordt verbijzonderd met 

drijvende steigerstructuren in het water. Deze ‘boardwalk’ staat 

in het teken van waterbeleving en sportieve ontspanning. De 

oeverpromenade wordt daarmee een echte promenade en 

de Boulevardflat staat straks aan een echte boulevard. Het is 

de plek waar buurtbewoners en bezoekers komen om elkaar 

te ontmoeten, om te flaneren, te genieten van het water, te 

zwemmen, hard te lopen, te bootcampen, noem maar op. 

Kleinschalige horeca versterkt de verblijfskwaliteit van de 

Oeverpromenade.

3. Activering groene wig Den Uylpark
De beleving en het recreatief gebruik van de groene wig die via 

het Beatrixpark en het Den Uylpark de Stedenwijk inprikt krijgt 

een impuls en wordt verbonden met het Weerwater. In het park 

worden op diverse plekken openbare sport- en spelvoorzieningen 

aangelegd, bijvoorbeeld calisthenics-toestellen. Recreatieve 

en sportieve routes in de wig worden verbeterd, met speciale 

aandacht voor de onderdoorgangen van de Waddendreef en 

het spoor en voor de verbinding van Stedenwijk met het park. 

Vanaf het manifestatieveld komt er een uitnodigende en logische 

verbinding met het Den Uylpark, waardoor het park eigenlijk 

verder de wijk in loopt en het manifestatieveld en Seedorfplein 

er onderdeel van is. Momenteel verhinderen gebouwen als het 

Echnaton en het appartementengebouw aan de Zwolleweg dat 

de groene wig echt door kan lopen tot het Weerwater. Op de lange 

termijn, als gebouwen zodanig zijn verouderd dat vervanging een 

realistische optie is, kan nieuwe vastgoedontwikkeling bijdragen 

aan een echte verbinding van de groene wig met het Weerwater.
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F. Zuidoever Weerwater

2050PERSPECTIEF: DE ZUIDOEVER IN 2050

In 2050 maakt de zuidoever van het Weerwater het hart van de 

stad groter dan alleen het centrum. De Floriade zorgde voor de 

eerste dynamiek, gevolgd door de ontwikkeling van het terrein 

tot stadswijk Hortus. Deze wijk is door haar ligging aantrekkelijk 

voor gezinnen, emptynesters en de wat hogere inkomens. 

Het gebied is met de Flevo Campus, en het gebied eromheen 

dat dienst doet als living lab, uitgegroeid tot kennishub voor 

innovatie in stedelijke voedselvoorziening. Naast wonen biedt de 

zuidoever daarmee ook ruimte aan bedrijvigheid en educatie, met 

een focus op thema’s als voedseltechnologie, (stads)landbouw, 

voedsellogistiek, etc.

Om de Flevo Campus te versterken, om de signatuur van Almere 

als innovatieve- en studentenstad te verstevigen én om ruimte 

te bieden aan groei van het aantal woningen in de regio, is ten 

westen van het Floriadeterrein en rondom busstation ‘t Oor een 

nieuw stedelijk milieu ontwikkeld. Hier zijn studentenwoningen 

gemixt met woningen voor starters. Het gebied heeft een 

campusachtige, levendige sfeer met bijbehorende voorzieningen 

en horeca. Door de ligging naast OV-knooppunt ’t Oor leende het 

gebied zich voor bouwen in hogere dichtheden. Gecombineerd 

met de directe ligging aan de snelweg is het ook de plek waar 

een aantal voorzieningen met regionale uitstraling een plek 

hebben gekregen, zoals het ziekenhuis dat wegens beperkte 

uitbreidingsruimte in het centrum op deze plek is uitgebreid met 

een tweede locatie. In de tijd is het gebied rond ‘t Oor ontwikkeld 

volgend op de ontwikkeling van het studentenmilieu in het 

centrum. Pas toen daar voldoende kritische massa was ontstaan, 

werd de sprong over het Weerwater gemaakt. 

In 2050 weerspiegelt het hoogstedelijke levendige milieu met 

hoogbouw rond ‘t Oor de binnenstad. Daarmee vormt het gebied 

niet alleen voor de verbinding tussen de stedelijke gebieden 

van stadswijk Hortus (Floriadeterrein) en Stedenwijk. Stedenwijk 

grenst nu aan noord- en zuidzijde aan dynamische gebieden 

waardoor deze oudere woonwijk meer onderdeel van het hart 

van de stad is geworden.

De oostkant van de zuidoever van het Weerwater vormt de poort 

naar het Almeerderhout en staat in het teken van recreatie in 

het groen en ecologie. De zuidoever kent zodoende een rijke 

schakering van milieus: van hoogstedelijk aan de westkant tot 

natuurlijk aan de oostzijde.
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De zuidoever van het Weerwater is momenteel nog grotendeels 

onbebouwd. Wel zijn er belangrijke ontwikkelingen voorzien 

voor de korte en langere termijn. Ook is de infrastructuur in de 

afgelopen periode grootschalig aangepakt. De A6 is verbreed 

en verdiept en heeft nieuwe afslagen gekregen. Busstation ‘t 

Oor is verplaatst en bevindt zich nu op het nieuwe viaduct aan 

de zuidwest zijde en vormt samen met nog 2 andere nieuwe 

viaducten de verbinding over de snelweg naar Almere Haven. Het 

viaduct in het midden van het gebied is exclusief voor fietsers en 

voetgangers, die aan de oostzijde ontsluit de snelweg en is ook 

voetgangers en fietsers toegankelijk. In het gebied zijn tot slot 

nieuwe fietspaden aangelegd. Het gebied is met de snelweg en 

het HOV-busstation met frequente verbindingen met Amsterdam, 

het Gooi en Zeewolde-Harderwijk zeer goed verbonden met de 

regio.

Qua aantrekkelijkheid en sociale veiligheid zijn er in het gebied 

nog verbeteringen nodig. Busstation ‘t Oor is momenteel als 

verblijfsplek niet echt prettig. En fietspaden – hoofdfietsroute 

van Haven naar Stad – kunnen in het donker onveilig aanvoelen 

aangezien ze niet begeleid worden door hoofdroutes van auto’s 

of bebouwing. Tot slot krijgen automobilisten vanaf de snelweg 

niet echt het idee dat ze dwars door het hart van een grote, 

groeiende stad rijden.

Een belangrijke ontwikkeling in het gebied is die van het 

Floriadeterrein. Na het evenement verrijst hier een duurzame 

autoluwe stadswijk Hortus met minimaal 660 woningen en 

47.000 m2 aan commerciële voorzieningen. Onderdeel van 

het plan is de Flevo Campus, een cluster van onderzoek, 

ontwikkelen, opleiden en ondernemen dat gaat fungeren als 

een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van stedelijke 

voedselvoorziening.

Als onderdeel van de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-

Markermeer is eerder een uitwerking gemaakt voor het 

ontwikkelperspectief van de zuidoever van het Weerwater, 

waarbij ook ontwikkeling werd voorzien rondom busstation 

‘t Oor en in het gebied tussen het busstation en Stedenwijk. 

In dit gebied zouden woningen en voorzieningen een plek 

kunnen krijgen. Daarbij werd ook gesproken van verhuizing 

van de hoofdfuncties van het Flevoziekenhuis naar dit gebied 

aangezien het ziekenhuis op de huidige plek nauwelijks verdere 

uitbreidingsmogelijkheden meer heeft. 

Door de westkant van de zuidoever loopt een groene wig 

van het Weerwater naar het Vroege Vogelbos. De oostkant 

van de zuidoever van het Weerwater wordt gedomineerd 

door de groenblauwe verbinding van het Weerwater naar het 

Almeerderhout, het stadsbos van Almere.

Opgaven
• Ontwikkeling Floriadeterrein en Flevo Campus en verbinding 

met omgeving

• Benutten kansen van OV-knooppunt ‘t Oor

• Tegengaan barrièrewerking A6, versterken verbinding Almere 

Stad en Almere Haven

“De ligging van Almere in de polder kan veel meer worden 

uitgenut, met een sterkere relatie met de landelijke 

omgeving. Als je ergens korte lokale voedselketens kan 

maken is het hier.”
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1. Stadswijk Hortus
Op het Floriadeterrein wordt de autoluwe duurzame stadswijk 

Hortus gerealiseerd. Een wijk aan het Weerwater met minimaal 

660 woningen, waar energie wordt opgewekt en circulariteit en 

innovatie centraal staan. De wijk wordt gebouwd op het erfgoed 

van de Floriade. Inwoners wonen er letterlijk in een planten- 

en bomenbibliotheek. Naast verschillende typen koop- en 

huurwoningen worden er voorzieningen gerealiseerd, passend 

bij een stadswijk. Het gebied kent vier sferen: Hortus Haven een 

buurtje met woningen met sterke verbinding met het Weerwater, 

Hortus Bos met riante woningen in het groen, Hortus Centrum het 

centrale woongebied en Hortus Allee waar zich de voorzieningen 

van de wijk bevinden.

GEBIEDSMAATREGELEN

3. Snelweglandschap
Op dit moment is de beleving van Almere vanaf de A6 minimaal. 

De beleving van Almere vanaf de snelweg krijgt een impuls 

met de ontwikkeling van een snelweglandschap ter hoogte van 

het Weerwater. In dit snelweglandschap komt de identiteit van 

Almere tot uitdrukking: moderne stedelijkheid, innovatieve stad 

in de duurzame economie gecombineerd met het brede thema 

van land art dat de hele A6 kenmerkt. De snelweg vormt ondanks 

de verdiepte ligging een barrière tussen Almere Stad en Almere 

Haven. Om de barrière te slechten moeten de viaducten over de 

snelweg verrijkt worden met groen en bebouwing. Belangrijke 

maatregel is de verbetering van de verblijfskwaliteit bij ‘t Oor 

zodat dit een aantrekkelijk HOV-knooppunt wordt.

4. Poort naar Almeerderhout
De Zuidoostkant van het Weerwater vormt de poort naar het 

Almeerderhout. De oevers krijgen een natuurlijke inrichting 

ten behoeve van natuurontwikkeling en versterking van 

de biodiversiteit. Aan de noordkant van de snelweg wordt 

beplanting toegevoegd, waarmee het stadsbos als het ware over 

de snelweg heen wordt doorgetrokken. Dit moet echter wel op 

zodanige manier gebeuren dat er vanaf de snelweg, komend uit 

de richting van Almere-Buiten, een venster op het Weerwater en 

de stad wordt geboden.

2. Campusmilieu rondom ‘t Oor
Het kennisprofiel (innovatieve stedelijke voedselvoorziening) 

dat de zuidoever van het Weerwater met de ontwikkeling van 

de Flevo Campus heeft gekregen, kan verder worden verder 

versterkt door de ontwikkeling van een campusmilieu rond het 

thema’s food, nature en urban green. Rond HOV-busstation ‘t 

Oor kan dit campusmilieu vorm krijgen met woningbouw in 

hoge dichtheden, m.n. met studenten en starters als doelgroep, 

met verdere onderwijsvoorzieningen en overige voorzieningen 

die het campusmilieu ondersteunen, zoals kleinschalige horeca, 

sportvoorzieningen en leisure aan de Weerwateroever. Het 

campusmilieu kan met zijn kennisprofiel een versterking zijn voor 

het innovatieve makersmilieu op De Steiger. 
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“DE THEMA’S HEALTH EN TECHNOLOGIE LIGGEN IN 

ZEKERE ZIN AL VOOR HET OPRAPEN.”
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G. Steiger

2050
PERSPECTIEF: DE STEIGER IN 2050

De Steiger heeft een eigen publiek karakter met verblijfswaarde. 

Het is een plek die de moeite van het bezoeken waard is en waar 

Almeerders graag doorheen fietsen van of naar de binnenstad. 

De functiemix bestaat uit een samenspel van duurzame en 

creatieve bedrijvigheid, in beperkte mate gecombineerd met 

recreatie en horeca. Hier vind je start-ups en scale-ups rondom 

circulariteit, energietransitie en agrofood. Het zijn kleinschalige 

bedrijfsgebouwen die leuk zijn om naar te kijken, zeker als 

er experimentele vormen van stadslandbouw of circulaire 

economie te zien zijn. Als je erlangs fietst heb je het gevoel dat 

hier vernieuwende activiteiten plaatsvinden en mensen aan het 

ondernemen en uitvinden zijn. Het gebied wordt doorkruist door 

twee stadsstraten waarlangs bedrijvigheid is, maar waar ook 

gewoond wordt. De woningen dragen bij aan de sociale veiligheid 

in het gebied. Het karakter van de Steiger wordt overwegend 

bepaald door de bedrijvigheid die zich er bevindt.

De Steiger is in 2050 een van de weinige rafelrandjes van 

Almere en functioneert als broedplaats. Deze functie heeft 

ervoor gezorgd dat het gebied tot ontwikkeling is gekomen en 

draagt bij aan levendigheid en een nieuw elan. Deze dynamiek 

maakt het interessant voor bedrijven in sectoren als circulariteit, 

energietransitie en agrofood om zich in Almere te vestigen. 

Bezoekers van Almere kunnen hier een bijzondere kant van 

ondernemend Almere zien.

De Steiger ligt direct aan de hoofdgroenstructuur van Almere en 

die groenstructuur sijpelt als het ware door in de openbare ruimte 

van De Steiger. Het bedrijventerrein is eerder een bedrijvenpark. 

Tussen de bedrijfspanden zijn er groene verbindingen met 

grote volwassen bomen en op het terrein zijn er verschillende 

aantrekkelijke verblijfsplekken en looproutes in het groen 

ingericht. Voor mensen die hier werken is het goed toeven op 

De Steiger. Ook kunnen er makkelijk uitstapjes worden gemaakt 

naar het Vroege Vogelbos of het Almeerderhout. Een versterkte 

groene zone langs de A6 zorgt ervoor dat deze twee bossen met 

elkaar verbonden worden, ook voor dieren. Bovendien maakt het 

de directe omgeving van de A6 aantrekkelijker.

Met aantrekkelijke fiets- en looproutes is De Steiger verbonden 

met zijn directe omgeving en met opstappunten voor de bus en 

hoofdfietsroutes. Per auto is De Steiger vanaf de A6 natuurlijk 

gemakkelijk te bereiken. De route vanaf de snelweg naar Almere 

Haven loopt door het gebied heen. De Steiger vormt voor Haven 

een bijzondere dynamische entree

“De technologische ontwikkelingen zijn wereldwijd hetzelfde, maar de impact 

verschilt door de actiebereidheid om het echt te doen. Het is belangrijk om goed 

te beseffen wat dat betekent. Je moet als stad lef hebben en risico’s durven 

nemen: pionieren.”
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De Steiger is het oudste bedrijventerrein van Almere. Momenteel 

werken er zo’n 1.800 mensen en zijn er ongeveer 150 bedrijven 

gevestigd. Het gaat daarbij vooral om logistieke groothandel, 

verhuurbedrijven en industrie. Ook is de stadsreiniging er 

gevestigd. Het terrein is ruim opgezet, met veel groen en 

verspringende autowegen. Het groen bestaat uit grasstroken 

met bomen en is wat eentonig en niet erg hoogwaardig. De 

bedrijfsunits verschillen qua omvang van klein tot groot en 

hebben veelal één bouwlaag (bedrijfshallen) en staan op kavels 

waarvan een groot deel ook onbebouwd is.

Het bedrijventerrein wordt ontsloten door de Steigerdreef, die 

het gebied doorsnijdt en de verbinding maakt met de snelweg 

richting Lelystad, en door de Noorderdreef, die westelijk langs het 

terrein loopt en het gebied verbindt met Almere Haven en Almere 

Stad en met de snelweg richting Amsterdam. De Steigerdreef 

vormt daarbij niet alleen een fysieke scheidslijn, maar markeert 

ook de tweedeling op het terrein. In het noordelijk deel zijn de 

meeste bedrijven gevestigd en is de meeste werkgelegenheid. 

De zuidzijde kenmerkt zich op een uitzondering na door 

kleinere eenheden en grenst aan woonwijk De Marken. Voor het 

openbaar vervoer loopt een busbaan over het terrein en ook de 

hoofdfietsroute van Haven naar Stad gaat dwars door het gebied 

heen. Aantrekkelijk zijn beide niet. De busbaan loopt langs 

achterkanten van bedrijfspanden en de fietsroute wordt veel als 

sociaal onveilig ervaren.

Met de recente verlaging van de A6 met twee halve aansluitingen 

en het nieuwe fietsviaduct met en de nieuw aangelegde 

Steigerdreef, is de positie van de Steiger in het stedelijke netwerk 

fundamenteel gewijzigd. Voorheen had het een perifere ligging 

aan de rand van Almere Haven en lag het verscholen achter een 

groenstrook als je Almere Haven vanaf de snelweg binnenreed. 

Nu loopt een afslag van de A6 (de Steigerdreef ) dwars over De 

Steiger en vormt het een belangrijke entree van Almere Haven. 

Het terrein heeft hiermee ook een nieuwe dynamiek gekregen. 

Wat gunstig is, aangezien het in uitstraling nog zeker geen 

aantrekkelijke entree is.

Inmiddels zien meerdere ontwikkelaars de potentie van het 

gebied en is er vooral enthousiasme om te investeren in projecten 

met wonen. Daarnaast laten ontwikkelingen als de komst van 

het nieuwe Upcyclecentrum en de toename van circulaire en 

creatieve bedrijvigheid nieuwe economische activiteiten zien. 

Bedrijfspanden worden daarmee bedrijfsverzamelgebouwen, ook 

is er met De Blauwe Reiger een creatieve broedplaats ontstaan.

Opgaven
• Transformatie van verouderd bedrijventerrein tot innovatief 

gemengd werk-woonmilieu

• Zorgen voor een aansprekende entree van Almere Haven

• Sociaal onveilige fietsroute die Almere Haven en Almere Stad 

verbindt

• Eentonig en weinig aantrekkelijk groene openbare ruimte
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1. Fietsverbindingen ontwikkelen
Het rondje Weerwater wordt verlengd met een ‘rondje De Steiger’, 

een route die door het hart van De Steiger loopt en het gebied 

voor fietsverkeer verbindt met Stedenwijk, het Floriadeterrein, 

Almeerderhout en Filmwijk. Daarnaast zorgt deze verbinding 

ervoor dat Almere Haven op een logische en snelle manier met 

Centraal Almere wordt verbonden. De fietsverbindingen op het 

terrein worden aangepast en lopen straks langs de busbaan en 

de Steigerdreef. Ze vormen de belangrijkste assen van het gebied. 

Door toepassing van woningen en horeca langs deze fietsroutes 

worden deze levendiger en vooral ook meer sociaal veilig. 

3. Innovatiemilieu in verbinding met de Flevo 
Campus
De innovatieve bedrijven op De Steiger op het terrein van circulaire 

economie, energietransitie en voedselproductie hebben baat bij 

een verbinding met elkaar en met het onderwijs en onderzoek op 

de Flevo Campus. Collectieve voorzieningen op het terrein, zoals 

horeca voor lunch en afspraken, vergader- en congresfaciliteiten, 

en hoogwaardige openbare ruimte met verblijfskwaliteit kunnen 

ontmoeting, samenwerking en innovatie ondersteunen. Ook op 

andere manieren kan de samenwerking gefaciliteerd worden, 

waarbij de gemeente een belangrijke rol kan spelen als verbinder 

van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek.

Massena Parijs. Een gemixt stedelijk milieu, waar gewerkt en gewoond wordt en waar 
verschillende doelgroepen elkaar vinden.

Danzigerkade. De maakindustrie en loftachtige woningen vinden 
elkaar aan de kade. Een vruchtbaar huwelijk.

2. Wonen en werken in een nieuw jasje
De busbanen en dreven veranderen in stadsstraten waarlangs 

ook de fietsroutes lopen en de bebouwing plek geeft aan een 

mix van werken, wonen en horeca. Ook verder is sprake van een 

transformatie naar een gemixt woon-werkmilieu. In plaats van de 

bedrijven met panden die een groot oppervlakte beslaan, veel 

verkeer aantrekken en door hun milieucategorie woningbouw 

belemmeren, krijgen kleinere innovatieve bedrijven de ruimte, 

die zich beter laten combineren met wonen. De Steigerdreef 

vormt als stadsstraat met wonen en werken een overgangszone 

naar hoogwaardig wonen in Almere Haven. 
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Station Tilburg. Hoogwaardige inrichting 
van het busstation en aangrenzende 
openbare ruimte. Nodigt uit tot verblijven 
en veraangenaamt wachten.

De High Tech Campus in Eindhoven voorziet in collectieve voorzieningen op het terrein. 
Het biedt een gezamenlijke kantine, kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte om 
te verblijven en een congres- en vergaderfunctie. Daarnaast zijn er hoogwaardige, 
gedeelde parkeervoorzieningen.

Een rechtstreekse route verbindt 
de belangrijkste functies in het 
gebied met de binnenstad. 



4. Broedplaatsfunctie versterken
Op De Steiger is er een broedplaats-dynamiek aan het ontstaan, 

die voor de verdere ontwikkeling van het gebied versterkt 

moet worden. Anders dan de voorgestelde ‘makersstraten’ 

in het Centrumgebied en Stedenwijk is hier ruimte voor wat 

grootschaliger activiteiten. De broedplaats op De Steiger bestaat 

uit werkplaatsen gecombineerd met horeca en ruimte voor 

evenementen en speelt een belangrijke rol op het gebied van 

levendigheid, ontmoeting en ruimte voor experiment. Bij deze 

broedplaats is nadrukkelijk ruimte voor activiteiten die een cross 

over hebben met circulaire economie en voedselvoorziening.

5. Versterken groene karakter en ecologische verbinding
Op De Steiger moet het groene karakter verder worden opgewaardeerd. De Steiger wordt dan een 

parkachtige omgeving, waarbij bedrijven zijn ingebed in het park. Door groenstroken met elkaar 

te verbinden, wordt het gebied ‘doorwaadbaar’ en nodigt het uit voor een ontspannen ommetje. 

De groene zone langs de A6 moet worden verbeterd om te kunnen functioneren als ecologische 

verbinding tussen de groene wiggen aan de zuidkant van het Weerwater. Met toevoeging van 

beplanting en verbindingen voor dieren ten noorden van De Steiger wordt het gebied niet alleen 

aantrekkelijker, maar draagt het ook bij aan de biodiversiteit. 

De groene loper op de TU/e Campus Eindhoven vormt het hart van de campus. Het is een groene ontmoetingsruimte waar studenten 
en werknemers kunnen samenkomen, kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten.
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2050
H. Oostoever Weerwater
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PERSPECTIEF: DE OOSTOEVER IN 2050
Filmwijk is ook in 2050 een populaire woonwijk. Het noordelijk 

deel heeft met zijn bijzondere geschiedenis de status van 

beschermd stadsgezicht gekregen. De openbare ruimte was 

er op een gegeven moment verouderd en is flink opgeknapt 

waardoor het weer de functie van speel en ontmoetingsruimte 

heeft gekregen. In de rest van de wijk hebben kleinschalige 

vernieuwingen plaatsgevonden, met name bij het zuidelijke 

buurtcentrum en aan de Cinemadreef. De Cinemadreef is nog 

steeds een drukke weg, maar is nu uitgegroeid tot volwaardige 

stadsstraat. Het verblijfsklimaat is er een stuk prettiger nu de 

auto minder dominant is geworden en er nadrukkelijk ruimte is 

gegeven aan fietsers en voetgangers. Door diverse kleinschalige 

kioskachtige voorzieningen toe te voegen wordt dit verder 

versterkt.

Waar in 2050 wel veel veranderd is, is in het Lumièrepark. Het 

park heeft een functie gekregen als cultureel stadspark. Het heeft 

een enorme kwaliteitsimpuls gekregen met de komst van het 

museum in (de directe nabijheid van) het park. Het park biedt 

plek aan Almeerders en bezoekers die zich willen laven aan kunst 

en cultuur of die gewoon willen ontspannen in het groen. Op 

het gras of op het terras bij de kleine horecagelegenheden in 

het park. In de zomer vinden er diverse activiteiten plaats in het 

park en wordt het zwemstrandje druk bezocht door gezinnen. In 

het Lumièrepark zijn her en der ook enkele woningen gebouwd. 

Deze woningen zorgen voor meer leven in het park en langs de 

doorgaande fietsroute, ook in de avond.

Ten zuiden van het Lumièrepark heeft de oever een ander 

karakter. Door zorgvuldige inzet op natuurontwikkeling is 

hier een ecologische oever gegroeid, waar een rijkdom aan 

oeverplanten en watervogels een plek hebben gevonden. 

Hierdoor beschikt Almere over een uniek en toegankelijk stukje 

natuur in het hart van de stad dat bijdraagt aan de biodiversiteit 

en aantrekkingskracht heeft op bewoners en bezoekers.



1

2

3

LEGENDA

1 Nummers 1 t/m 3 verwijzen naar gebiedsmaatregelen op pagina 86
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IMPRESSIE: DE OOSTOEVER IN 2050
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HUIDIGE SITUATIE

Aan de oostoever van het Weerwater ligt Filmwijk, een populaire 

woonwijk in directe nabijheid van het centrum, waar een kleine 

11.000 mensen wonen. Als Amsterdam de Olympische Spelen van 

1992 toegewezen had gekregen, zou op deze plek een olympisch 

dorp verrijzen. De Spelen gingen echter naar Barcelona. Uiteindelijk 

vond in 1992 een ander evenement plaats, dat het noordelijke 

aan het centrum grenzende deel van Filmwijk heeft gevormd. Dit 

gebied is gebouwd als buitenexpositie van de Bouwrai in 1992. 

38 architecten en bouwondernemingen exposeerden hun visie 

op de toekomst van de stad onder het motto ‘grensverleggend 

bouwen’. De bijzondere architectuur werd stedenbouwkundig 

geaccentueerd door de cirkelvorming aangelegde straten, iets 

wat in die tijd ook vernieuwend was. In het middelpunt van de 

cirkel vindt men een gezondheidscentrum en een basisschool. 

In de woonblokken grenzend aan de Cinemadreef zijn er op de 

begane grond verschillende functies, van tandarts, kinderopvang 

en dierenkliniek tot afhaalrestaurants.

Het andere deel van de wijk is in de tweede helft van de jaren 

90 gebouwd. Dit deel wordt ten westen begrenst door het 

Weerwater en het Lumièrepark en ten oosten door de Veluwedreef 

en het Laterna Magikapark. Het Lumièrepark heeft potentie als 

stadspark, maar mist nog kwaliteit en een goede verbinding 

met het stadscentrum. Aan de zuidzijde ligt een populair 

zwemstrandje. Het Laterna Magikapark huisvest een middelbare 

school, een basisschool, een kinderopvang, een skatepark, een 

tennisvereniging en een hospice. 

De stedenbouwkundige structuur van dit deel van de wijk is 

oost-west georiënteerd. Op vier plekken wordt dit benadrukt 

met brede groenstroken die uitkomen op het Weerwater. De 

groenstrook aan de zuidkant, het Walt Disneyplantsoen is 

tevens de plek van het buurtcentrum, met een supermarkt, 

een basisschool en een gezondheidscentrum. Het grootste 

deel van de woningen in dit deel van de wijk zijn rijwoningen, 

maar er staan ook veel vrijstaande woningen, waarvan een deel 

met de tuin aan het water grenst. Aan de zuidkant accentueren 

negen appartementengebouwen van circa 6 verdiepingen de 

Weerwateroever. Ten noorden daarvan, waar het water de wijk 

inkomt en het Lumièrepark eindigt met het Lumièrestrand, 

staat een hoogbouwflat bestaande uit 18 bouwlagen. Door het 

Lumièrepark en langs de Weerwateroever loopt een fietspad 

dat onderdeel uitmaakt van het hoofdfietsnetwerk van de stad. 

Parallel daaraan loopt de busbaan die de wijk met de rest van de 

stad verbindt.

Aan de zuidkant grenst Filmwijk aan bedrijventerrein Veluwsekant. 

Naast verschillende bedrijven, waaronder enkele autobedrijven, 

is hier ook een groot hotel gevestigd.

“Je kunt hier goed wandelen en fietsen, maar het is vaak verkeersruimte en 

niet echt verblijfsruimte.”
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1. Lumière Cultureel Stadspark 
Het Lumièrepark krijgt een verdere impuls met de vestiging 

van een museale voorziening. Dit museum staat in het teken 

van grootschalige en multimediale kunst met een directe link 

naar de Land Art Flevoland. Het museum blijft niet beperkt tot 

een gebouw dat in (de directe nabijheid van) het Lumièrepark 

landt. Het museum is bovenstedelijk aanwezig en internationaal 

bekend en draagt bij aan de ontwikkeling van het Lumièrepark tot 

Cultureel Stadspark. Lopende inzet op de kwaliteitsverbetering 

van het Lumièrepark vanuit het ‘Rondje Weerwater’ wordt 

doorgezet. Daarnaast is het van belang op strategische plekken 

enkele woningen toe te voegen om het park meer te verbinden 

met het centrum en de omliggende buurten.

GEBIEDSMAATREGELEN

2. Stadsstraat Cinemadreef
De Cinemadreef wordt getransformeerd tot stadsstraat. Dat 

betekent dat het profiel van de dreef verandert. De autoweg 

wordt verlaagd, ongelijkvloerse kruisingen worden opgeheven, 

er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Parkeren langs 

de dreef wordt voor een deel verplaatst en anders ingericht, 

waardoor ruimte ontstaat voor (kleinschalige) bebouwing met 

bedrijvigheid. 

3. Poort naar Almeerderhout 
(Zie ook de maatregel bij de Zuidoever van het Weerwater)

De Zuidoostkant van het Weerwater vormt de poort naar het 

Almeerderhout. De oevers aan de zuidkant van Filmwijk krijgen 

een natuurlijke inrichting ten behoeve van natuurontwikkeling 

en versterking van de biodiversiteit.
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ArtZuid in Amsterdam nodigt geronommeerde internationale kunstenaars uit om hun kunst te tentoonstellen langs een 2,5 km 
lange beeldenroute op de Apollolaan, Minervalaan en de Zuidas (Amsterdam).



“TE SNELLE GROEI IS EEN BEDREIGING VOOR ALMERE. WE MOETEN NIET ZOMAAR 

ALLES VOLBOUWEN EN HET GROENE, RUSTIGE KARAKTER VERNIELEN. DAT IS PRECIES 

WAAROM MENSEN HIER GRAAG WONEN.”
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5.Verdichting in Centraal 
Almere: kwantitatief 
beeld woningbouw en 
arbeidsplaatsen
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In de gebiedsuitwerkingen is beschreven op welke manier er in 

de gebieden bebouwing toegevoegd zou kunnen worden. Veelal 

zijn dit kwalitatieve beschrijvingen. Voor concrete afspraken over 

deze zogenoemde verdichting en voor goede gemeentelijke 

woningbouwprogrammering, is echter ook een kwantitatief 

beeld nodig van de verdichtingsmogelijkheden. Zodoende is het 

‘laadvermogen’ van Centraal Almere bepaald; de bandbreedte 

voor aanvullende woningbouw uitgedrukt in aantallen woningen 

en ruimte voor werken uitgedrukt in banen.

Werkwijze
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een dataset van 

referentiemilieus ontwikkeld waarmee toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen kunnen worden onderzocht. Verschillende typen 

stedelijke milieus zijn uitgewerkt in FSI (Floor Space Index, die 

de dichtheid op buurtniveau weergeeft) en MXI (Mixed Used 

Index, oftewel de mate van functiemix). Deze milieus variëren 

van centrumstedelijk en hoogstedelijk aan het ene uiterste tot 

groenstedelijk en buitenstedelijk aan het andere.

Voor Centraal Almere is per deelgebied bekeken welke typen 

stedelijk milieus passend zijn bij het geschetste perspectief 

voor het deelgebied. Op basis daarvan is per deelgebied een 

bandbreedte berekend voor aanvullende woningbouw en de 

toename van het aantal arbeidsplaatsen. Goed om te vermelden 

is dat de aantallen een indicatie zijn op basis van woning- en 

baandichtheden passend bij een bepaald type stedelijk milieu.

Bandbreedte voor verdichting
Op basis van de studie is duidelijk geworden dat er voor 

verdichting van Centraal Almere een reële ondergrens is van 

9.450 extra woningen. Dat betekent dat er bovenop de nu al 

geplande bouw van 5.000 woningen nog ruimte is voor een 

kleine 5.000 woningen extra. Het aantal arbeidsplaatsen kan in dit 

lage scenario toenemen met zo’n 13.400. 

In het hoge scenario, waarbij fors wordt geïnvesteerd in verdere 

verdichting en in herontwikkeling in hogere dichtheden, is er 

in totaal ruimte voor ruim 15.000 woningen (dus zo’n 10.000 

woningen bovenop de al geplande ontwikkelingen). Het aantal 

arbeidsplaatsen kan toenemen met zo’n 18.400. Dit hoge scenario 

is wenselijk als ambitieniveau. Hiermee wordt het meest recht 

gedaan aan het geschetste ontwikkelperspectief.

Nog verdere verdichting lijkt voor Centraal Almere niet direct 

opportuun. De stedelijke milieus die dan gerealiseerd worden, 

lijken lastig te verenigen met het karakter van groenblauwe stad.

De gebieden met de meeste ruimte voor verdichting, zijn het 

Centrumgebied, Stationskwartier, Stationsgebied Noord en de 

Zuidoever van het Weerwater. De verdichting is hier niet alleen 

wenselijk, maar zelfs noodzakelijk om een werkelijke kwalitatieve 

groei van het centrum te bewerkstelligen. De voorgestelde 

verdichting past ook bij het karakter van het gebied en zal 

versterkend werken.

DEELGEBIEDEN
 
Stationsgebied Noord
Stationskwartier (incl randstad + reservering)
Centrumgebied
Oostoever Weerwater
Westoever Weerwater
Zuidoever Weerwater
Steiger
Totaal

MINIMAAL
SCENARIO
Woningen
1500
2690
1700
450
550
2120
440
9450

Arbeidsplaatsen
1580
5940
2270
240
210
1790
1370
13400

 
Arbeidsplaatsen
3200
6620
3430
300
340
2290
2230
18410

HOOG
SCENARIO
Woningen
3120
3840
2780
560
1030
3000
730
15060

Deelgebieden
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STAD
 
Almere
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Eindhoven
Groningen
Tilburg
Breda

AANTAL INWONERS 
(1/1/2019)

207.904
862.965
644.618
537.833
352.866
231.642
231.299
217.259
183.873

BEVOLKINGSDICHTHEID 
CENTRUM (INW/KM2)

5.705*
13.818
8.480
10.027
7.713
5.816
10.028
8.473
7.495

Duiding woonmilieus Duiding werkmilieus

Met de geraamde bandbreedte voor woningbouw biedt Centraal 

Almere ruimte voor 15% tot 25% van de bouwopgave van 60.000 

woningen. Daarnaast biedt het gebied ruimte voor 40% tot 50% 

van de werkgelegenheidsgroei die nodig is om de banenratio in 

Almere meer in balans te krijgen (daar is een groei met 35.000 

banen voor nodig volgens onderzoek door Bureau Buiten).

Bevolkingsdichtheid in centrum Almere
Het centrum van Almere heeft vergeleken bij andere 

centrumgebieden een relatief lage bevolkingsdichtheid. Dit 

betekent ook minder levendigheid op straat buiten winkel- en 

werktijden. Onderstaande tabel laat de bevolkingsdichtheid 

van het huidige centrum van Almere zien in vergelijking tot 

andere centra van grote steden in Nederland. Met verdere 

verdichting zal de bevolking van het huidige centrum van Almere 

(Centrumgebied en Stationskwartier) toenemen met zo’n 6.500 

tot 10.000 inwoners, waar nu zo’n 5.000 mensen in dat gebied 

wonen. De bevolkingsdichtheid van de binnenstad zal daarmee 

meer vergelijkbaar worden met die in centra van andere (middel)

grote steden in Nederland.

Bron: CBS, Regionale kerncijfers 2019 
*bevolkingsdichtheid Centrum Almere Stad; N.B. het oppervlak van dit CBS-
gebied is wat kleiner dan de plangebieden Centrumgebied en Stationskwartier
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Bijlage 1. 
Werkwijze
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1. Doel werkplaats
De opdracht aan de werkplaats was om tot een wenkende, 

integrale visie en strategie te komen voor het gebied ‘Centraal 

Almere’, als onderdeel van de Oostflank van de MRA. In essentie 

gaat het hierbij om het beantwoorden van de centrale vragen: 

- ‘’Wat voor stad wil Almere zijn in 2050’’ en daarvan afgeleid 

voor deze werkplaats: 

- “Welke betekenis heeft Centraal Almere in zijn geheel of 

verbijzonderd naar delen in het stedelijk weefsel van Almere en 

de regio?” 

De op te leveren visie kan (na bestuurlijke keuzes en vaststelling, 

in de huidige planning voorzien na de zomer 2020) de komende 

jaren dienen als toetsingskader en kompas voor ontwikkelingen 

vanaf heden. De visie en het kader worden niet in beton 

gegoten, maar kunnen adaptief, op basis van de inzichten van 

dat moment worden bijgesteld of aangepast zonder de hoofd-

ontwikkelrichting uit het hoofd te verliezen. Het langjarig 

consequent vasthouden aan de hoofdlijn uit de visie is een 

strategie die in andere steden zeer succesvol is gebleken.

2. Werkwijze werkplaats Centraal Almere
De werkplaats werkte grofweg in twee fases. Fase 1 was 

visievorming (t/m augustus 2020). Waar de visie vooral gaat over 

het ‘wat’, wordt het ‘hoe’ (de werkwijze om de gewenste toekomst 

dichterbij te brengen) in fase 2 van de werkplaats (na de zomer 

2020) ter hand genomen.  In de twee fases worden de volgende 

producten opgeleverd:

BIJLAGE 1. WERKWIJZE

Fase 1(t/m augustus):
1. De visie/ het kompas voor het gebied ‘Centraal Almere’. 

Enerzijds generiek, anderzijds meer specifiek voor de gebieden 

daarbinnen. Hierbij hoort tevens een aansprekend verhaal met 

aansprekende terminologie, passend bij de identiteit van Almere.

2. Visuele verbeelding van het kompas, sferen in gebieden 

(referentiebeelden) en onderlinge samenhang 

Fase 2 (t/m december):
- Het handelingsperspectief dat zich richt op de vraag hoe de 

gewenste toekomst uit de visie, de inhoud (het WAT) dichterbij 

gebracht kan worden door waar mogelijk verder te concretiseren 

en op de gewenste aanpak/werkwijze (het HOE), spelregels en 

randvoorwaarden.

- Een vertaling naar een eerste deel van een uitvoeringsagenda 

op het niveau van het overkoepelend atelier voor de Oostflank 

binnen het handelingsperspectief Almere 2.0. Welke ingrepen 

zijn in de nabije toekomst mogelijk en noodzakelijk om dichterbij 

het wenkend perspectief uit de visie te komen?

Figuur 1. Werkwijze Centraal Almere

2.1 Werkwijze fase 1 werkplaats Centraal Almere
In figuur 1 ‘werkwijze Centraal Almere’ staat schematisch 

weergegeven welke stappen er zijn doorlopen binnen fase 

1 van de werkplaats. De totstandkoming van de visie is een 

iteratief proces geweest, waarbij er sprake was van divergeren en 

convergeren, zie figuur 1 ‘werkwijze Centraal Almere’. In figuur 2 

‘doorlopen stappen fase 1’ staat verder in de tijd gespecificeerd 

op welke manier de werkplaats heeft gewerkt. De werkplaats 

heeft de mogelijke ontwikkelingen in Centraal Almere vanuit vijf 

thema’s: economie, wonen, functiemix, mobiliteit en openbare 

ruimte & duurzaamheid beschouwd. De vijf thema’s zijn 

gekozen op basis van de opdracht voor de werkplaats Centraal 

uit het handelingsperspectief Almere 2.0. In de periode januari-

maart zijn de vijf thema’s geanalyseerd op huidige stand van 

zaken en al ontwikkelde plannen, en is er voornamelijk vanuit 

het bestaande geredeneerd (forecasting). Bestaande visies en 

overige documenten zijn, samen met het kernteam en experts 

van de gemeente Almere, geanalyseerd om te bekijken wat dit 

zou kunnen betekenen voor het visiedocument dat de werkplaats 

eind augustus oplevert (divergeren). 
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De opbrengst van deze fase is vastgelegd in een 5-tal thematische 

achtergrondnotities en door Urhahn vertaald naar een viertal 

scenario’s, te weten:

1 Groene Woonstad
2 Landschapsstad
3 Waterstad
4 Almere City

De scenario’s zijn te vinden in figuur 3 A,B,C,D ‘Scenario’. De 

achtergrondnotities en de scenario’s dienden beiden als 

vertrekpunt voor gesprekken met een grote groep experts (in 

één expertsessie en vier interviewrondes (als gevolg van de 

Coronacrisis waren fysieke ontmoetingen in werksessies niet meer 

mogelijk)) vanuit de MRA, de wetenschap, andere gemeenten, 

provincie maar ook wederom vanuit de gemeente Almere. Aan 

de hand van deze scenario’s en thema’s zijn deskundigen/experts 

uitgenodigd ze te verrijken, aan te vullen, te becommentariëren en 

te nuanceren. De scenario’s zijn daarbij nadrukkelijk gehanteerd 

om te inspireren en het denken op te rekken. Niet om alle 4 

vier uit te werken of er één te kiezen. In de expertsessie en de 

interviews (maart – april) is daarom voornamelijk geconvergeerd, 

door na te denken wat voor stad Almere in 2050 kan zijn – belicht 

vanuit ieder thema (backcasting).

De opbrengst per thema is na samenvatting en validatie verwerkt 

in bouwstenen en rode draden. De bouwstenen, gemaakt door 

Urhahn, geven een indicatie van mogelijke bandbreedtes in groei 

(woningen en banen) binnen de ruimtelijk-sociaaleconomische 

ontwikkeling van de stad. De bouwstenen en de rode draden 

vormen de basis van een uitwerking naar de deelgebieden 

in Centraal Almere. Het overkoepelende verhaal, uitwerking 

deelgebieden en de aangescherpte scenario’s zijn verwerkt tot 

een discussienotitie /concept-visie (juni). 

In de expertsessie en interviewronde werd al snel duidelijk dat in 

Centraal Almere niet een van de scenario’s voor het hele gebied 

de voorkeur genoot. De scenario’s waren behulpzaam bij het 

doordenken van uitersten (‘’wat als…’’). Op basis van analyse en 

expertoordelen werd duidelijk dat er over het algemeen voor elk 

deelgebied heldere rode draden ontstonden voor de logische 

ontwikkelingslijn voor elk deelgebied binnen Centraal Almere. 

Figuur 2. Doorlopen stappen fase 1

Daarnaast tekenden zich enkele rode draden af voor het hele 

gebied (bijvoorbeeld de keuze voor kwaliteit als leidend principe). 

De overkoepelende denklijn, de rode draden per deelgebied 

en de overkoepelende lijnen zijn in de visie beschreven in de 

hoofdtekst en de aanvullende uitwerkingen per deelgebied. Tot 

slot zijn een aantal keuzes/dilemma’s geformuleerd die nadere 

weging en keuze verdienen.

In de maanden mei en juni heeft drie keer een verdiepingssessie 

plaatsgevonden met de opdrachtgevers en de hoofdontwerper 

van het overkoepelend atelier en zijn drie tussenrapportages 

opgeleverd ten behoeve van besprekingen in stuurgroep 

en bestuurlijk overleg. Eind juni is de 80% versie van de visie 

opgeleverd in de vorm van een discussienotitie. De zomermaanden 

stonden in het teken van reflectie op deze discussienotitie. 

Daarnaast is in de zomermaanden het stuk verreikt met input 

vanuit interviews die zijn gehouden met bewoners van Almere 

gedurende het ‘Gesprek met de Stad’.  Het ‘Gesprek met de Stad’ 

is onderdeel van het handelingsperspectief. In de reflectierondes 
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is gelegenheid geboden om aan de hand van de discussienotitie 

op de voorliggende denklijnen en voorstellen te reageren. Dat is 

gedaan in 4 rondes:

1. Reflectieronde bij betrokkenen (beleidsmedewerkers, flexibele 

schil, anderen) in Almere en MRA die gebied goed kennen en 

kunnen toetsen op feitelijke juistheid, aansluiting op bestaande 

plannen etc. 

2. Reflectieronde bij afdelingshoofden en directeuren in de 

gemeente Almere die later in de tijd als verantwoordelijk 

management met de realisatie van de visie aan de slag (moeten) 

gaan. Zijn deels ook al eerder betrokken geweest. 

3. Reflectieronde met overkoepelend atelier, de andere 

werkplaatsen en  het Gesprek met de Stad om aansluiting en 

verhaallijnen te toetsen en dilemma’s discussies hetzij te voeren 

hetzij te agenderen. 

4. Reflectieronde bij frisdenkers en dwarskijkers t.b.v., een 

kritische toets op verhaallijn, inhoud van voorstellen en realisme. 

De eindversie van de visie is begin september opgeleverd aan de 

opdrachtgevers van het Handelingsperspectief Almere 2.0. 

De eindversie van de visie is eind augustus opgeleverd aan de 

opdrachtgevers van het Handelingsperspectief Almere 2.0.

2.2 Werkwijze fase 2 werkplaats Centraal Almere
Fase 2 van de werkplaats wordt nog verder uitgekristalliseerd de 

komende periode. Na verschillende reflectierondes in de zomer 

2020, staat vanaf september voornamelijk verschillende vormen 

van consultatie centraal vanuit het Handelingsperspectief 

Almere 2.0. De opbrengst uit de verschillende werkplaatsen – 

waaronder die van Centraal Almere – wordt hierin meegenomen. 

Er wordt nadere afstemming en consultatie gezocht met de 

stad - onder meer via het ‘Gesprek met de Stad’ - de Almeerse 

gemeenteraad, het College van B&W en medeoverheden (MRA, 

Provincie, Rijk). Naar aanleiding hiervan wordt er toegewerkt 

naar een handelingsperspectief dat zich richt op de vraag hoe de 

gewenste toekomst uit de visie, de inhoud (het WAT) dichterbij 

gebracht kan worden door waar mogelijk verder te concretiseren 

en op de gewenste aanpak/werkwijze (het HOE), spelregels en 

randvoorwaarden in een uitvoeringsagenda.
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Groene woonstad

Met het aanleggen van de IJmeerverbinding wordt Almere Centraal meer 
onderdeel van de Metropool Amsterdam en krijgt de stad een belangrijke 
functie als buitenwijk om rustig te wonen. Almere is complementair aan 
Amsterdam. 

In dit scenario blijft Almere zich door ontwikkelen op de huidige manier. 
De lege plekken worden opgevuld, in aansluiting op het huidige centrum. 

Centraal Almere herbergt in dit scenario vooral de meer centrale functies 
zoals (hoger) onderwijs, zorg, recreatie en winkelen. Centraal Almere is 
één van de wijken van de stad, met een centrum vooral voor bewoners. 

Reserveringslocaties

Binnenstad

Floriade

Weerwater

Stadsstraten

Steiger

Stedenwijk

Schakelwijk

• Stationskwartier krijgt een opknapbeurt
• Transformatielocaties worden ontwikkeld 

tot woningen, ingegeven door wensen van 
ontwikkelaars

• Stationsgebied-Noord wordt een ‘rommel’ 
locatie voor nieuwe initiatieven

• Reserveringslocaties worden ingevuld 
• Nieuwe stadswijken ontstaan met eigen 

kwaliteiten

• Passages worden opgeknapt
• Ontwikkelkaders worden ingevuld
• Nieuwe typen bewoners worden aangetrokken 

zoals studenten
• Concentratie van voorzieningen en functies in 

de binnenstad

• Floriade krijgt hogere dichtheid
• Onderzoeken van mogelijkheden tot 

overkluizen van de A6 om de Steiger en 
floriade tot één grootstedelijke wijk te 
ontwikkelen in de toekomst.

• Rondje Weerwater wordt afgemaakt met 
recreatieve (fiets)route langs de waterkant

• Bedrijventerrein de Steiger transformeert van 
werk tot woongebied.

• Fietsroutes vanaf Almere Haven door de Steiger 
worden kwalitatief verbeterd en geactiveerd 
met goede bebouwing aan de straat en goed 
verbonden met Floriadewijk

• Stedenwijk wordt getransformeerd tot 
stedelijke stadwijk.

• Duurzaamheidsopgave en verbetering 
bestaande openbare ruimte zijn de 
belangrijkste aanleidingen.

• Plinten sluiten goed aan op maaiveld

• Schakelwijk wordt ontwikkeld rondom 
busstation het Oor. 

• Busstation behoud functie als regionaal 
busstation.

• Belangrijke dreven die het 
centrum in gaan worden 
getransformeerd tot 

MOBILITEIT –huidige mobiliteitsstructuur wordt onderhouden
FUNCTIEMIX – de functies met een groter verzorgingsgebied komen in Centraal Almere.
ECONOMIE – het aantal banen groeit met de bevolking mee, de verhouding werken/ wonen 
blijft gelijk. Economie blijft vooral verzorgend, gericht op eigen inwoners. 
RUIMTELIJKE STRUCTUUR – kent geen grote wijzigingen
WONEN – de woningen die worden ontwikkeld richten zich voornamelijk op traditionele 
gezinnen met uitzondering van de binnenstad waar in hogere dichtheid wordt gebouwd voor 
een gemixte doelgroep.

Stationsgebied

SCENARIO’S
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Stationsgebied

Reserveringslocatie

Binnenstad

Groen-blauwe structuur

Woonwijken

Steiger

Schakelwijk

Floriade

• Stationskwartier wordt onderdeel van het 
centrum. Er wordt maximaal verdicht rondom 
het station (TOD) en het gebied wordt 
getransformeerd tot hoogstedelijk woon-
werkgebied.

• Inzetten op transformatie van stationsgebied-
Noord en bedrijventerrein Randstad in plaats 
van transformatie van werkgebied de Steiger.

• Met invulling reserveringslocaties worden 
parken met elkaar verbonden

• Wonen in een groene setting met extra 
aandacht voor  invulling van de randen (langs 
groene routes)

• Landschap voelbaar tot ín de binnenstad
• Concentratie van functies en voorzieningen in 

het centrum.
• Geconcentreerde verstedelijking. 
• Geleidelijke intensivering door invulling van 

ontwikkelkaders en op zoek te gaan naar 
transformatielocaties

• Densificeren én diversificeren van woon- en 
werkprogramma.

• Groen, parken, landschap, blauwe structuren 
zijn één samenhangend landschap waarbinnen 
wordt gewoond

• Optimaal inzetten op verbinden van de (stads)
parken en aangrenzend landschap van de stad

• Langzaam verkeersroutes zijn gekoppeld 
aan groen-blauwe structuren en frictieloos 
verbonden met Centraal Almere

• Alle parken hebben hun eigen identiteit: 
inzetten op verscheidenheid van groen 
(natuurlijk, recreatief, sportief en ‘bedrijvig’  
groen )

• Ál het groen krijgt een topinrichting 

• Toevoegen van woningen ondersteunt 
structuur van het landschap (opvoeren van het 
contrast stad-landschap)

• Exclusieve en vernieuwende woonvormen 
toevoegen, zoals waterwonen, landschappelijk 
wonen in urban villa’s en tiny houses

• Circulair en duurzaam staan hoog in het 
vaandel

• De Steiger transformeert tot innovatief en 
circulair landschap voor bedrijvigheid. 

• Ruimte voor experiment, innovatie, start-ups
• Economie en bedrijvigheid richten zich op 

circulariteit en duurzaamheid. 

• Suburbaan wonen in 
een groene setting, 
groenstructuren worden 
verbonden

• Nieuw, excellent en onderscheidend 
programma gaat relatie aan met het 
landschap. Bv landschappelijk (buiten)
museum, gastronomy campus, food valley

• Floriadewijk wordt rustige woonwijk in een 
groene en landschappelijke setting

Landschapsstad

Almere groeit door tot volwaardige en complete landschapsstad. Het 
scenario borduurt voort op het gedachtengoed van de stad Almere. Alle 
groene structuren, parken en (stedelijke) landschappen worden samen 
met het Weerwater en de blauwe structuren aan elkaar geregen tot één 
groot landschap dat vanuit de stad naar buiten reikt. Waar je ook bent in 
de stad en vooral in Centraal Almere, het groen is overal dichtbij. Als je 
aan het Weerwater staat voel je pas écht de weidsheid van het landschap. 
Om het groene en weidse karakter van de stad waar te maken wordt de 
verstedelijking geconcentreerd rondom het station. 

Door de diversiteit aan woonmilieus trekt Centraal Almere andere en 
nieuwe inwoners aan zoals jongeren, studenten, ondernemers maar ook 
welvarende ouderen. In de binnenstad vinden interventies plaats die 
gericht zijn op het creëren van interactie, ontmoeting om zo een bruisende 
binnenstad te creëren waar 24uur per dag iets te doen is. 

MOBILITEIT – er komen minder auto’s in Centraal Almere, centraal station wordt de 
belangrijkste hub
FUNCTIEMIX – de functies met een groter verzorgingsgebied komen in Centraal Almere en dit 
geldt ook voor de functies.
ECONOMIE – TOD ontwikkeling rondom het station trekt nieuwe bedrijvigheid. Het aantal 
banen groeit harder dan de bevolking. Er komt meer stuwende economie.
RUIMTELIJKE STRUCTUUR – het onderscheid tussen groen en verstedelijking wordt versterkt.
WONEN – er wordt toegewerkt naar meer diversiteit in de verschillende woonmilieus. In de 
binnenstad wordt vol ingezet op maximale verdichting.
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Reserveringslocatie

Binnenstad

Weerwater

Woonwijken

Floriade

Steiger

Stedenwijk

Schakelwijk

Mobility HUB

Waterstad

• Noordzijde van het station wordt 
getemporiseerd. 

• Aan de rand inzetten op grootstedelijk wonen
• Ruimte voor nieuw programma, startups, 

experiment en innovatieve bedrijvigheid

• Rand bebouwen tbv 
afmaken en activeren 
centrumgebied en 
goede routing naar het 
weerwater

• Maximale verdichting, met aandacht voor 
aansluiting op maaiveld en interessante 
programmering van de plint. 

• Groene boulevard met zichtlijnen naar water, 
stedelijke invulling met levendige plinten

• Stedelijk balkon aan het water met 
grootstedelijke invulling 

•  Menselijke maat staat centraal. 
• Korrelverkleining, zodat routes door het 

centrum naar het water prettiger worden.
• Lumiérepark wordt stadspark met ruimte voor 

ontspanning en cultuur

• Waterkwaliteit beste van Nederland
• Weerwater zorgt voor een samenhangend 

gebied
• Binnenstad voelt overal dichtbij (overkant van 

het water is ‘aanraakbaar’)
• Oevers van het Weerwater hebben 

verschillende identiteiten, stedelijke invulling
• Water(sport)evenementen

• Exclusieve woonmilieus langs het water
• Strook tussen A6 en Weerwater bebouwd
• Water is altijd goed bereikbaar vanuit de 

buurten en het centrum, met goede routes die 
tot in de buurten reiken

• Groot rondje Weerwater met natuur en rustige 
invulling met wonen (zoals Almere Duin bv.)

• De Steiger als entree tot binnenstad vanuit 
Almere Haven: verkleurt tot woon-  
werkgebied langs de belangrijke assen, deze 
worden stadsstraten met goede plinten

• Stedenwijk wordt volwaardig onderdeel 
van een hoogstedelijke binnenstad met 
maximale mix. 

• Goede aansluiting van de plinten op de 
waterkant.

• Ontwikkeling rondom busstation ‘t Oor
• Exclusief woonmilieu met strand (rondje 

Weerwater afmaken)

• Goede P+R-voorziening ontlast parkeerdruk centrum
• Snelle metroverbinding brengt bezoekers naar het centrum

In dit scenario ontwikkelt Almere Centraal zich als complete stad voor haar 
eigen inwoners én heeft Centraal Almere een verzorgende functie voor 
de regio. Het nieuwe Centraal Almere bouwt voort op alle kwaliteiten die 
het Weerwater te bieden heeft. Wonen in de binnenstad krijgt een geheel 
nieuwe dimensie: in Centraal Almere woon je exclusief en aan het water, 
zoals je nergens anders in de regio kan wonen.

De waterkant wordt zoveel mogelijk geactiveerd, passend bij de identiteit 
van de aangrenzende (woon)milieus. Het hele gebied rondom het 
Weerwater wordt verdicht en krijgt een sterker urbaan gevoel. De goede 
leefkwaliteit biedt een uitstekend vestingsklimaat voor nieuwe (hoger 
opgeleide) bewoners én voor nieuwe bedrijven. 

MOBILITEIT –Meer aandacht voor langzaam verkeerroutes, zeker de verbindingen met het 
water. Er wordt ingezet op de ontwikkeling van twee HUBs, rondom het treinstation en rondom 
het busstation ’t Oor in combinatie met een P+R functie.
FUNCTIEMIX – De functies met een groter verzorgingsgebied komen in Centraal Almere, 
verspreid rondom het Weerwater.
ECONOMIE – De verhouding werken/ wonen verandert positief. Het nieuwe vesting klimaat 
trekt hoger opgeleiden, ZZP’ers en nieuwe bedrijvigheid naar de stad.
RUIMTELIJKE STRUCTUUR – De ruimtelijke structuur van Centraal Almere wordt verbeterd 
door een upgrade van de groenstructuren. Er wordt maximaal ingezet op excellente 
buitenruimte rondom het Weerwater.
WONEN – De woningen die worden ontwikkeld zijn divers en richten zich op doelgroepen 
die graag in een stedelijke setting willen wonen (studenten, jongeren, welvarende senioren, 
gezinnen). 

• Floriade wordt 
opgeschaald met 
hoogstedelijk milieu 
langs het water

Stationsgebied-Noord
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Almere City

Almere wordt een complete, hoogstedelijke stad met een eigen 
identiteit. De stad staat bekend om haar innovaties rondom landbouw, 
verduurzaming, circulaire economie en klimaatadaptatie. 

Het station wordt als belangrijk knooppunt getransformeerd tot een 
station van allure. Het treinnetwerk wordt uitgebreid en Almere Centraal 
is uitstekend te bereiken vanuit het hele land. Het centrum van Almere 
wordt doorontwikkeld tot een gemengd zakelijk district met hoogstedelijk 
wonen. De auto is niet meer welkom. Bedrijven worden getrokken door de 
hoge kwaliteit van het stedelijk leven van Almere, de levendigheid in dit 
gebied en de hoogwaardige invulling van de bebouwing en de openbare 
ruimte.

MOBILITEIT – de auto verdwijnt uit het straatbeeld, de bussen verplaatsen zich naar het 
station, er wordt meer en meer gelopen en gefietst en gebruik gemaakt van deelconcepten. 
Het centraal station wordt maximaal uitgenut met snelle verbindingen naar Utrecht, Zwolle en 
Amsterdam. 
FUNCTIEMIX – de functies met een groter verzorgingsgebied komen in Centraal Almere en dit 
geldt ook voor de functies voor zzp’ers en andere werkenden zonder vaste werkplek.
ECONOMIE – het aantal banen groeit veel harder dan de bevolking. Er komt meer stuwende 
economie.
RUIMTELIJKE STRUCTUUR – De diversiteit in woonmilieus is voelbaar in de openbare ruimte. 
Kleinschalige pleintjes en straatjes in de binnenstad nodigen uit tot ontmoeting en zijn 
autovrij. De woonwijken rondom de binnenstad profiteren maximaal van het kwalitatieve 
karakter van het weerwater. Groene stadsparken – zeker in het noorden - krijgen een 
belangrijke functie voor de nieuwe stadsbewoners en krijgen meer gebruikerswaarde.
WONEN – Er wordt een grote diversiteit aan woningen toegevoegd, in verschillende 
woonmilieus. Nieuwe bewoners worden getrokken die zich aangetrokken voelen tot het 
stedelijk leven in de stad. 

Stationskwartier

Stationsgebied-Noord

Binnenstad

Floriade

Weerwater

• TOD-ontwikkeling rondom het station creëert 
onderscheidend woon-werkmilieu met 
hoogstedelijke allure

• Gemengd zakelijk district met werkgebouwen en 
woontorens  

• Nelson Mandelaplein wordt levendig (lunch)plein 

• Stationskwartier en Stationsgebied-Noord  
worden onderdeel van het centrum met 
hoogstedelijke ontwikkelingen rondom het station

• Leeghwaterpark en Beatrixpark worden 
stadsparken

• Verdichting en transformatie van bestaande 
werkgebieden tot gemengd stedelijk woongebied

• Zoveel mogelijk verdichten langs de busbanen 
• Het snelle verkeer zoveel mogelijk om het 

Noordelijk gebied heen

• Hoogstedelijke bebouwing met allure
• Ontwikkeling van grote projecten
• Gebied rondom Mediamarkt wordt maximaal 

verdicht en getransformeerd tot hoogstedelijk 
milieu aan het Weerwater 

• Bottelaar Passage transformatielocatie

• Centrum wordt autovrij
• Singels worden heringericht tot goede 

stadsstraten

• Floriade ontwikkelt na de floriade tot 
eigenstandige woonwijk zonder extra te 
verdichten. 

• Voor voorzieningen en functies bezoeken 
bewoners het centrum.

• Rechtstreekse, open verbinding naar het 
Weerwater

• Noord-oever Weerwater inrichten als 
stedelijk balkon
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Bijlage 2. 
Rode draden expertsessie 
en interviews
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Deze bijlage bevat een beknopte samenvatting van de rijke 

opbrengst uit alle gesprekken die middels expertsessie of 

interviews hebben plaatsgevonden in de periode maart- mei 

2020

2A. RODE DRADEN ECONOMIE

Donderdag 12 maart jl. heeft de eerste expertsessie van de 

werkplaats ‘Centraal Almere’ plaatsgevonden, betreffende het 

thema ‘Economie’. Verschillende experts hebben zich gebogen 

over een aantal centrale vragen met betrekking tot de economie 

van Almere en in het speciaal het gebied ‘Centraal Almere’. Aan de 

hand van vier scenario’s – Almere City, Waterstad, Landschapsstad 

en Groene Woonstad – welke gemaakt zijn door Urhahn, zijn 

bovenstaande centrale vragen bediscussieerd. De antwoorden 

lopen uiteen, omdat de scenario’s van elkaar verschillen, maar 

er zijn duidelijk rode draden te extraheren. De rode draden zijn 

hieronder beschreven.

Respondenten:
Arthur Bouvy; voormalig Directeur Economic Board – Gemeente 

Almere

Derk Jan Somsen; Strategisch adviseur Economische 
Ontwikkelingen – Gemeente Almere
Khadija Imaalitaane; Strategisch adviseur Economie – 
Gemeente Almere
Joost Hagens; Directeur - Bureau BUITEN
Ellen Perik; Developmentmanager Life Sciences & Health – 
Gemeente Rotterdam
Hinne Paul Krolis; Beleidsadviseur Economie & Grondzaken – 
Gemeente Almere
Kim Derks; Adviseur Toerisme & Recreatie – Gemeente Almere
Walter Manshanden; Directeur – Netherlands Economic 
Observatory
Nik Smit; Directeur – Almere Citymarketing

Wim Veelen; Partner - P2 
Frank van der Lustgraaf; Adviseur Ruimte & Economie – 
Gemeente Amsterdam
Thijs van de Wit; Beleidsadviseur regionale samenwerking – 
Gemeente Amsterdam

Stuwende economie

Belangrijke notie uit de werksessie is de absolute noodzaak 

om een stuwende economie te stimuleren/creëren in Centraal 

Almere en daar actief op in te zetten door het creëren van de 

juiste vestigingsvoorwaarden. In welke sectoren deze stuwende 

economie landt, is minder belangrijk. Belangrijk is een logische 

stip op de horizon, een kloppend imago en een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat. Een eenzijdige focus op woningbouw (en 

daarmee op de verzorgende economie) in dit gebied zal de 

conjunctuurafhankelijkheid van de bevolking alleen maar 

vergroten en Centraal Almere kwetsbaarder maken. Robuuste 

groei van wonen en werken is noodzakelijk om Centraal Almere 

uit te laten groeien tot een aantrekkelijk, bruisend 24/7 stadshart. 

Kansrijke sectoren
Als het gaat om sectoren dan is er niet 1 voor de hand liggende 

sector als drager van de stuwende economie in Centraal Almere 

aan te wijzen. Wel wijzen alle opvattingen in de volgende 

richtingen als kansrijk voor het ontwikkelen van stuwende 

economie in Almere:

- Innovatie en techniek (Almere als living lab voor oplossingen 

voor de stedelijke vraagstukken van de toekomst)

- Grote kansen liggen er voor Almere op gebied van circulariteit 

en klimaatvraagstukken gezien de uitstekende uitgangssituatie 

die Almere heeft op dit terrein (koploperspositie mogelijk als 

zelfvoorzienende stad)

- Agri-food is interessante sector in dit kader: stadslandbouw, 

zelfvoorzienende, goed passend bij de Almeerse identiteit van 

jonge stad in de nieuwe stad waar gezondheid belangrijk is (en 

logisch i.r.t. achterland Flevoland).

- Datzelfde geldt voor bouwen en architectuur; past eveneens 

zeer goed bij de identiteit van Almere als jonge stad in het nieuwe 

land

Samengevat lijkt alles wat zich economisch beweegt langs het 

concept van growing green (in letterlijke maar ook figuurlijke zin) 

city te passen bij de economische identiteit van Centraal Almere 

in 2050.

Vestigingsfactoren
Groene aders tot in het centrum creëert meer waarde voor 

bedrijven om zich te vestigen. Voor ‘green bathing’ moet je in 

Almere zijn. Tijdens de lunch kun je buiten zijn. Een andere 

belangrijke factor is de unieke woon carrière in de Randstad die je 

ondanks de stijging van de huizenprijzen nog steeds kan maken 

in Almere. Het gaat om het maken van een decor om bedrijven 

aan te trekken en diverse doelgroepen die komen wonen. 

Centraal Almere is hierbij de etalage waar de bedrijvigheid die 

Almere kenmerkt zichtbaar is.

- Mogelijkheden voor zakelijke en persoonlijke vestiging 

(woon-werkcombi’s)

- Betaalbaar en gevarieerd wonen

- Studenten/jongeren zijn noodzakelijk voor reuring en toffe 

sfeer in de stad en voor hip en happening voorzieningenaanbod

- Er moet ‘lol’ gemaakt kunnen worden in de openbare ruimte. 

Dat inspireert woners maar ook werkers

- Rafelranden in de stad zijn hard nodig om creatieve milieus 

te bedienen. Almere is nu teveel aangeharkt. Laat rafelranden 

ontstaan en hark niet teveel.

- Een overheid die faciliteert, stimuleert en organiseert.

Werken in 2050
Werken in 2050 kenmerkt zich net als wonen naar verwachting 

door een hoge mate van flexibiliteit. Flexibiliteit in werkruimtes. 

BIJLAGE 2. RODE DRADEN EXPERTSESSIE EN INTERVIEWS
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Formele en informele werklocaties vullen elkaar aan. Er is veel 

ruimte (letterlijk en figuurlijk) voor zakelijke ontmoeting; inpandig 

maar ook in de openbare ruimte wordt dit gestimuleerd. Er is een 

sterke after-work economie aanwezig; Een goede economie gedijt 

op fijne leefmilieus, daar ontbreekt wonen niet aan. Water biedt 

belangrijke economische kansen, die je als stad zoveel mogelijk 

moet benutten. Met name voor het maken van een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat, voor nieuwe bewoners én voor bedrijven.

Triple Helix
Om de aantrekkingskracht van Centraal Almere in 2050 

optimaal te laten zijn moet een zeer sterke triple helix aanwezig 

zijn: permanente, open samenwerking tussen bedrijfsleven, 

onderwijs en overheid om inspanningen dezelfde kant op te 

richten en permanente gezamenlijke anticipatie op toekomstige 

vraagstukken vorm te geven. Noodzakelijk voor een sterke 

stuwende economie is de aanwezigheid van goed opgeleide 

arbeidskrachten en daarmee van uitstekend onderwijs. MBO-HBO 

en universitair onderwijs dient in Centraal Almere voorhanden 

te zijn in welke vorm dan ook, in een uitstekende onderlinge 

afstemming. Het aantal studenten en jongvolwassenen 

(afgestudeerd) in Centraal Almere moet fors groeien en Centraal 

Almere moet gericht zijn op het faciliteren van deze groep door 

de aanwezigheid van aantrekkelijke en innovatieve (betaalbare) 

woon- en werkmilieus, een diverse en aantrekkelijke openbare 

ruimte en uitstekende voorzieningen en programmering op het 

terrein van horeca, sport en leisure, kunst en cultuur en goede 

verbindingen (OV, fiets etc). 

Beleving
Beleving wordt steeds belangrijker, dat biedt met name voor de 

inzet van het gebied rond het weerwater grote kansen richting 

2050. Water kan een belangrijke aanjager zijn voor de gewenste 

innovatieve woon- en werkmilieus door het inrichten of wijzigen 

van de oevers en het water zelf (waterwoonmilieu?) en het 

gebruik daarvan voor (ook zakelijke) ontmoeting, sport, cultuur 

en leisure.

Potentie toerismesector
Meningen liepen nog enigszins uiteen over groeipotentieel 

van toerismesector kijkend naar de as Lelystad (vliegveld, in de 

toekomst vooral voor toeristische bestemmingen) – Amsterdam. 

Meer hotels met het oog op Amsterdam (voor de wereldreiziger 

immers vlakbij) en eigenstandige aantrekkingskracht van 

Centraal Almere zou kansrijk kunnen zijn als stad als stad meer 

te bieden heeft. Aantrekkelijke thematiek zou ‘het nieuwe 

land’ (architectuur, stadslandbouw) kunnen zijn, alsmede de 

toeristische aantrekkingskracht van het innovatieve Almere.

Themakaart Economie
De volgende themakaart bevat de samenvatting van de 

uitkomsten van de eerste interviewronde voor de werkplaats 

Centraal Almere betreffende het thema economie. Er is met 

respondenten gesproken over hun visie en toekomstbeelden 

voor wat betreft de economische ontwikkeling in het gebied.
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Bedrijventerreinen  Noord:
Dit soort bedrijventerreinen hebben niet de toekomst, zeker niet zo dicht bij OV

Voor het werken van de toekomst hebben we hoogstedelijke en gemixte gebieden nodig 

met intensieve bebouwing en intensieve programmering, nabij vervoersknooppunten. 

Dit gebied langzaam transformeren naar gemixt woon-werkmilieu (multifunctioneel 

gebied) 

Sectoren: 
• Dienstverlening (zakelijk) 
• Creatieve industrie 
• Lichte bedrijvigheid 
• ICT

Floriade :
Kansen voor vernieuwende en innovatieve architectuur en bouwmethoden -> living lab.

Food-tech industry in combinatie met logistiek, innovatie, ICT en 

onderwijs (Flevocampus)->  

trekken van grote spelers (Vegetarische slager)

Landschapslab

Regionale en nationale rol, relatie met achterland.

Sectoren: 
• Food-tech industry
• Logistiek (aan de rand)
• ICT en Tech
• (Innovatief) Wonen 
• Innovatieve architectuur en bouwmethoden

             

Woonwijken:
Almere is goed in wonen! Daar verder in excelleren -> 

goede basis voor goed vestigingsklimaat

Dat betekent: Comfortabel, betaalbaar en goed wonen 

met nabijheid van voorzieningen

Diversificeren (zeker in Centraal Almere).

Experimenteren met werken aan huis: ontwikkelen van 

woon-werkunits (in Stedenwijk is meer mix voorstelbaar)

Hoge kwaliteit openbare ruimte. Parken hebben een 

hoogwaardige inrichting en gebruikswaarde.

Versterken van de creatieve sector (mode, gallerietjes, 

pop-up stores en concept stores). 

Themakaart Economie

De Steiger:
Behoud als bedrijventerrein heeft meerwaarde

Rafelrand voor interessante mix; creatieve industrie

Innovatief bedrijventerrein voor nieuwe industrieën. 

Voedingsbodem voor nieuwe bedrijvigheid

Mengen met wonen is wel denkbaar, maar geen 

traditioneel wonen

Sectoren: 
• Urban mining
• ondersteunende dienstverlening zoals horeca 

/ catering (bezorging) -> eventueel icm food-
techindustry

• Maakindustrie
• Design
• Circulariteit

Reserveringsgebieden:
De reserveringsgebieden worden ingevuld en dragen zo 

bij aan de stedelijkheid van Centraal Almere

Reserveringsgebieden kunnen een rol spelen in 

diversificering van Centraal Almere en nieuwe 

doelgroepen aantrekken

Afmaken van je centrum is nodig voor een ‘complete 

stad’

Sectoren: 
• Gemixt woon-werkgebied

Weerwater:
Water is goud!

Water als kans voor aantrekkelijk vestigingsklimaat voor wonen en werken

Wonen, werken en recreëren aan het water -> diversiteit aan oevers (stedelijk balkon 

vs. zachte randen) geeft kwaliteit en onderscheidend karakter in de regio

Toerisme en recreatie als economische pijlers; zeker langs het water. 

Water ten dienste van ontmoeting, ontspanning, recreatie, sport, horeca en flexwerken

Niet volbouwen aan de oevers

Sectoren: 
• Architectuurtourisme
• Afterwork-economie 
• Lifestyle-economie
• Toerisme
• Recreatie en sport
• Informeel werken / flexwerken

Stationsgebied:
Gemengd profiel (TOD ontwikkeling)

Werken; Wonen; Ontspannen; Ontmoeten

Hoogwaardige inrichting openbare ruimte is nodig. 

Sectoren: 
• ‘Business’ / kantoren 
• Zakelijke dienstverlening
• Horeca (stimulans afterwork economy)   

Binnenstad:
Maximaal inzetten op het centrum! Almere kiest!

Hoogstedelijk milieu, hoogstedelijk wonen -> verdichten met woningen en werkplekken

Uitgaan van menselijke maat -> schaalverkleining en beweegvriendelijke binnenstad

Interessante mix met wonen, werken, recreëren en ontspanning -> onderzoeken wat 

deze mix is.

Investeren in goede, hoogwaardige, uitnodigende buitenruimte:
• Groene landschap voelbaar tot in het centrum
• Groen-blauwe dragers zijn kwaliteitsdragers van het centrum. Hierlangs kwaliteit 

toevoegen, leefbaarheid vergrotenen interactiemilieus ontwikkelen.
• ‘Green bathing’ in Almere

Aantrekken van studenten met onderwijs, voorzieningen en studentenwoningen.

Winkellandschap inrichten op beleving (blending, blurring, pop-upconcepten, 

versterking); meer mix met creatieve sector.

Stedelijk interactiemilieu. Maximaal inzetten op ruimte voor ontmoeting.

Sectoren: 
• Onderwijs (Tech, ICT, Agrofood) 
• Zakelijke dienstverlening (o.a. ICT) 
• (Innovatief) Wonen
• Toerisme en recreatie (beleving) (o.a. architectuurtourisme)
• Informele en innovatieve werkmilieus (investeren in flexwerken en broedplaatsen) 
• Maakindustrie zichtbaar maken, cross-overs met tech-industry en (industrial) 

design

“Stedelijk programma met horeca, 
flexplekken, ontmoetingsfunctie”

“Hoogwaardige inrichting van de oevers: Investeren 
in kwaliteit groen en openbare ruimte met diversiteit 

in ‘parkranden’ en harde en zachte oevers”

“Oevers zijn overal publiek en te consumeren”

“Mooi wonen aan het water”
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2B. RODE DRADEN WONEN

In deze samenvatting staan de uitkomsten van de eerste interview 

ronde voor de werkplaats ‘Centraal Almere’, betreffende het 

thema ‘wonen’. Er is met respondenten gesproken over hun visie 

en toekomstbeelden voor wat betreft het wonen in het gebied 

‘Centraal Almere’. Aan de hand van vier scenario’s – Almere City, 

Waterstad, Landschapsstad en Groene Woonstad – welke gemaakt 

zijn door Urhahn, zijn een aantal centrale vragen bediscussieerd. 

De antwoorden lopen uiteen, omdat de scenario’s van elkaar 

verschillen, maar er zijn duidelijk rode draden te extraheren. De 

rode draden zijn hieronder beschreven.

Respondenten:
Nik Smit: Directeur – Almere Citymarketing

Siemen Tjalsma: Adviseur wonen – Gemeente Almere

Lex Brans: Projectleider versnelling woningbouw – Metropoolregio 

Amsterdam

Maarten Nip: Sr. Beleidsmedewerker wonen – Gemeente Almere

Jacqueline Tellinga: Programmamanager BouwEXPO – Gemeente 

Almere

Tineke Lupi: Programmamanager vernieuwend wonen – Gemeente 

Almere

Paul Grieken: Strategisch adviseur woonbeleid – Gemeente Almere

Nikkie Gerritsen: Beleidsadviseur wonen – Gemeente Almere

Helen van Duin: Manager Gebiedsontwikkeling – Gemeente Almere

Jeffrey Wassink: Regisseur woningbouw – Gemeente Almere

Flexibiliteit
Eén van de buzz-words rondom wonen in 2050, is flexibiliteit. 

Jonge doelgroepen van nu hebben daar meer en meer behoefte 

aan; ze willen snel kunnen veranderen als daar aanleiding voor 

is. Dat betekent waarschijnlijk het faciliteren in een gezonde mix 

tussen koop en huur en een variëteit in woontypologieën.

Belangrijke segmenten: betaalbare (midden) huur en koop
Faciliteren in een gezonde mix tussen koop en huur is belangrijk. 

Tenminste ‘middenhuur’ en betaalbare koop is nodig. Hier is 

(sterke) sturing vanuit de overheid nodig en focus op het grotere 

geheel in de toekomst i.p.v. op de verdiencapaciteit van een enkel 

plot, omdat ontwikkelaars nu eenmaal liever in het segment 

bouwen waar de verdiencapaciteit het grootst is (duurdere koop). 

Deze kwestie zal zeker in Centraal Almere spelen. Goede balans 

- met kleinere koopwoningen, wat nu nog weinig in Almere 

bestaat – is een opgave. Daarnaast moet er aandacht gehouden 

worden voor voldoende sociale huur. 

Mix van instroom
Hoewel er verschil is van inzicht, in waar de nadruk op ligt 

qua type instroom, is iedereen het erover eens dat er een mix 

zal blijven van instromers die van buiten Almere komen en 

instromers (naar centraal Almere) vanuit Almere zelf. Grootste 

kansen in Centraal Almere worden gezien voor jonge mensen. 

Studenten (ook internationaal) en afgestudeerden. Daarnaast 

kleinere groep ouderen (met geld en een belangstelling voor 

hoogstedelijkheid). Deze gepensioneerden zorgen voor andere 

economische activiteiten dan we nu kennen. Het centrum biedt 

kansen voor deze doelgroep (niet-economisch actieve senioren, 

vrijheid in keuzes, 'yolds') met nabijheid voorzieningen met 

ruimte en met groen en water en trein en snelweg in de buurt. 

Er is noodzaak om woonmilieus voor draagkrachtigen te bieden. 

Deze groepen zijn noodzakelijk om de zo gewenste reuring te 

veroorzaken waar Almere naar op zoek is en zijn noodzakelijk 

als drager voor (rendabele) voorzieningen die bij een grote stad 

horen (bedrijvigheid, horeca, kunst en cultuur, sport en spel, 

onderwijs).

Plekken van verdichting – goede fasering nodig
Centraal Almere heeft kritische massa nodig, dat betekent dat de 

concentratie van verdichting op één plek gefocust moet zijn. Als 

verdichting te ver uit elkaar wordt getrokken, dan is het stedelijke 

gevoel weg. Qua verdichting is de focus op het stationskwartier 

en de binnenstad logisch. Toevoegen in de hoogte kan in dit 

gebied, maar wel met beleid en geregisseerd, het is belangrijk om 

niet zomaar losse torens erbij plaatsen. Een visie op hoogbouw is 

wenselijk.

Stedenwijk kan een rol spelen in verstedelijking, maar wel een stuk 

sub-urbaner dan het centrum (meer ontspannen woonmilieus). 

Qua verdichting in elk geval tot 2050 de reserveringslocaties 

gebruiken. 5000 woningen erbij is te bescheiden als perspectief 

en brengt voor de verdere toekomst niet de hoogstedelijkheid 

waar Almere voor een deel van Centraal Almere naar op zoek is, 

opgave is het ontwikkelen van een goede fasering. Verder worden 

de oostranden van het centrum kansrijk bevonden, vanuit daar 

kan het centrum versterkt worden. Gebieden rondom de Steiger 

en Floriade zijn kansrijke gebieden voor verdichting. Geen super 

hoogstedelijke verdichting, maar verdichting d.m.v. creatieve 

woonoplossingen. 

Bestaande woningvoorraad; verduurzamen & onderhouden/
vernieuwen
Naast verdichtings- en vernieuwingsopgave is het absoluut 

noodzakelijk aandacht te besteden aan de bestaande 

woningvoorraad, van de corporaties, maar vooral de particuliere 

voorraad. Zonder expliciete aandacht is die voorraad over 30 jaar 

behoorlijk oud (tot 70 jaar). Naast een verduurzamingsopgave (in 

het kader van de noodzakelijke energiebesparing van 14% nodig 

om Almere CO2 neutraal te maken), gaat er in de toekomst een 

kwalitatieve opgave ontstaan rond deze woningen. Een slechte 

particuliere woningvoorraad heeft een enorme impact op zijn 

omgeving en kan worden voorkomen door daar tijdig aandacht 
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aan te besteden. In bestaande voorraden moeten eigenaren en 

bewoners ondersteund worden in energiezuinige maatregelen. 

Het aantrekkelijk maken om huizen te verduurzamen en 

kwalitatief te verbeteren naar de standaarden van straks, moet 

een Almere brede strategie worden. Hoe zorgen we voor slimme 

mechanismen om bestaande (particuliere) voorraad goed te 

kunnen vernieuwen? In het gebied Centraal Almere ligt daarbij 

de nadruk op Stedenwijk en Staatsliedenwijk, Filmwijk wordt hier 

nauwelijks aangegeven door de respondenten. 

Groen-Blauw & innovatieve woonconcepten: ‘Groen en jong’ 
imago
Aantrekkingskracht van Almere moet zitten in het ‘groene’ en 

‘jonge’ imago. Dat is de identiteit van Almere en het sterke punt 

behouden moet worden. Dat imago kan zich wel ontwikkelen van 

‘ruim wonen in het groen met een tuin’ naar ‘wonen in de eerste 

groene, circulaire, zelfvoorzienende stad’ van Nederland. Een goed 

groen-blauw raamwerk en innovatieve woonconcepten moeten 

centraal staan in de woonopgave. Dat kan juist ook jongeren 

vasthouden in de stad. Innovatief in woonvorm (friendsconcepten, 

woon-zorgconcepten voor ouderen, kangoeroewoningen, 

samenvoegbare woningen als vraag verandert etc), bouwvorm 

(CPO, organisch bouwen) en in technische voorzieningen (state 

of the art verduurzaming). Nadruk op kwaliteit (architectuur en 

bouwkundig) meer dan op kwantiteit. Vergroening in de vorm 

van groene gevels, groene daken en een sterke vergroening van 

de openbare ruimte (met sociale functie) rond de woningen en 

in verbinding met het water. Als gevolg van de jonge leeftijd 

van de stad heeft Almere een uitstekende vertrekpositie om 

koploper te worden als circulaire en zelfvoorzienende stad. Het 

elektriciteitsnetwerk, het bestaande warmtenet en de relatief 

jonge woningvoorraad bieden een flinke voorsprong t.o,.v. 

andere stadscentra. Ook de aanwezigheid van het weerwater 

biedt (extra) kansen in de energietransitie.

Combinatie werkmilieus
Wonen dient in het centrum gecombineerd te worden met 

werkruimte (formele en informele werkmilieus). Ook expliciete 

sturing op plintfuncties is nodig om woonaantrekkelijkheid te 

vergroten. Woningen met werkruimte + (zelfbouw ondernemers 

die in de eigen woning ook werken?)

Intimiteit en samenleven; hoogstedelijk en fijne korrel

Naast een duidelijke kans voor een meer hoogstedelijk milieu 

in het centrum, en het gehele gebied centraal Almere, is er 

noodzaak om deze hoogstedelijkheid te voorzien van intimiteit 

en eigenaarschap. In het centrum is veel ruimte en die is van 

niemand. Met inzet op diversiteit, kleinschalig naast grootschalig, 

en zorgen voor kleine-korrel (woon)oplossingen gaat hierbij 

helpen. Het wonen naar binnen halen, op een interessante 

manier, dat betekent ook meer wonen op de begane grond De 

mening over het type verdichting verschillen tussenverdichting a 

la Rotterdam (Kop van Zuid) of a la Soeters (zeg max 8 lagen met 

nadruk op de menselijke maat). Voor het stationsgebied wordt 

hoogstedelijke verdichting kansrijk bevonden. Over de rest van 

de deelgebieden binnen Centraal Almere zijn er verschillende 

opvattingen. De achilleshiel van Almere is dat er heel veel van 

hetzelfde is. Meer diversiteit, vooral in Centraal Almere, is nodig. 

Dilemma’s (in dilemma's staat twee mogelijke keuzes 
tegenover elkaar)
- Wat gaat er gebeuren in Pampus? Pampus kan de grote 

concurrent van het centrum worden. Hoe bereiken we hier 

complementariteit i.p.v. concurrentie? Kan schaduw werpen 

op ontwikkeling centrum. Voorkomen dat we een mini-versie 

krijgen van de Almere-Lelystad-dynamiek. Pas over 20 jaar met 

Pampus beginnen lijkt geen optie. We bouwen in Almere niet 

alleen voor de eigen woningvraag, maar ook voor de nationale 

opgave ('noblesse oblige'). Dat betekent ook bouwen in Pampus 

ook al is Centraal Almere nog niet 'vol'. (het vraagstuk zit in het 

organisatorisch vermogen van de gemeente)

- Verzwakt een sterker stadscentrum de nu al noodlijdende 

wijkcentra niet nog verder?

- Wat voor soort studenten (alpha, beta of gamma) dragen het 

meest bij aan de creatieve, aantrekkelijke bruisende binnenstad?

- Waar komen de studenten, kunnen zij ook in Stedenwijk? 

Want betaalbaarder dan centrum en kan liftfunctie vervullen voor 

stedenwijk. 

- Kansrijk om ook op het Weerwater te bouwen i.p.v. erlangs?

Themakaart Wonen
De volgende themakaart bevat de samenvatting van de 

uitkomsten van de interviewronde voor de werkplaats Centraal 

Almere betreffende het thema wonen. Er is met respondenten 

gesproken over hun visie en toekomstbeelden voor wat betreft 

de ontwikkeling op het gebied van wonen.
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Themakaart Wonen

Weerwater:
• Kansen in het groen-blauwe raamwerk inzetten voor leefbaarheid en 

woonkwaliteit. Hieraan nieuwe woonconcepten en kwalitatief hoogwaardige 

woningen toevoegen.

• Sterke vergroening van de openbare ruimte en in verbinding met het water.

• Waterstructuren beter benutten, niet alleen weerwater maar ook de waterlopen

Floriade:
• Opgave om wonen langs de snelweg goed in te 

passen

• Opgave: ervoor zorgen dat Floriade goed verbonden 

is met zowel Almere haven als met Centraal Almere. 

We moeten voorkomen dat Floriade een eiland 

midden in de binnenstad wordt. 

• Steiger en Floriade kansrijk voor verdichting. Geen 

super hoogstedelijke verdichting, maar verdichting 

d.m.v. creatieve woonoplossingen.

Bedrijventerreinen Noord:
• Transformeren bedrijventerrein rondom het station tot gemixte woon-

werkgebieden

• Almere is goed in vernieuwende woningbouwconcepten realiseren; in de toekomst 

wordt hierop voortgeborduurd. Zou een plekje kunnen krijgen op de Steiger, 

Schakelwijk, bedrijventerreinen Noord, of de reserveringslocaties. Zeker denkbaar 

in combinatie met een meer organische ontwikkeling.

Reserveringsgebieden:
• Reserveringslocaties gebruiken voor hoogstedelijke verdichting.

• Invulling geven aan de reserveringslocaties biedt kansen om op een nieuwe 

manier met de voorkant-achterkant situatie om te gaan en een betere overgang te 

creëren naar de openbare ruimte. 

• Reserveringslocatie oostzijde station schakel tussen de twee groene parken en 

daarmee cruciale ontwikkelplek. 

• Almere is goed in vernieuwende woningbouwconcepten realiseren; in de toekomst 

wordt hierop voortgeborduurd. Zou een plekje kunnen krijgen op de Steiger, 

Schakelwijk, bedrijventerreinen Noord, of de reserveringslocaties. Zeker denkbaar 

in combinatie met een meer organische ontwikkeling.

Stationskwartier:
• Nabijheid van het water, de voorzieningen én het station bieden enorme potentie 

voor verdichting. Knooppunten zijn interessante zoekgebieden voor toevoeging 

van programma. Voor wonen, voorzieningen én voor werken.

De Steiger:
• Gebieden rondom de Steiger en Floriade zijn kansrijke 

gebieden voor verdichting. Geen super hoogste0delijke 

verdichting, maar verdichting d.m.v. creatieve 

woonoplossingen.

• De steiger als schakel tussen de floriade (centrum)           

en haven > nu nog een barriere

• Snelweg barrière tussen de wijken en het centrum

• Almere is goed in vernieuwende woningbouwconcepten 

realiseren; in de toekomst wordt hierop voortgeborduurd. 

Zou een plekje kunnen krijgen op de Steiger, Schakelwijk, 

bedrijventerreinen Noord, of de reserveringslocaties. 

Zeker denkbaar in combinatie met een meer organische 

ontwikkeling.

Woonwijken:
• Almere onderscheidt zich door een jonge woningvoorraad en 

betaalbaarheid. Onderdeel van de opgave is dan ook het kwalitatief op 

peil houden en brengen van de bestaande voorraad, voor corporaties 

en particulieren. 

• Verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad. 

Eigenaren en bewoners ondersteunen in energiezuinige maatregelen. 

Aantrekkelijk maken om huizen te verduurzamen en kwalitatief te 

verbeteren naar de standaarden van straks.

• Nabijheid snelweg is een barrière in de verbinding met Almere Haven.

Binnenstad:
• Dubbele ring dwars door het centrum (hospitaaldreef) gaat ten koste van 

samenhang in het centrum 

• Het centrum is sterk naar binnen gekeerd. Verdichting en toevoegen van 

woningen kan kans bieden om de (binnen)stadsranden opnieuw en vooral beter 

vorm te geven en de openbare ruimte op een goede manier aan te sluiten op de 

achterkanten. 

• Meer diversiteit voor meer evenwichtigheid, in samenstelling van de woningen 

(koop, huur, sociaal) en in het aantrekken van diversere doelgroepen.

• Toevoegen van betaalbare huurwoningen in sociale en middeldure huurwoningen. 

Betaalbaarheid huurwoningen blijft achter. Voorzien in een gezonde mix van koop 

en huur.

• Woningen voor de starter en de student (betaalbaarheid op pijl houden)

• Woonmilieus bieden voor draagkrachtigen > nodig voor reuring en draagkracht, 

en aantrekken van voorzieningen die bij een grote stad horen (bedrijvigheid, 

horeca, kunst en cultuur, sport en spel, onderwijs). Aantrekken van nieuwe 

doelgroepen van buiten Almere kan leiden tot een andere samenstelling van de 

bevolking. Diversiteit aan woonconcepten daarvoor toevoegen, hetzij in kwaliteit 

of exclusiviteit, collectieve woonconcepten, woningdeelconcepten etc. dichtbij 

(OV) voorzieningen. Gemaksgeoriënteerden en kosmopolieten wonen graag in een 

gebied als Centraal Almere.

• Kans voor ouderen (kleinere groep), met geld en een belangstelling voor 

hoogstedelijkheid.

• Hier en in het stationsgebied verdichting concentreren. Verdichting uit elkaar 

trekken neemt het stedelijke gevoel weg. Toevoegen van hoogte kan, maar met 

beleid en geregisseerd. Er moet een visie op hoogbouw komen. 

• Wonen in het centrum moet worden gecombineerd met werkruimte (formele 

en informele werkmilieus). Expliciete sturing op plintfuncties is nodig om 

woonaantrekkelijkheid te vergroten.

• Hoogstedelijkheid voorzien van intimiteit. Er is te veel ruimte die van niemand is > 

inzetten op toevoegen van kleinere korrel. 

“Uniek woonmilieu aan het water”

“Experimenteer met gespikkeld wonen”
(combi van sociale, midden- en vrije sectorhuur en koop)

“Ruimte voor innovatieve woonconcepten”
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2C. RODE DRADEN FUNCTIEMIX

In deze samenvatting staan de uitkomsten van de eerste interview 

ronde voor de werkplaats ‘Centraal Almere’, betreffende het thema 

‘functiemix’. Er is met respondenten gesproken over hun visie en 

toekomstbeelden voor wat betreft de functiemix in het gebied 

‘Centraal Almere’. Aan de hand van vier scenario’s – Almere City, 

Waterstad, Landschapsstad en Groene Woonstad – welke gemaakt 

zijn door Urhahn, zijn een aantal centrale vragen bediscussieerd. De 

rode draden zijn hieronder beschreven.

Respondenten
Erica Haffmans: Strategisch adviseur Kunst en Cultuur - Gemeente 

Almere

Annerieke Veldkamp: Beleidsadviseur Toerisme en Recreatie – Provincie 

Flevoland

Anton Smets: Programmaleider Woningbouw en Woningmarkt – 

Provincie Flevoland & MRA

Astrid Sanson: Vml Directeur Binnenstad en Stedelijke kwaliteit – 

Gemeente Rotterdam

Henriette Muller: Sr. Adviseur Cultuur – Provincie Flevoland

Araf Ahmadali: Sr. Adviseur Kunst en Cultuur – Gemeente Amsterdam

Guido Hooiveld: Strategisch Adviseur onderwijsvastgoed – Gemeente 

Almere

Joost van den Hoek: Directeur Urban Planning Amsterdam/Shanghai – 

NitaGroup & Inbo

Sander Kinneging: Strategisch adviseur stedelijke programmering – 

Gemeente Almere

Ivan Nio: Directeur – NIO Stedelijk Onderzoek en Advies

Waarde van functiemix
Alle geïnterviewden onderstrepen in algemene zin het belang van 

gemengde milieus op vele plekken. Als de focus teveel op alleen 

wonen of werken wordt gericht zal dat minder, of niet, de stedelijke 

interactiemilieus teweeg brengen die een stad aantrekkelijk kunnen 

maken. Welke functiemix goed past is uiteraard per plek verschillend. 

De algemene opvatting is dat een goede functiemix ‘waarde’ 

toevoegt aan een gebied. Daarbij moet niet alleen gekeken en 

gedacht worden aan de hoogste waarde in euro’s per vierkante 

meter, maar aan maatschappelijke waardes die in Almere belangrijk 

zijn, zoals bijvoorbeeld de ontmoeting en leefkwaliteit. 

Functiemix is integraal
Functiemix slaagt alleen als het integraal wordt aangepakt. Het 

adagium is vaak verdichten d.m.v. van woningen en ‘knus maken’ 

d.m.v. goede openbare ruimte. Maar dat levert niet automatisch een 

fijne mix op. Een belangrijke vraag is om goed na te denken over 

wat je wil dat er gebeurt in Almere? Het belang van een goede visie, 

die gedragen is door gebruikers (bewoners/bedrijven/caféhouders/

retaileigenaren), wordt benadrukt. Goede participatietrajecten zijn 

daarom essentieel. 

Rol overheid – sturing & participatie 
Deze functiemixen komen niet vanzelf tot stand; daar is actieve 

sturing van de gemeente op nodig. Door een gedragen visie en 

bijvoorbeeld via grondposities, planvorming en gebiedsvisies, maar 

ook via randvoorwaarden in vastgoedontwikkeling. In het sturen 

op de functiemix moet naast het ‘traditionele’ wonen vs werken, 

ook de factor voorzieningen in relatie tot het aantal bezoekers 

een dominante rol spelen. Tot slot wordt opgemerkt dat menging 

van functies veel kan toevoegen maar er ook behoefte blijft aan 

herkenbaarheid/vindbaarheid. Niet alles kan overal zitten. Clusters 

van functies kunnen daarbij helpen.

Bepaalde dichtheid noodzakelijk
Er is een bepaalde dichtheid nodig i.c.m. Inwoners met 

bestedingspotentieel om voorzieningen levensvatbaar te laten zijn. 

Indicatief: wil je een echt succesvolle mix dan is een FSI van > 1,5 

noodzakelijk. Functiemenging in milieus met een lage dichtheid is 

meestal beperkter mogelijk.

Nadere analyse nodig
Een goede functiemix per gebied vergt een nadere analyse, 

planvorming en sturing waarbij specifiek op de kansen en wensen 

in dat gebied wordt ingezoomd. Een goede mix is uiteindelijk 

een resultaat van jaren sturen uitproberen en bijsturen. Is geen 

eenvoudig recept voor. Het begint wel bij weten waar je naar toe 

wilt evenals leren van referentiemilieus elders. In een vervolgstudie 

zou dit kunnen worden uitgewerkt. Functies dienen het karakter 

van Centraal Almere te onderschrijven.

Perfecte mix bestaat niet
De ideale mix bestaat niet; je kunt de MXI (mixed use index) 

wel gebruiken als indicator voor een passende omvang van de 

segmenten in de mix. Voor een hoogstedelijk centrummilieu (cf 

PBL-systematiek) is een mix van 25% wonen, 25% werken en 50% 

bezoekfuncties passend. In andere type milieus gelden andere 

verhoudingen. Dit kan dus per gebied verschillen 

Bereikbaar & zachte overgangen

De bestaande binnenstad heeft relatief veel harde overgangen. Het 

mengen van functies, bestemmingen en verblijfsplaatsen moeten 

logisch in elkaar over gaan, goed bereikbaar zijn en uiteindelijk 

uitnodigend kunnen zijn. Eén van de belangrijkste opgaven is om 

het centrumgebied een verblijfsplaats te maken, daarvoor moet 

bereikbaarheid te voet en te fiets optimaal zijn. 

Retail
T.a.v. Retail: internationale trend is dat shoppen om iets te kopen 

afneemt en de nadruk op experience/beleving toeneemt en 

verwachting is dat dat verder door gaat zetten. Food en beverage, 

entertainment, concept- and flagshipstores, brand experience 

lijken functioneel boodschappen doen te verdringen. Verblijven 

en vermaakt worden, worden leidend, boven spullen kopen. 

Culturele en maatschappelijke functies in stadscentra worden 

steeds essentiëler in stadscentrum milieus.
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Kans theater
Kans kan zijn het voortbouwen op de mogelijkheid voor een 

theater aan de zuidoever het Weerwater met zicht op de stad. 

Voor Centraal Almere kan dat vooral kansrijk zijn als je zo’n 

functie heel goed verbindt langs het weerwater via een soort 

parelketting (in ruimtelijke en programmeringsparels) langs het 

Weerwater met de binnenstad. Dit theater moet dan wel een heel 

andere programmering en functie hebben dan het KAF.

Cultuur Almere
T.a.v. Kunst en cultuur bouwen aan volwassen infrastructuur voor 

de Almeerders en met aantrekkingskracht op mensen van buiten. 

Een onderscheidend cultureel/museaal instituut kan daaraan 

bijdragen maar is niet per se genoeg om ook eigen inwoners te 

bedienen. Er gebeurt al veel maar de aandacht langjarig houden 

op een bij de groei van Almere passende cultuursector is van 

groot belang in een goede functiemix. Culturele instellingen 

en programmering van activiteiten kunnen bijdragen aan 

sociale cohesie en aan de vestiging van ‘een grotere diversiteit’ 

aan inwoners in Centraal Almere. Hiphopscene wordt vaak als 

kenmerkend genoemd voor Almere en zou waarde kunnen 

toevoegen. Onderzoek de kans van jeugdtheater passend bij de 

gezinscultuur in Almere.

Gebiedsontwikkeling i.p.v. locatieontwikkeling; alle 
gebieden bieden kans
Elk gebied biedt kansen voor functiemix: in Stedenwijk zouden 

bijvoorbeeld studentenmilieus goed toegevoegd kunnen 

worden evenals kleinere culturele voorzieningen en ruimte voor 

de alternatieve scene.. Het openbaar gebied is belangrijker dan 

de gebouwen, daarom wordt de notie gemaakt om goed na te 

denken over de ontwikkeling van een heel gebied, in plaats van 

de focus op locaties en gebouwen 

Koppeling onderwijs en culturele sector
Koppeling is denkbaar met opleiding tot kledingontwerper, 

theaterdecorbouwers, podiumbouwers, technici, daar is veel 

vraag naar in en rond Amsterdam. Zou Almere mooie verbinding 

mee kunnen maken voor onderwijs en wonen.

Unieke eigenschappen van de stad: Weerwater & ruimte

Aangeraden wordt om unieke eigenschappen, zoals het 

Weerwater, optimaal te benutten. Weerwater kan grote rol 

spelen in functiemix: ruimte voor beach-cultuur in de binnenstad 

(stadsstrand). Weerwater kan nu vaak nog een barrière zijn, het 

moet tastbaarder gemaakt worden (bijvoorbeeld met een klein 

haventje). Gebruik van het Weerwater zou gratis moeten zijn, om 

zoveel mogelijk toegang te kunnen bieden. De ruimte die Almere 

heeft is ook uniek. Unieke voorzieningen zoals een buitenbioscoop 

– die in andere steden niet passen – zijn daarom kansrijk. Dingen 

bedenken die passen bij de unieke eigenschappen van Almere. 

Coalities
Ook voor functiemix coalities bouwen met partijen in de stad 

(onderwijs, woningcorporaties, ontwikkelaars, onderwijs, 

investeerders maar ook kunstenaars en broedplaatsontwikkelaars). 

Per gebied inzoomen met de belangrijkste partijen en dat ook 

blijven doen. De visie die nu wordt gemaakt met betrokkenheid 

vanuit de stad is slechts het begin. Voorbeeld: inzet op 

‘makersstraten’ in Stedenwijk samen met kunstenaars, studenten 

en corporaties. Voorbeeld: broedplaatsontwikkeling (door 

programmering in lege panden) in binnenstad door vormen van 

coalities tussen pandeigenaren en verrassende partijen als Kamp 

Seedorf. Door creatieven de ruimte te geven, kan een bijzondere 

dynamiek ontstaan. Ook kunnen ontwerpers als social designers en 

architecten helpen nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Broedplaatsontwikkeling
Broedplaatsontwikkeling is zeer belangrijk. Ze dragen bij aan 

de ontwikkeling van een culturele sector in de stad en kunnen 

betekenis hebben voor de levendigheid en het aanbod van 

voorzieningen in een gebied. Dan moeten ze wel goed bereikbaar 

zijn. De 2 broedplaatsen die nu aan het Weerwater zitten zijn dat nu 

onvoldoende. Ook moeten ze gezien worden als meer dan handige 

tijdelijke opvulling van leegstaande panden. Strategisch op sturen 

dus.

Identiteit & mix
Ruimte en groen zitten in het DNA van Almere. Het begint met 

bouwen aan identiteit, daarna met verder vormgeven van de 

mix. De identiteit van Almere zou sterk gevormd kunnen worden 

door het unieke openbare gebied en kansen in duurzaamheid/

circulaire economie die voor het oprapen liggen. Gebruik dat ook 

in het creëren van een goede functiemix. Openbare ruimte is zeer 

essentieel in deze mix.

Goed verhaal
Een goed verhaal is key voor een gebied. Maak je verhaal voor 

Centraal Almere duidelijk. Wat wil je zijn, wat kun je zijn. Mensen 

gaan handelen naar die verhalen en versterken het daarmee 

(selffulfilling prophecy). Trots en kracht laten zien kan enorm 

versterkend werken!

Kwaliteit ipv kwantiteit
Aandacht voor kwaliteit in alles wat je doet moet centraal staan: in 

de functiemix zelf, in de verbindingen ertussen, in de kwaliteit van 

de openbare ruimte en vooral in de kwaliteit van het groenblauw. 

Daarmee kun je wijken die nu veelal met de ‘rug naar het water 

staan’ veel beter verbinden en de potentie van het Weerwater beter 

benutten

Ziekenhuis locatie
Een aantal mensen hebben de vraag opgeworpen of op termijn het 

ziekenhuis op de huidige locatie zou moeten blijven.

Themakaart Functiemix
De volgende themakaart bevat de samenvatting van de 

uitkomsten van de interviewronde voor de werkplaats Centraal 

Almere betreffende het thema functiemix. Er is met respondenten 

gesproken over hun visie en toekomstbeelden voor wat betreft de 

ontwikkeling op het gebied van functiemix.
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Themakaart Functiemix

Weerwater:
• Benutten van unieke eigenschappen zoals het Weerwater voor functiemix. Gebruik 

weerwater moet gratis zijn. Beachcultuur met stadsstrand in de binnenstad, en 

haventje om bootje aan te leggen.

• Verblijfsplekken nodig om mensen in het centrum te houden, aankleden van 

bestaande gebieden met groen en bankjes

• Dilemma! Hoogstedelijk wonen aan de overzijde (weerwater-zuid) om plekken 

langs het water met elkaar te verbinden: overkant is tastbaar.  

• Water voelbaar tot in het centrum (zie Utrecht), water zelfs meer zichtbaar in het 

centrum?

• Alle ballen op verblijfskwaliteit!

Binnenstad:
• Broedplaatsontwikkeling in leegstaande panden.

• Moet het ziekenhuis hier wel blijven op lange termijn?

• Alles met een overstijgend karakter van zijn functie moet in de binnenstad 

• Als een museum dán een topmuseum met landelijke functie. Bezoekers verleiden 

om óók het centrum in te gaan. Goed verbinden met verblijfsplekken. Komst van 

een onderscheidend cultureel/museaal instituut kan bijdragen aan kunst en 

cultuur in de stad (maar is alleen niet genoeg).

• Verdichten! Wonen is belangrijk voor functiemix, minimaal 5000 – 10000 woningen 

erbij. Grote stadsblokken, 6-8 lagen hoog met binnentuin. Bruikbare plint.

• Nieuwe functies mogen geen auto’s trekken.

• Dilemma! Flinke torens toevoegen voor groter draagvlak binnen het centrum.  

• Studentenhuisvesting hoort nadrukkelijk in dit deel van het centrum. 

• Broedplaatsen en atelier in het centrum

• Meer horeca in het centrum (ook meer hoogwaardig) en meer gericht op studenten

• Hoogwaardig wonen in het centrum: luxere appartementen, architectuur ook als 

trekker, innovatieve woonconcepten (friendswonen en vernieuwende concepten 

voor ouderen) > toevoegen ‘bovenkant’ absoluut noodzakelijk om aantrekkelijke 

stad te worden.

• Beginnen met kwaliteitsslag daar waar je je centrum binnenkomt: vanaf uitgang 

station

• Poppodium (in de binnenstad?)

• Jeugdtheater (in de binnenstad?)

• Functies worden zoveel mogelijk geclusterd om vindbaarheid te vergroten, 

centrum als entree / poort naar de stad is daar een logische keuze voor

• Korrelgrootte in de binnenstad is te groot, menselijke maat mist en alleen grote 

functies / winkels kunnen hun plek vinden in de binnenstad. Positie van de 

functies aan de straat blijft van belang.

• Verblijven en vermaakt worden, worden leidend, boven spullen kopen. Culturele 

en maatschappelijke functies in stadscentra worden steeds essentiëler in 

stadscentrum milieus. Experience/beleving verdringen functioneel boodschappen 

doen. (blending, blurring, concept-stores, pop-up stores)

Woonwijken:
Stedenwijk:

• Toevoegen van studentenmilieus

• Meer cultuur en  voorzieningen leveren trekkracht in de (woon)wijken en 

versterken welzijnsniveau (met name van kwetsbare groepen).

• Toevoegen van kleine culturele voorzieningen en ruimte voor de ‘alternatieve’ 

scene. 

• Inzetten op ‘makersstraten’ samen met studenten en corporaties

• Wijken die nu met de rug naar het water staan beter verbinden en potentie van het 

weerwater benutten

• Boulevard

• Stedenwijk als ‘rafelrand’ benutten voor verrommeling en alternatieve scene: 

kleine culturele voorzieningen. 

• Makersstraten met woon-werkruimtes (bijv. modestudenten, kunstenaars). 

Koppeling is denkbaar met opleiding tot kledingontwerper, theaterdecorbouwers, 

podiumbouwers, technici, daar is veel vraag naar in en rond Amsterdam.

Filmwijk:

• Wijken die nu met de rug naar het water staan beter verbinden en potentie van het 

weerwater benutten

Floriade:
• Strand tegen Floriadewijk (tussen floriade en schakelwijk) is op het oog voor 

theater, producent van soldaat van oranje > parelketting rondom het weerwater?

De Steiger:
• Broedplaatsontwikkeling in leegstaande panden.

• Grote bedrijven meer aan de periferie van de stad

• De Steiger ontwikkelen tot ‘kraamkamer’ van de stad en van de hele regio. 

Inzetten op innovatie, op de broedplaats. Werkfunctie dient te worden versterkt, 

dat kan niet door er een ‘duur’ woon-werk terrein van te maken. Tegelijkertijd is 

er wél mix mogelijk met wonen, om de leefbaarheid te verhogen en de routes te 

verbeteren. 

Bedrijventerreinen Noord:
• Broedplaatsontwikkeling in leegstaande panden.

• VMBO school met overcapaciteit > kans om VMBO techniek breder neer te zetten. 

Stationskwartier:
• Dichtbij het OV kan het hoogstedelijker. Meer kleinschalig werken, kantoren, 

retail, etc. 

Reserveringsgebieden:
• Reserveringslocaties volbouwen.

Schakelwijk:

• Kans voor een hub, maar begint met verstedelijking van het centrum en daar alle 

reserveringslocaties volbouwen

• Theater aan het weerwater met zicht op de stad > goed verbinden met het 

centrumgebied.

“Focus op gebiedsontwikkeling in plaats van locatieontwikkeling”

“Versterken van bestaande cultuur zoals de hiphop-scene”

“Kunstenaars een plekje bieden (bijvoorbeeld bedrijventerrein noord?)”

“Inzetten op ‘makersstraten’ met woon-werkruimtes”
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2D. RODE DRADEN MOBILITEIT EN 
BEREIKBAARHEID
In deze samenvatting staan de uitkomsten van de eerste interview 

ronde voor de werkplaats ‘Centraal Almere’, betreffende het thema 

‘mobiliteit’. Er is met respondenten gesproken over hun visie 

en toekomstbeelden voor wat betreft mobiliteit in het gebied 

‘Centraal Almere’. Aan de hand van vier scenario’s – Almere City, 

Waterstad, Landschapsstad en Groene Woonstad – welke gemaakt 

zijn door Urhahn, zijn een aantal centrale vragen bediscussieerd. 

De antwoorden lopen uiteen, omdat de scenario’s van elkaar 

verschillen, maar er zijn duidelijk rode draden te extraheren. De 

rode draden zijn hieronder beschreven.

Respondenten:
Barry Rijnbeek senior beleidsadviseur Provincie Flevoland

Fokko Kuik beleidsmedewerker mobiliteit gemeente Amsterdam

Geert Kloppenburg strategisch adviseur bereikbaarheid

Koen de Boer beleidsadviseur Verkeer & Openbare Ruimte, gemeente 

Amsterdam

Wim Kaljouw, senior beleidsadviseur ruimte en mobiliteit Provincie 

Flevoland

Marc Stanescu, adviseur Mobiliteit gemeente Almere

Mayte de Vries programmamanager Duurzaamheid gemeente 

Almere

Marco te Brömmelstroet, professor in urban mobility futures University 

of Amsterdam

Uitgangspunt
Almere heeft nu een imago van groene, aantrekkelijke woonstad 

met een uitstekende bereikbaarheid. Almere heeft een 

groeiambitie naar 350.000 inwoners. Tot nu toe heeft in Almere 

het adagium overheerst dat de mens zo makkelijk mogelijk van a 

naar b moet kunnen. De autobereikbaarheid in Almere en tussen 

de stad en andere steden is erg goed. Almere is nu een echte 

autostad. Almere is gegroeid als een satellietstad van Amsterdam. 

De werkgelegenheidsgroei in Almere is achtergebleven op de 

groei van de bevolking. Hierdoor heeft de mobiliteit zich vooral 

in één richting ontwikkeld.

Om meer balans te krijgen in de woon-werk pendel is groei 

van werkgelegenheid in Almere een prioriteit. Het centrum van 

Almere moet aantrekkelijker worden voor bedrijfsleven, maar ook 

voor onderwijs. Almere heeft grote voordelen, het ligt heel erg 

centraal in Nederland en is goed bereikbaar. Mobiliteit kan niet de 

ontwikkeling veroorzaken maar het kan wel bijdragen. Mobiliteit 

is afgeleide van en ondersteunend aan sociaal-maatschappelijk 

en economische activiteiten. De keuze voor mobiliteit is daarom 

volgend op de ontwikkeling van de stad. Als er stevige keuzes – 

zoals het autoluw maken van een gebied - worden gemaakt kan 

het best even schuren met de wensen van de bewoners.

Het belang van de mobiliteitstransitie 
Als voor andere vervoersstromen dan de auto wordt gekozen, kan 

de gewenste ontwikkeling van Centraal Almere naar een bruisend, 

divers, 24/7 centrumgebied versterkt worden. Mensen op straat 

zorgt voor levendigheid. Er moet ingezet worden op lopen en 

fietsen. Het centrumgebied is al redelijk autoluw, maar nog het 

is nog onvoldoende toegankelijk voor voetgangers en fietsers. 

Voetgangers brengen leven, ze lopen door het winkelgebied 

en langs de horeca. Voor de ontwikkeling van Almere is het van 

belang dat keuzes worden gemaakt rondom mobiliteit. Er is nu 

nog onvoldoende gedeeld beeld wat de wenselijke richting is, 

alle modaliteiten krijgen veel aandacht. Wanneer wordt gekozen 

voor een autoluw winkelcentrum en stationsgebied dan betekent 

dit ook iets voor de bereikbaarheid binnen Almere. Wil je voor 

autoluw gaan, dan is dat een totaalpakket van maatregelen; 

parkeernorm, fietsnetwerk, fietsvoorzieningen etc. 

Natuurlijke interactiemilieus
De kracht van aantrekkelijke steden zijn de natuurlijke 

interactiemilieus. Voor het aantrekken van bezoekers naar Centraal 

Almere is verblijfskwaliteit belangrijk. Hiervoor moet Almere flink 

verdichten en de bereikbaarheid van en in Almere moet goed op 

orde zijn voor alle modaliteiten, met in het stadscentrum prioriteit 

voor langzame verkeersstromen zoals voetganger en fiets. Almere 

is gebouwd met de scheiding van vervoersmodaliteiten, dit zorgt 

voor fysieke veiligheid, maar heeft implicaties voor levendigheid. 

Het mengen van verschillende modaliteiten helpt levendigheid 

creëren, maar levert veel dilemma’s op. Het terugbrengen van de 

auto op de dreven en de introductie van de stadsstraat vs een 

voetgangersgebied zijn kansrijke condities die kunnen bijdragen 

aan interactiemilieus. 

Differentiatie tussen gebieden – fijne langzaam verkeerroutes
Binnen Centraal Almere zijn veel deelgebieden. Er is daarom 

veel mogelijkheid tot differentiatie tussen de gebieden. In 

het centrumgebied moet de prioriteit gegeven worden aan 

langzame verkeersstromen.  Als Centraal Almere een plek voor 

alle Almeerders wordt, dat ook mensen vanuit Poort en Buiten 

het willen bezoeken, zal als duurzame optie de elektrische fiets 

gestimuleerd moeten worden, daarmee is de afstand makkelijker 

te overbruggen dan met een gewone fiets. Belangrijk zijn hiervoor 

goede sociaal veilige routes en voorzieningen. Een afweging 

tussen sociaal veilige en fysiek veilige routes is lastig, maar een 

autoluw centrum voor alle Almeerders, betekent dus ook het 

faciliteren van andere verkeersmodaliteiten voor alle Almeerders. 

Het Rondje Weerwater moet het aantrekkelijker gemaakt worden 

om van de aanliggende gebieden naar het centrum te lopen of 

fietsen. Voor wijken als Filmwijk of Stedenwijk is het de vraag of in 

de verre toekomst de auto nog steeds prominent de ruimte moet 

krijgen. 

Snel van A naar B of een aantrekkelijke route – verdichten & 
functiemix versterken
Tot nu toe heeft in Almere het adagium overheerst dat de mens 

zo makkelijk mogelijk van a naar b moet kunnen. Almere kiest dan 

voor meer verbindingen en stelt de efficiëntie van het vervoer 
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centraal Een hele andere benadering kan zijn qua bereikbaarheid 

kan zijn, is het aantal relevante plekken die iemand kan bereiken 

binnen een acceptabele reistijd. Bijvoorbeeld wat kun je bereiken 

binnen een half uur. Meer is niet persé beter. Je kunt dat versterken 

door mobiliteit te versterken (zodat je verder kunt komen in een 

half uur) maar ook door de functiemix te versterken zodat je 

binnen dat halve uur veel meer relevante plekken tegenkomt. 

Verdichten dus en vertragen van mobiliteit. Als je andere vormen 

van vervoer wil stimuleren, moet je de openbare ruimte ook echt 

inrichten dat die aantrekkelijker worden.

Binnen Centraal Almere – voetganger en fiets
Het gaat om het verbeteren van fiets en voetgangersroutes 

en het verder aansluiten van wijken op het busnetwerk. De 

autobereikbaarheid krijgt minder prioriteit, de vrijgekomen 

ruimte kan worden benut voor bouwen en versterken openbare 

ruimte.  Voor voetgangers zijn de routes vaak onduidelijk. Er 

liggen kansen voor voetgangersroutes vanaf station naar het 

stadhuis, door het centrum, richting de floriade en rondom het 

weerwater. 

In het centrum moet ook ruimte voor de fiets worden gemaakt; 

fietsparkeervoorzieningen, de parkeergarages van auto’s kunnen 

bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld voor fietsen. De fiets is 

ook belangrijk voor een 24/7 bereikbaarheid van de binnenstad. 

Wat betreft de mobiliteit tussen wijken blijft de autobereikbaarheid 

in zekere mate van belang. Met de groei van Almere moet sowieso 

worden ingezet op meer gebruik van de fiets en rondom de auto 

meer schaarste worden gecreëerd. Vanuit Almere Poort en Haven 

moet Centraal Almere goed en veilig bereikbaar zijn met de fiets. 

Verder moet gekeken worden aan het aansluiten van nieuwe 

stadsdelen verder aansluit. Met name het gebied Oosterwold 

waar het OV een minder grote rol speelt. Deze wijken liggen ver 

van het centrum en zijn grotendeels op de auto aangewezen. 

Centraal Almere en de regio
Almere heeft een centrale ligging ten opzichte van de MRA 

maar ook de regio Utrecht, Zwolle. Daar schuilt veel potentie 

in de nabijheid van een grote stad. Almere zou zich meer als 

knooppunt in dit netwerk kunnen ontwikkelen als poort naar de 

randstad. Eind 2012 is de Hanzelijn (trein via Zwolle) opengegaan 

en is Almere meer centraal komen te liggen ten opzichte van het 

noorden. Knooppunt ontwikkeling kan leiden tot het ontwikkelen 

van vergadercentra en andere faciliteiten. Tot op heden is de 

knooppuntontwikkeling nog niet opgang gekomen. 

De autoverbinding regionaal is al heel goed. Deze hoeft eigenlijk 

niet verder te verbeteren om het gebruik van de auto niet verder 

te stimuleren. De OV-verbindingen met Amsterdam is goed. Hier 

gaat het om uitbreiden van de capaciteit van het hoogwaardige 

vervoer. De verbinding met Utrecht kan verbeteren zowel over de 

weg als in de spits (A27), voor de trein is de verbinding niet op een 

hoog niveau. De verbinding naar Zwolle kan ook interessant zijn. 

Hier gaat 2x per uur een IC heen. 

Duurzaamheid 
Meest duurzame mobiliteit is geen mobiliteit: wonen, werken 

en voorzieningen dicht bijeen. Als dit niet haalbaar is kan voor 

een overstapconcept worden gekozen en het inzetten op 

mobiliteitshubs zoals combinatie tussen auto-trein-combinatie 

of bus/fiets-trein. Andere steden hanteren steeds vaker een 

autoluwe agenda, met P&R aan de rand van de stad. Wat ook 

mogelijk is, is om in Almere P&R bij stations te realiseren om 

mensen te verleiden om de auto minder voor de langere afstand 

te gebruiken. Voor auto-georiënteerde Almeerders is Auto-trein-

combinatie is wellicht aantrekkelijker dan bus/fiets-trein. In 

2050 zal qua mobiliteit zoveel mogelijk nadruk liggen op lopen 

en (elektrisch) fietsen. Het OV (dat in Almere al heel goed is) zal 

gestimuleerd worden boven auto's.

Vanuit duurzaamheidsperspectief zal verdichten rondom 

stations belangrijk zijn. Om zo het OV-gebruik te stimuleren, 

maar ook omdat met weinig ruimte voor auto's autogebruik 

wordt ontmoedigd. Het elektrisch vervoer vraagt een goede 

laadinfrastructuur. In Centraal Almere is daarvoor nog een 

enorme slag in te slaan. Voor elektrische fietsen vraagt het ook 

veilige stallingsruimte.

Themakaart Mobiliteit en Bereikbaarheid
De volgende themakaart bevat de samenvatting van de 

uitkomsten van de interviewronde voor de werkplaats Centraal 

Almere betreffende het thema mobiliteit en bereikbaarheid. Er is 

met respondenten gesproken over hun visie en toekomstbeelden 

voor wat betreft de ontwikkeling op het gebied van mobiliteit en 

bereikbaarheid.
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Themakaart Mobiliteit
Weerwater:

• Recreatieve mobiliteit (een rondje kunnen wandelen of fietsen) is ook mogelijk in 

het centrum. Weerwater en aangrenzende groen-blauwe structuren sluiten aan op 

recreatieve routes (wandelroutes, fietsroutes en vaarroutes). 

Binnenstad:
• Verdichten in centraal Almere is de beste manier om naar een duurzamere 

mobiliteit te gaan. Voorzieningen, werken en wonen dicht bijeen zodat de auto 

niet meer nodig is. Verdichten om schaarste te creëren voor de auto. Vrijgekomen 

ruimte van de auto inzetten voor voetgangers, fietsers en openbare ruimte

• Voetgangersroutes: Weinig aandacht voor de voetganger buiten het winkelgebied, 

bus en voetganger gaan niet altijd goed samen. Voetgangers routes zijn nu 

onduidelijk. Veel straten lijken achterkanten. Kansen voor voetgangersroutes 

vanaf station naar het stadhuis, door het centrum, richting de floriade en rondom 

het weerwater. 

• Ruimte voor de fiets: fietsparkeervoorzieningen door bijv. parkeergarage om te 

bouwen naar fietsparkeergarage. Zeker ruimte maken voor elektrische fietsen met 

laadpunten. Aanlanding fiets in het centrum moet versterkt (fietsenstallingen). 

Bewegwijzering en kwaliteit. Logica, routes en vindbaarheid.

• Snelle verkeer gaat om het centrum heen. Dreven veranderen in stadsstraten, 

met meer menging van vervoersvormen. Biedt kansen voor verdichting en 

functiemenging. Bijvoorbeeld Landdrostdreef versmallen met meer ruimte voor 

fietsers en voetganger en ipv parkeren een studentencampus. 

• Dubbelgebruik parkeergarages bezoekers en bewoners.

• Busbaan vormt momenteel een barrière.

Woonwijken:
• Inzetten op veilige fietsroutes van en naar het centrum voor 24/7 bereikbaarheid 

van het centrum. Niet alleen verdichten in het centrum maar ook deze routes 

aanpakken. Aan belangrijke fietsroutes programma toevoegen.

Floriade:
• Parkeerplaats voor Floriade inzetten voor mobiliteitshub (P&R aan de rand van 

de stad, bezoekers ontmoedigen met de auto tot in het centrum te komen). Om de 

autodruk binnenstedelijk te beperken. Samenbrengen hier van functies: logistiek, 

laadinfra, locatie voor deelauto’s, overstappunt – ketenmobiliteit. Icm versterking 

van busstation het oor.

De Steiger:
• Fietsverbinding Almere Haven met Centraal Almere schiet tekort. Deze route 

sociaal veilig maken, en eventuele transformatie naar wonen hieraan koppelen. 

Met name sociale veiligheid aan de fietspaden kan beter, langs groen en over 

bedrijventerreinen. Oriëntatie en vindbaarheid voor de fietser zijn soms lastig. 

Deze fietsverbinding is cruciaal in verbinding almere haven met almere centraal.

Bedrijventerreinen Noord:
• Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer via 

de noordzijde van het centrum te laten rijden. 

In het zuidelijk deel van het centrum wordt het 

autoverkeer in de aankomende jaren beperkt en 

vooral soepel en snel naar een parkeergarage 

geleiden.

• Vrijliggende busbaan doorontwikkelen tot 

stadstraat.

Stationskwartier:
• Knooppunt ontwikkeling: Centrale ligging tov MRA maar ook de regio Utrecht en 

Zwolle is kansrijk > veel potentie voor doorontwikkeling. Almere als knooppunt 

in dit netwerk. Vraagt om knooppunt ontwikkeling wat op zijn beurt weer 

voor versnelling en intensivering treingebruik kan zorgen. Mogelijkheden voor 

ontwikkelen van bijvoorbeeld vergadercentra en andere faciliteiten. 

• Frequentie treinverbindingen naar Amsterdam en Utrecht niet hoog genoeg. Ook 

treinverbinding naar Zwolle (twee keer per uur een IC) kan beter.

• Kwaliteit van het station laat te wensen over en zal – ook met het opnieuw 

inrichten – niet voldoen van een station dat past bij de wensen voor 2050.

• Vertramming van de buslijn van station naar floriadewijk is een te onderzoeken 

mogelijkheid voor de toekomst.

• Focus niet alleen op TOD ontwikkeling maar ook op het natransport wat daarbij 

komt kijken (deelconcepten, mobiliteitshub, etc.)

Reserveringsgebieden:
Schakelwijk:

• Versterking van busstation het oor (zie P&R floriade).

• Vertramming van de buslijn tussen ’t Oor en centraal station in het verlengde van 

de ijmeerverbinding. (zie scenario’s voor de baai)

• Ontwikkeling schakelwijk icm mobiliteitshub??

“Maximaal inzetten op fietsen en lopen tot aan de randen van Almere Centraal“

“Er wordt gewerkt aan optimale overstapmogelijkheden. Almere zet in op: 

een schaalsprong van de (electrische) fiets, de realisatie van P&R/hubs om 

de autodruk binnenstedelijk te beperken en het samenbrengen van functies: 

logistiek, laadinfra, locatie voor deelauto’s.“

“Almere wil de switch maken naar menselijke mobiliteit”
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2E. RODE DRADEN OPENBARE RUIMTE EN 
DUURZAAMHEID

In deze samenvatting staan de uitkomsten van de eerste interview 

ronde voor de werkplaats ‘Centraal Almere’, betreffende het 

thema ‘openbare ruimte & duurzaamheid’. Er is met respondenten 

gesproken over hun visie en toekomstbeelden voor wat betreft 

openbare ruimte en duurzaamheid in het gebied ‘Centraal 

Almere’. Aan de hand van vier scenario’s – Almere City, Waterstad, 

Landschapsstad en Groene Woonstad – welke gemaakt zijn 

door Urhahn, zijn een aantal centrale vragen bediscussieerd. 

De antwoorden lopen uiteen, omdat de scenario’s van elkaar 

verschillen, maar er zijn duidelijk rode draden te extraheren. De 

rode draden zijn hieronder beschreven.

Respondenten
Anja de Graaff, Programmamanager EnergieWerkt! – Gemeente 

Almere

Astrid Madsen, vml Programmamanager Energietransitie – 

Gemeente Rotterdam

Esther van Garderen, sr. Strateeg stedelijk beleid – Gemeente Almere

Hester Kersten – Programmamanager GroenBlauw – Gemeente 

Almere

Jacques Vink – Architect – Ruimtelab en De Natuurlijke Stad

Marcel Belt – Specialist openbare ruimte & duurzaamheid – VNG, 

Gemeente Leiden, Stichting Deltaplan

Sander Voorn – Programmamanager Groene en Duurzame stad – 

Gemeente 

Freek Rebel – Programmamanager Stadsruimte – Gemeente Almere

Mirjam van Lierop – vml Programmamanger binnenstad – Gemeente 

Rotterdam

Peter Post – Strategisch adviseur openbare ruimte en beheer – 

Gemeente Almere

Linda Rijnboutt-Blaas – Landschapsarchitect – Gemeente Almere

Ontmoeting en beleving
Almeerders geven desgevraagd aan dat belangrijkste in de 

openbare ruimte is ‘meer ontmoeting en meer beleving’ (enquête 

ihkv de mobiliteitsvisie). De ruimte in het centrum tussen de 

gebouwen is nu vooral ingericht als verkeersruimte. Als er verdere 

verdichting plaatsvindt levert dat spanning op, omdat deze 

ruimte veel meer verblijfsruimte voor inwoners en bezoekers 

moet worden. Cruciaal daarbij is de beleving op de begane grond, 

op ooghoogte (the city at eyelevel van Jane Jacobs uit de jaren 60 

is nog steeds springlevend). Een duidelijke, heldere boodschap 

waar je naartoe wilt als stad en stadscentrum helpt enorm. Die 

boodschap zal begrepen en gedragen moeten worden door 

bestuurders, beleidsmakers, partners in de stad een vele jaren 

stand moeten kunnen houden. Centraal Almere kan een essentiële 

meerwaarde hebben voor de Almeerders in het vasthouden van 

talent in de stad t.b.v. verdere ontwikkeling. Een mix van grote 

maar ook van talrijke kleine ingrepen kan deze meerwaarde 

dichterbij brengen, vooral in het openmaken van naar binnen 

gekeerde plekken en bijvoorbeeld betere verbindingen met het 

Weerwater. Heb oog voor inclusiviteit. Centraal Almere is er voor 

iedereen. Belangrijk is dat de plannenmakers en beslissers dan 

ook bij alle groepen in de samenleving aansluiting vinden.

Versterk Centraal Almere met de Groenblauwe backbone – 
klimaatadaptatie, ecologie, verblijfskwaliteit
Trek de groenblauwe structuur letterlijk nog verder het hart van 

de stad in, maar dan in stedelijke vorm.  Realiseer - naast goede 

groen- en waterverbindingen binnen Centraal Almere en tussen 

Centraal Almere en de grotere parken en wateren eromheen - 

ook groene gevels en groene dak landschappen in bestaand en 

nieuw stedelijk gebied. Verdichting geeft spanning op openbare 

ruimte en daarmee op verblijfskwaliteit, maar ook op zaken zoals 

klimaatadaptatie.  Het is kunst om de ruimte kwalitatief te vullen 

en kritisch te blijven monitoren wat (het groen/blauw in) de 

openbare ruimte oplevert en hoe het gebruikt wordt. Verdichting 

laat tegelijkertijd zien dat groen en water ook in compacte vorm 

bij kan dragen aan beleving, gebruik en toekomstwaarde van 

het gebied. Onderzoek de mogelijkheid van openbare groene 

daken waardoor ook deze deel van de groenblauwe structuur 

gaan vormen (3D groenblauw). Kansrijk zijn met name nieuwe 

gebouwen, waarbij beleving van het groen voorop staat. 

Kwaliteit – Groenblauwe openbare ruimte biedt 
onderscheidende stedelijke kwaliteit
Richt openbare ruimte in elk geval in als versterking van de 

groenblauwe backbone en stel ook eisen aan ontwikkelende 

partijen hierin; voeg groen toe waar het maar kan, en zet in de 

openbare ruimte en dus ook in groen/blauw in op KWALITEIT. 

Alleen kwantiteit zorgt voor te weinig uitstraling, maar vooral 

ook te weinig voedingsbodem voor biodiversiteit. Werk zo aan 

een robuuste groenblauwe structuur die – naast het zorgen 

voor wateropvang en verkoeling - voor een aantrekkelijke 

leefomgeving wat waarde verhogend werkt op het vastgoed 

etc. Gemeente moet hierin niet alleen zelf het goede voorbeeld 

geven in de overheidsgebouwen en de openbare ruimte maar 

ook sturen d.m.v. voorwaarden aan derden m.b.t. bouwen en 

inrichten, ecologie en materiaalgebruik. Alles ter versterking van 

de letterlijke en figuurlijke groen-blauwe backbone van Almere. 

Via groene routes stimuleer je beweegvriendelijke mobiliteit en 

kun je een voorbeeld worden van een aantrekkelijke, gezonde en 

groene en goed bereikbare stad. 

Mogelijkheden die zijn genoemd in interviews zijn bijvoorbeeld 

door het Weerwater en de parken benutten als groene hubs 

in de groenblauwe structuur, waartussen groene gebouwen, 

groene daken en groene pleinen als groene, biodiverse, stepping 

stones verbinding kunnen maken. Maak goede verbindingen 

(zowel vanuit de knooppunten als tussen Weerwater en parken 

en parken onderling) met het Beatrixpark, Lumièrepark, Hanny 

Schaftpark, Den Uylpark en Lepelaarsplassen als belangrijke 

groene longen in de stad. Toegankelijk groen (je moet er makkelijk 

kunnen komen en goed kunnen verblijven) is essentieel voor het 
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welzijn en de gezondheid van de Almeerder en kan functioneren 

als verlengstuk van de openbare ruimte in het centrum. 

Groen/blauw als identiteitsdager van de stad
De Almeerse city-marketing leunt, terecht, zwaar op de identiteit 

van Almere als groene stad in de regio. Maak de groenblauwe 

kwaliteit identiteitsdrager van de (duurzame) stad die Almere 

in 2050 is. Dat kan je zichtbaar maken door de openbare ruimte 

en oevers van het Weerwater in te zetten voor ontmoeting, 

recreatie, beleving, biodiversiteit en klimaatadaptatie. De stad als 

ecosysteem. Stadslandbouw in de vorm van kassen op gebouwen 

of groentekweek op een groen stadsdak is zelden rendabel, 

maar de experimentele en zichtbaarheidswaarde is hoog en kan 

versterkend werken voor deze sector.

Almere heeft door zijn ruime opzet - klimaatadaptatie en 

vraagstukken binnen de energietransitie vragen om veel ruimte 

- en recente bouwdatum een goede vertrekpositie waardoor 

groei mogelijk is binnen de bestaande energie-infrastructuur. 

Het bestaande warmtenet kan door meer aan te sluiten (sturende 

taak van gemeente) slimmer en rendabeler worden. Er zijn 

echter ook grote opgaven: Hoe stuur je op oplossingen die 

maatschappelijk gezien optimaal zijn in kosten en resultaat en 

die tot samenhangende toekomstbestendige energiesystemen 

leiden i.p.v. dat je (als je niet stuurt) eindigt met een lappendeken 

aan losse initiatieven (die voor de in initiatiefnemer weliswaar 

rendabel waren) die ergens weer aan elkaar geknoopt 

moeten worden voor leveringszekerheid en betaalbaarheid 

op langere termijn. Daarnaast is er fysieke ruimte nodig (evt. 

reserveren in de onder- of bovengrond) voor waterberging en 

energieopslag of netuitbreiding. Zie de noodzakelijke energie- 

en wateropvanginfrastructuur dus als integraal onderdeel van 

je bouwopgave waar ruimte voor moet zijn. Koppelen aan de 

groenblauwe ambities kan leiden tot slim multifunctioneel 

ruimtegebruik. Denk ook na over koude. Behoefte aan (natuurlijke) 

airconditioning zal toenemen. Warmte/koude bodemenergieplan 

is goed middel hiervoor.

Rol van de gemeente
De overheid is vooral kadersteller (heeft markt behoefte aan) en 

borger van publieke belangen (betaalbaarheid, betrouwbaarheid, 

rechtvaardigheid). Ook met maatwerk aanjagen en faciliteren 

(private) initiatieven uit de stad en waar mogelijk (mee) financieren; 

zowel in ontwikkeling als beheer. Faciliteren van placemaking en 

placetesting in overleg met bewoners kan bijdragen, als een stuk 

openbare ruimte een andere functie krijgt, dienen daar partijen 

en bewoner bij betrokken te worden, om betekenis te kunnen 

geven. Rol als launching customer en stad als ‘living lab’. Rol van 

de overheid is ook zorgen voor samenhang in de ontwikkelingen. 

Geen kleine grexen voor projecten maar een grote voor het hele 

gebied waarin tevens de duurzaamheidsopgave ‘meeloopt’. Ook 

actief bevorderen van de stad als ecosysteem door kennis op te 

bouwen van de eco-netwerken (groen, blauw, bruin en zwart) en 

deze kennis te vertalen in kaders voor bouw en ontwikkeling.

Themakaart Openbare Ruimte
De volgende themakaart bevat de samenvatting van de 

uitkomsten van de interviewronde voor de werkplaats Centraal 

Almere betreffende het thema openbare ruimte. Er is met 

respondenten gesproken over hun visie en toekomstbeelden 

voor wat betreft de ontwikkeling op het gebied van openbare 

ruimte.
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Themakaart Openbare Ruimte
Weerwater:

• Weerwater als het mentale groenblauwe hart van het Centrum en daarmee van 

Almere. Zoveel mogelijk alle gebiedsdelen van het centrum én aangrenzende 

wijken met het Weerwater verbinden, op een manier die past bij de groene 

identiteit van Almere.

• Weerwater als bestemming vormgeven. Oevers van het Weerwater worden 

vormgegeven als bestemming en geprogrammeerd voor ontmoeting, recreatie, 

sport en cultuur. Meer interactie tussen Weerwater en de voorzieningen die 

eromheen liggen, zowel aan de centrumzijde als aan de zuidzijde (nu en in de 

toekomst).  De activiteiten van de parkstroken rond het meer zijn vergelijkbaar 

met andere parken en daarmee niet onderscheiden.  Programmeren van het 

Lumiérepark voor onderscheidend park als onderdeel van een groot stadspark

• Kansen voor het Weerwater om hét sportpark van Almere te worden, 

gekoppeld aan sportvoorzieningen in de andere parken en gekoppeld aan 

langzaamverkeersvoorzieningen voor hardlopen, fietsen, etc. Geschikt voor 

waterrecreatie en trekt bewoners en bezoekers vanuit alle windstreken. 

Bereikbaarheid van het water wordt vergroot door toevoegen van boardwalks en 

steigers.  Toegang tot het water overal verbeteren, toegang tot ín het water!

• Weerwater is een plek waar de omliggende gebieden met de rug naar het water 

staan gekeerd.  Achterkanten worden voorkanten en hebben een sterke relatie 

met de oevers en het water.

• Meer interactie tussen Weerwater en de voorzieningen die eromheen liggen, zowel 

aan de centrumzijde als aan de zuidzijde (nu en in de toekomst). 

• De activiteiten van de parkstroken rond het meer zijn vergelijkbaar met andere 

parken en daarmee niet onderscheiden. 

• Zwembad in het Weerwater 

• Kansen waterfronten zijn niet overal benut (veel parkeren aan het water) Vanuit 

de stad geen rechtstreekse toegang tot het water. Verblijfsplekken rondom het 

Weerwater hebben een matige kwaliteit. 

• Ervaring van het weerwater wordt minder door het zicht op de snelweg (A6)

• Voor kwaliteit van het Weerwater moet de groene begroeiing langs de oever intact 

blijven. 

Binnenstad:
• Alle ballen op het centrum! Daar starten en het verschil maken om je identiteit 

als duurzame, groene stad op een goede manier uit te dragen en de mensen in de 

stad daaraan te verbinden.

• De manier waarop je de stad binnentreedt voelt niet alsof je de stad binnenkomt 

(van alle windrichtingen) > entrees vormgeven als entrees!

• Hoogteverschillen in het centrum zorgen voor slechte aantakking op openbare 

ruimte en waterkant. Tweede maaiveld brengt op veel plekken problemen met zich 

mee: zicht op het water is slecht of ontbreekt zelfs

• Overmaat aan openbare ruimte in het centrum, 

• Gebrek aan menselijke schaal (positie gebouwen aan de straat) Positie bebouwing 

doet niets met de openbare ruimte. Gebouwen staan vaak met de rug naar de 

openbare ruimte, en entrees zijn niet zichtbaar aan de straat.

• Achterkanten aan de openbare ruimte op een andere manier oplossen: gebruiken 

van de overmaat in de profielen om programma toe te voegen, met name langs 

de busbanen. Herinrichting Blok 5.2 (forum) geeft kansen om op een nieuwe 

manier met de voorkant-achterkant situatie om te gaan en een betere overgang te 

creëren naar de esplanade. 

• Parkeerplekken / opslagplekken voor elektrische fietsen in het centrum

• Parkeergarages koppelen aan laadplekken en zonnepanelen (opslag in auto’s)

• Auto is véél te welkom, wat ten koste gaat van fietsbaarheid en beloopbaarheid 

van Centraal Almere. De brede dreven zorgen ervoor dat de openbare ruimte 

niet prettig is voor voetgangers en fietsers. Auto domineert de invulling van de 

openbare ruimte

• Stadhuisplein gevelwanden van Aeres aan het plein, icm busbaan die het gebouw 

in verdwijnt. Herinrichten aantakking busbaan op stadhuis en opnieuw inrichten 

van het stadhuisplein. 

• Vergroenen van de aanwezige openbare ruimte, voor biodiversiteit, levendigheid, 

hittestress en voor afwatering.

• Abrupt verschil in korrelgrootte met plan koolhaas, menselijke maat in het plan 

ontbreekt.

• Levendigheid van de openbare ruimte schiet tekort door functiemix eromheen. 

Straten in het centrum moeten levendig zijn, en geen achterkanten vormen. 

Afzomen met programma, óók aan de (relevante en strategisch gelegen) 

parkeergarages.

• Koetsierbaan anders inrichten

• Stadsstraten maken > sociaal veiliger maken van belangrijke fietsroutes met 

programma

• Kans voor ondergrondse warmte/koude systemen zou kunnen zijn het ziekenhuis.

• Beeldkwaliteit op ooghoogte! Uitstraling van etalages verbeteren (ook na 

sluitingstijd). Terrassenbeleid en reclamebeleid en voorwaarden opnemen in 

het hoogbouwbeleid om een aantrekkelijke begane grond te waarborgen, met 

aanwijzingen voor plinten, wind en bezonning. 

Woonwijken:
• Ieder huis heeft een connectie met de groen-blauwe structuur

Schakelwijk:

• Oevers aan het Weerwater voornamelijk functioneel, de stedelijke kant.

•  Hiërarchie in Stedenwijk mist in de openbare ruimte 

Filmwijk:

• Oevers aan Filmwijkkant vooral recreatief.

De Steiger:
• Meenemen van de steiger en het industrieterrein in het uitbreiden van het 

warmtenet.

Floriade:
• Uitzicht op de A6 aanpassen met bebouwing of landschappelijke inpassing van 

de A6 

• Snelweg (en geluidswallen) als gebied voor zonneparken, windmolens??

• Verbinding met de zuidkant verbeteren, ook al ligt er een barrière. Stap voor 

stap, met grote en kleine ingrepen. Voornamelijk inzetten op langzaam verkeer / 

langzame routes. Deze prettiger maken. 

Bedrijventerreinen Noord:
• Verbinden van het stationsgebied met het beatrixpark, sociale verbindingen en 

fysieke verbindingen. Hiervoor moet je de spoordreef verleggen en de pelikaan 

verplaatsen.

Stationskwartier:
• Weinig samenhang Noord- en Zuidzijde station 

• Stationsgebied meer samenhang geven (Noord en Zuid) en toevoegen van goede 

fietsvoorziening, fietsverhuur etc. 

• Slim verbinden van verstedelijking en vergroening, beatrixpark, lumierepark en 

den Uylpark met het stationsgebied en het centrum verbinden.

“Groenblauwe structuren inzetten voor een beweegvriendelijke, 

actieve stad die gezond voor mens, dier en natuur wordt ontwikkeld.“

“Investeren in kwalitatief hoogwaardig groen en biodiversiteit voor bomen, planten en dieren. 

De stad moet kunnen werken als ecosysteem. Het Weerwater hierin gebruiken voor waterbuffer.“
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3A. ACHTERGRONDNOTITIE ECONOMIE

Dit document bevat de opbrengst van de analysefase (januari – 

maart 2020) rond de huidige stand van zaken én de voorliggende 

plannen en beleidsdocumenten in Almere en de regio rond het 

thema economie. Dit achtergronddocument is opgesteld ter 

voorbereiding voor alle deelnemers aan de werksessie op 12 

maart 2020 over de visie op de economische situatie in Centraal 

Almere in 2050.

Inleiding
De omgeving waarin wij leven verandert voortdurend. 

Verstedelijking, technologische vernieuwingen/ digitalisering, 

klimaatverandering, schaalvergroting en globalisering enerzijds 

en schaalverkleining aan de andere kant en de behoefte aan 

menselijke maat, ontmoeting en onderdeel te zijn van een 

gemeenschap.

Almere denkt bewust na over haar ontwikkeling en wil een 

belangrijke rol spelen voor de groei binnen de MRA. Als jonge 

stad biedt Almere als het gaat om groei en ontwikkeling veel 

kansen, bijvoorbeeld op het terrein van wonen. Almere heeft 

al jaren geleden met de rraam-partners afspraken gemaakt 

hierover (65000 woningen erbij en 150.000 inwoners extra). 

Meer en meer wordt duidelijk dat met de groei van het aantal 

woningen ook andere vraagstukken zich opdringen. Op het 

terrein van economie, bereikbaarheid, leefbaarheid etc. Almere 

wil als tweede stad in de MRA een belangrijke rol vervullen (meer 

dan nu het geval is). Het gebied dat met Centraal Almere wordt 

aangeduid herbergt grote kansen om de toevoegingen te doen 

die van Almere deze belangrijke stad kunnen maken waar de 

identiteit van Almere herkenbaar blijft maar tevens een bruisend, 

veilig, leefbaar en aantrekkelijk centraal gebied ontstaat.

In de werksessie op 12 maart gaat het er nadrukkelijk niet 

om voort te bouwen (forecasting) op het bestaande. Het gaat 

erom om met kennis van wat er nu is te bedenken hoe de 

economie eruitziet in 2050 en welke keuzes en randvoorwaarden 

noodzakelijk zijn voor de realisatie daarvan (backcasting).

Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige economische 

structuur en de opgave die zijn geïdentificeerd voor Almere nu en 

die zich versterken als de stad sterk gaat groeien. 

Stand van zaken: economie van Almere
In 2018 groeide de Nederlandse economie met 2,7 procent. Dit 

was een iets kleinere groei dan het jaar daarvoor. Deze lagere 

groei was bij nagenoeg alle provincies terug te zien. Flevoland 

kende, met dank aan Almere, de sterkste groei. Almere had, 

net als in 2017, van de COROP-plusgebieden de sterkste 

economische groei (4,6 procent). Een toenemende bevolking 

en stabiele groei van leasebedrijven droegen hieraan bij (Bron: 

CBS, 2019).De economische ontwikkeling in Almere en Lelystad 

is goed zichtbaar in de onderstaande figuur van het CBS. Vanaf 

2014 was er na het intreden van het economisch herstel sprake 

van een redelijke stabiele groei in een tempo onder het MRA- 

gemiddelde. In 2017 en 2018 is de economische groei in Almere- 

Lelystad uitgekomen boven het gemiddelde van de MRA. In die 

jaren nam de bevolkingsomvang ook weer sneller toe dan elders 

in de MRA. Met de positieve ontwikkeling over de afgelopen 

jaren is de werkgelegenheid toegenomen en de werkloosheid in 

de regio afgenomen. In de regio is de werkloosheid in Almere en 

Lelystad hoger dan het MRA- gemiddelde van 4 procent. (Bron: 

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam, TNO/ 

NEO/ VU, 2019) 

Economische structuur
In het kader van de groei vraagt de huidige economisch structuur 

van Almere aandacht. Dit geldt zeker wanneer 

Almere haar belofte na komt en 60.000 woningen 

bij bouwt. Als stad van rond de 350.000 inwoners 

heeft Almere meer stuwende bedrijvigheid nodig. 

Stuwende bedrijvigheid is niet afhankelijk van de 

groei van de bevolking. Deze bedrijven zijn vrijer 

in hun locatiekeuze. De aanwezigheid levert meer 

inkomen op voor de bevolking wat weer andere 

bedrijvigheid kan stimuleren. Meer stuwend is 

bijvoorbeeld industrie, groothandel en transport 

en zakelijke dienstverlening. 

Als Almere zoals nu vooral verzorgende 

bedrijvigheid blijft kennen dan kan dat ertoe 

leiden dat de stad onevenredig zwaar wordt 

getroffen wordt bij economische neergang. 

Werkloosheid en leegstaande bedrijventerreinen 

liggen dan op de loer. Almere heeft de doelstelling 
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van 100.000 extra banen losgelaten in de RRAAM afspraken. 

Echter kan het doel om het aantal banen en de werkgelegenheid 

te laten groeien niet uit beeld verdwijnen.  

Een aantal kenmerken van de economie van Almere zijn:
- Almere heeft overwegende een woonfunctie. De werk/

woonratio (aantal arbeidsplaatsen als percentage van het 

aantal inwoners) is er met 38 procent het laagst van alle regio’s 

in de Noordvleugel van de Randstad. Binnen de Noordvleugel/

Metropoolregio Amsterdam is de werkfunctie het sterkst 

ontwikkeld in de kerncorridor Amsterdam-Haarlemmermeer.  Die 

is 90%. Die van de regio Groot- Amsterdam ligt net onder de 70%. 

- De economie van Almere wordt sterk gedomineerd door de 

sector Verhuur en overige zakelijke diensten, die 26 procent van 

de economie van Almere uitmaakt. Daarmee heeft Almere een 

betrekkelijk eenzijdige economie. De sector overige zakelijke 

diensten betreft autoleasebedrijven, beveiligers en in het bijzonder 

uitzendbureaus. De aanwezigheid van uitzendbureaus wijst op 

het aanbod van flexibele arbeid in Almere. De aanwezigheid van 

deze sector maakt aannemelijk dat de economie van Almere 

gevoelig is voor conjuncturele schokken. Flexibele arbeid is 

immers de eerste die een aantrekkende economie voelt, en de 

eerste die de neerwaartse conjunctuur opvangt. Na de overige 

zakelijke diensten volgen, voor zover het stuwende bedrijvigheid 

is, de groothandel, informatie & communicatie, specialistische 

zakelijke diensten en industrie met aandelen in de economie 

variërend van 5 tot 12 procent.  

- In de metropool regio Amsterdam kan Almere een rol spelen 

door ruimte te bieden aan de groeiende werkgelegenheid. 

Ook zoeken bedrijven een plek die zich verplaatsen van 

transformatielocaties elders. In de regio Amsterdam/ Zaanstad 

worden veel oude bedrijventerreinen getransformeerd naar 

woongebieden. Ook vraagt de transitie van de circulaire economie 

om ruimte voor nieuwe bedrijvigheid.  

Gezien de huidige economische structuur moet het 

vestigingsklimaat van Almere worden verbeterd. Dit kan door 

verschillende aspecten aan te pakken zoals de aanwezigheid van 

kennis, netwerken en synergie, trefwoorden als functiemenging, 

dichtheid, variatie, nabijheid en ontmoeten staan centraal in  het 

vestigingsklimaat. Ruimtelijke voorwaarden zijn noodzakelijk om 

het nut uit sociale netwerken te creëren.   

De opgave
Om te komen tot een economische ontwikkeling die zorgt voor 

een evenwichtige ontwikkeling van de stad moet worden ingezet 

op het verbeteren van het vestigingsklimaat door:

1. het ontwikkelen van een duidelijk profiel en het versterken 

van sectoren;

2. meer hoger opgeleiden, meer studenten en het aantrekken 

van jongeren;

3. het verbeteren (van het gevoel van) nabijheid en de 

samenhang in netwerken; 

4. het ontwikkelen van meer informele werklocaties

ad 1. 

De nieuwe economische 

structuur van Almere heeft in 

2050 een herkenbaar profiel 

Growing Green City rondom 

groen, gezondheid en innovatie 

(Bron: Op weg naar een 

handelingsperspectief ). De 

economische ontwikkeling in 

Nederland om ruimte aan de 

oostkant van de metropool en 

inzet op de 5 topsectoren. Het 

gaat om de sectoren: Agro & 

Food, Creatieve Industrie, Life 

Sciences & Health, Logistiek en 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (BRON). Almere biedt kansen, 

er is ruimte. Amsterdam is dichtbij met meer groeipotentie heeft 

dan het aan kan. Almere heeft al stuwende werkgelegenheid 

in hoogwaardige informatie- en communicatietechnologie en 

hoogwaardige industrie gericht op de energietransitie zoals 

hightech elektrotechniek (Alfen) en ingenieursbureaus voor 

energietransitie (duurzaamheid) en mobiliteitscluster (autolease, 

Mitshubishi) en specialisatie in ICT (informatie technologie, 

diensten informatie, digitalisering analoge informatie) (Bron: Het 

vestigingsklimaat van Almere voor bedrijven. Analyse voor de 

economische agenda, maart 2019).

Ad 2. In 2050 moet de aanwezigheid van gekwalificeerde 

werknemers een basis zijn voor het aantrekken van stuwende 

bedrijvigheid. Almere kent nu naar verhouding nog weinig hbo 

studenten en hoger opgeleiden in de beroepsbevolking. De 

uitstroom van HBO studenten draagt bij aan het ondernemerschap 

en vaardigheden (in het bijzonder de domeinen techniek en 

economie) van het toekomstig arbeidsaanbod van Almere (Bron: 

120



Het vestigingsklimaat van Almere voor bedrijven. Analyse voor de 

economische agenda, maart 2019).

De kenmerken van de nieuwe toetreders op de woon en 

arbeidsmarkt kan dit wellicht niet het type stad zijn waar ze willen 

wonen. Het is de vraag of de huidige groen-blauwe suburbane 

opzet van Almere, waar functiescheiding in veel opzichten het 

uitgangspunt was en is, aansluit bij de idealen van de nieuwe 

generatie die vaak graag dicht op het OV woont (Bron: Het 

vestigingsklimaat van Almere voor bedrijven. Analyse voor de 

economische agenda, maart 2019).

      

Ad 3.

In 2050 nodigt de ruimtelijke structuur van Centraal Almere uit 

tot ontmoeten en is sprake van een succesvol innovatief milieu. 

De nabijheid tussen bedrijven is nodig om positieve externe 

effecten te krijgen en de economie als vanzelf te laten groeien. 

Deze nabijheid ontbreekt nu nog in Almere. Andere bedrijven 

dichtbij maar ook onderwijs- en kennisinstellingen daar ervaren 

bedrijven positieve effecten van en kunnen zij gemakkelijker 

door ontwikkelen, groeien en innoveren. Economische 

groei wordt gestimuleerd door ruimtelijke concentratie 

vanwege agglomeratievoordelen, positieve externe effecten, 

in het bijzonder kennis spill-over door nabijheid (Bron: Het 

vestigingsklimaat van Almere voor bedrijven. Analyse voor de 

economische agenda, maart 2019).

Ad 4. 

De inrichting van Almere is, zeker in het begin van de 

ontwikkeling, gebaseerd op functiescheiding, waarin aanbod 

van monofunctionele ruimte beschouwd wordt als een 

vanzelfsprekende factor voor het ontwikkelen van bedrijvigheid. 

Uit verschillend onderzoek is echter gebleken dat door het 

toegenomen belang van thuiswerken, zzpcafé en kantoor aan huis, 

mede in gang is gezet door schaalverkleining van bedrijven en ICT, 

de gemengde woon-werkwijk aan belang wint. Het is gebleken dat 

zulke bedrijvigheid een voorkeur heeft voor locaties waar allerlei 

andere bedrijvigheid en ook andere functies, zoals onderwijs 

en wonen, gevestigd zijn. Functiemenging is daar het resultaat 

van. Dit wil niet zeggen dat monofunctionele bedrijfsterreinen 

overbodig zijn. De ontwikkeling van werkfuncties op gemengde 

locaties is daaraan complementair (Bron: Het vestigingsklimaat 

van Almere voor bedrijven. Analyse voor de economische agenda, 

maart 2019).
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Dit document bevat de opbrengst van de analysefase (januari – 

maart 2020) rond de huidige stand van zaken én de voorliggende 

plannen en beleidsdocumenten in Almere en de regio rond 

het thema wonen. Dit achtergronddocument is opgesteld ter 

voorbereiding voor alle deelnemers van de interviewronde over 

de visie op de situatie rondom wonen in Centraal Almere in 2050.

1. Perspectief op wonen in Almere in 2050

Inleiding
De omgeving waarin wij leven verandert voortdurend. 

Verstedelijking, technologische vernieuwingen/ digitalisering, 

klimaatverandering, schaalvergroting en globalisering enerzijds 

en schaalverkleining aan de andere kant. Dit houdt bijvoorbeeld 

in behoefte aan menselijke maat, ontmoeting en onderdeel zijn 

van een gemeenschap.

Almere denkt bewust na over haar ontwikkeling en wil een 

belangrijke rol spelen voor de groei van de bevolking binnen 

de MRA. Als jonge stad biedt Almere, als het gaat om groei en 

ontwikkeling, veel kansen. Bijvoorbeeld op het terrein van wonen. 

Almere heeft hier jaren geleden met de RRaam-partners afspraken 

over gemaakt (65.000 woningen erbij en 150.000 inwoners extra). 

Recent kwam het bericht dat de tweede kamer een plan steunt 

om versneld 25.000 woningen bij Almere te bouwen en een 

nieuwe verbinding met Amsterdam aan te leggen. Het nieuwe 

stadsdeel in Almere moet de woningdruk in Amsterdam verlagen 

(bron: Kamer steunt plan voor versnelde woningbouw Almere, 

het Parool, 3 maart 2020). 

De vraag is welke invloed de IJmeerlijn en de uitbreiding van het 

aantal woningen in Almere Pampus heeft op de ontwikkeling 

van Almere als stad en Centraal Almere. Almere wil als tweede 

stad in de MRA een belangrijke rol vervullen (meer dan nu het 

geval is). Onderzocht wordt welke rol dit kan zijn. Het gebied dat 

met Centraal Almere wordt aangeduid herbergt grote kansen 

om de toevoegingen te doen die van Almere deze belangrijke 

stad kunnen maken. In Centraal Almere kan de identiteit van 

Almere herkenbaar blijven en een bruisend, veilig, leefbaar en 

aantrekkelijk gebied ontstaan. 

De aanleg van de IJmeerlijn en het beroep dat het Rijk doet op de 

aanleg van Pampus zal een stempel drukken op de ontwikkeling 

van Centraal Almere en biedt tegelijkertijd kansen. Indien 

besloten wordt tot de start van de aanleg van de IJmeerlijn en in 

voorbereiding daarop gestart wordt met de ontwikkeling van en 

woningbouw op Pampus dan vereist dit een duidelijke strategie. 

Een duidelijke richting is nodig met betrekking wat er wanneer en 

waar wordt gebouwd. Hier moet koersvast op worden gestuurd 

gedurende vele jaren. Als dat lukt kunnen de ontwikkeling 

van Pampus en de ontwikkelingen in Centraal Almere elkaar 

versterken. Indien er te snel wordt ontwikkeld op Pampus dan 

kan dit een risico vormen voor de gewenste ontwikkeling in 

Centraal Almere.

In de werksessie op 19 maart gaat het er nadrukkelijk niet 

om voort te bouwen (forecasting) op het bestaande. Het gaat 

erom om met kennis van wat er nu is te bedenken hoe de 

woningvoorraad eruitziet 

in 2050 en welke keuzes en 

randvoorwaarden noodzakelijk 

zijn voor de realisatie daarvan 

(backcasting).

Onderstaand volgt een 

beschrijving van de huidige 

woonmarkt en de opgave 

die zijn geïdentificeerd 

voor Almere nu en die zich 

versterken als de stad sterk 

gaat groeien. 

De vragen die centraal staan tijdens de werksessie zijn:
1. Hoe ziet wonen er in 2050 uit en wat betekent dit voor het 

aanbod aan woningtypen in het gebied Centraal Almere? Is dit 

nu al te verbijzonderen naar specifieke gebieden binnen Centraal 

Almere? 

2. Welke dichtheden zijn in de diverse scenario’s voorstelbaar 

met welke (positieve en negatieve) effecten?

3. In centraal Almere liggen reserveringslocaties die vrij zijn 

gehouden voor latere generaties. Hoe kunnen die worden ingezet 

om het gebied Centraal Almere van de toekomst te versterken? Of 

moeten ze juist leeg blijven? Welke gebieden ga je ontwikkelen of 

transformeren?

Stand van zaken: woonkenmerken van Almere

Almere kende in 2019 207.904 inwoners en 87.390 huishoudens. 

De stad is in betrekkelijk korte tijd groot geworden door vestigers, 

die vervolgens zijn gaan zorgen voor ‘natuurlijke aanwas’ (veel 

geboorten, vooralsnog weinig sterfgevallen) (bron: concept 

Woonvisie 2020- 2030, gemeente Almere, 2020).

3B. ACHTERGRONDNOTITIE WONEN
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Import 
Van alle woningen die in Almere worden betrokken (nieuwe 

en bestaand), wordt nog iets meer dan één op de drie (37%) 

betrokken door ‘import’. Dat is een nagenoeg even groot aandeel 

als gemiddeld in de regio (bron: WIRA). De woningmarkt heeft 

een regionaal karakter en de komende jaren zullen vestigers 

hun stempel blijven drukken op de woningmarkt van Almere . 

Hierbij valt op dat Almere (nog) geen rol speelt in de regionale 

woningmarkt rond Utrecht hoewel dit qua ligging wel zou 

kunnen en ook rond Utrecht de woningmarkt behoorlijk 

overspannen is (bron: Wonen in Almere 2018- 2030, Verkennende 

en beschouwende analyse, Rigo Research en Advies, 2017).

Woningvoorraad
Twee kwaliteiten waarin Almere zich op de woningmarkt 

duidelijk onderscheidt van de meeste andere delen van de 

regio zijn de jonge voorraad en de aanwezigheid van betaalbare 

koopwoningen. Die jonge voorraad houdt rechtstreeks verband 

met de ontstaansgeschiedenis. Je zou ook kunnen zeggen dat 

Almere zich onderscheidt door de afwezigheid van een oude 

voorraad. De oudste woningen zijn net 40 jaar oud. De leeftijd van 

de woningen maakt dat de opgave in de hele stad niet alleen gaat 

over nieuwe toevoegingen. Ook het kwalitatief op peil houden 

en brengen van de bestaande voorraad is onderdeel van de 

opgave (inclusief duurzaamheidsmaatregelen). De behoefte aan 

gebiedsvernieuwing speelt ook in delen van Centraal Almere.

Koopwoningen zijn voor regionale begrippen zeer betaalbaar in 

Almere (zie figuur 1). Voor huurwoningen geldt dit niet. Dit hangt 

weer samen met de afwezigheid van oude, kwalitatief mindere 

woningen die op het oude land wel te vinden zijn. De prijsopbouw 

in van huur-en koopwoningen maakt dat de stap van huur naar 

koop in Almere relatief gemakkelijk kan worden gemaakt (bron: 

Wonen in Almere 2018- 2030, Verkennende en beschouwende 

analyse, Rigo Research en Advies, 2017).

Huishoudens
Aan de bevolkingssamenstelling is te zien dat Almere nog 

een jonge stad is. Het aandeel huishoudens van 65 jaar en 

ouder is nog bescheiden. Volgens het CBS bestaat 16% van de 

huishoudens uit 65-plussers, tegen 28% is de rest van de MRA, 

exclusief Amsterdam. Veel huishoudens (45%) bevinden zich nog 

in de gezinsfase. De komende jaren zullen we een begin van de 

vergrijzing te zien krijgen. 

Qua inkomensverdeling wijkt Almere niet sterk af van het 

landelijke beeld. Daarmee is Almere een typische middenklasse 

gemeente. Overigens mag worden verwacht dat het aandeel 

lagere inkomens zal toenemen als tussen nu en 2030 veel 

Almeerders met pensioen zullen gaan (bron: Wonen in Almere 

2018- 2030, Verkennende en beschouwende analyse, Rigo 

Research en Advies, 2017). 

Leefbaarheid
Uit de stadsgesprekken, die ter voorbereiding van de woonvisie 

zijn gevoerd, zijn veel reacties gekomen die te maken hebben met 

de kwaliteit van de stad. Zo roemden veel inwoners de ruime opzet 

van de stad. Bijna driekwart van de woningvoorraad van Almere 

bestaat uit eengezinswoningen in groen suburbaan woonmilieu. 

Zo biedt Almere niet alleen relatief ruime woningen, maar, door het 

groene karakter, ook veel leefruimte om de woning heen. Behoud 

van dit unieke karakter wordt als heel belangrijk gezien (bron: 

concept Woonvisie 2020- 2030, gemeente Almere, 2020).

 

Het kaartje laat voor de buurten in de MRA de tevredenheid zien 

van bewoners. Over het algemeen zijn bewoners tevreden met 

hun buurt. Gemiddeld waarderen zij die met het rapportcijfer 7,7. 

Op gemeenteniveau zijn inwoners van Bloemendaal het meest 

tevreden met hun buurt (8,5). In Zaanstad geeft men gemiddeld 

het laagste cijfer (7,4). In Almere ligt de tevredenheid met de 

buurt tussen een 7,5 en een 8,5 of hoger op twee buurten na. In 

deze twee buurten ligt de waardering op een 7 en een 7,5 (bron: 

Factsheet woningvoorraad en bewoning, WiMRA, 2019).

Bevolkingsdichtheid 
In vergelijking tot andere Nederlandse steden kent Almere 

een lage bevolkingsdichtheid en een groot oppervlakte. Per 

vierkante kilometer wonen er gemiddeld 1.533 personen. Almere 

bestrijkt een gebied van 24.877 hectare. Onderstaande tabel laat 

de bevolkingsdichtheid van het stadsdeel Almere Stad zien in 

vergelijking tot andere centra van grote steden in Nederland. Van 

Almere Centrum zijn hier over geen cijfers (bron: Oozo, 2019).

Toekomstperspectief: gewenste groei
Het toekomstperspectief voor Almere is te groeien met circa 

65.000 nieuwe woningen ten opzichte van 2010 en een forse 

groei van het aantal arbeidsplaatsen volgens de afspraken die in 
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De ambitie tot woningbouw 

wordt onderschreven door 

het coalitieakkoord en 

genuanceerd. Almere geeft 

de ruimte om te bouwen 

op iedere schaal, voor 

iedere doelgroep, in iedere 

kwaliteits- en prijsklasse, 

voor zowel de koop- als 

huurmarkt. Hierbij worden 

de volgende nuanceringen 

gemaakt. De starter moet 

extra aandacht krijgen. 

De balans in het totale 

woonaanbod mag niet uit 

het oog worden verloren 

en de omslag van grootschalig planmatig bouwen naar een 

meer organische ontwikkeling wordt voortgezet. Samen met 

de rijksoverheid zetten zet Almere het bouwatelier Almere 2.0 

voort om vernieuwende woningbouwconcepten te realiseren. De 

ambitie is om woningen in Almere te realiseren waarbij niet alleen 

wordt gekeken naar de kwantiteit maar ook naar de kwaliteit.

De geplande groei van het aantal woningen is bedoeld voor de 

natuurlijke groei van Almere en de mensen die zich hier willen 

vestigen vanuit Nederland. Op basis van de demografische 

ontwikkeling verwacht men dat de behoefte aan woningen 

in de periode van nu tot 2030 toeneemt met in totaal rond de 

20.000. Sleutel tot het groeitempo vormen de vestigers uit andere 

delen van Nederland. In onderstaande figuur is weergegeven 

hoe de (binnenlandse) vestiging de afgelopen decennia heeft 

gefluctueerd en de verwachting tot 2030 volgens de gemeentelijke 

prognose. Gemiddeld vestigden zich jaarlijks ongeveer 8.600 

personen uit de rest van Nederland, met een minimum van 5.600 

(in 2013) en een maximum van 12.500 (in 1998). In de prognose 

is uitgegaan van gemiddeld 9.150 vestigers in de periode 2017- 

2029. Dit is dus iets boven het langjarig gemiddelde. Toch dringt 

zich de vraag op wat het voor de woningbehoefte zou betekenen 

als het aantal vestigers lager uitvalt (bron: Wonen in Almere 2018- 

2030, Verkennende en beschouwende analyse, Rigo Research en 

Advies, 2017).

Ambitie in cijfers 
Concreet is het de ambitie van de coalitie 

in Almere om tot 2030 tussen de 17.500 

en 24.500 woningen te bouwen in Almere. 

Dat betekent dat wij het bouwvolume de 

komende twee jaar al op 4.000 woningen 

willen brengen en de komende twee jaar 

in planvorming zo ver komen dat in de 

twee volgende raadsperiodes het mogelijk 

is tenminste de overige woningen te 

realiseren. Omdat de toekomst zich nooit 

exact laat voorspellen, wordt gewerkt met 

een bandbreedte voor deze opgave met vijf 

verschillende categorieën. 

STAD
 
Amersfoort
Amsterdam
Almere
Utrecht
Rotterdam

A A N T A L 
INWONERS

153.602
821.752
198.145
352.866
623.652

AANTAL INWONERS / M2 
CENTRUMGEBIED

7.871 
13.830 
4.623 
6.861 
7.948 

het kader van de Rijksstructuurvisie zijn gemaakt. Het is prettig 

om te wonen, te werken en te recreëren in Almere. De stad is 

volwaardig onderdeel van het regionale mobiliteitsnetwerk van 

de Noordvleugel. Een IJmeerverbinding met een hoogstedelijke 

ontwikkeling van Almere Pampus is hierbij de stip op de horizon. 

Een deel van de regionale behoefte aan nieuwe woningen kan 

in Almere worden opgevangen. Dit verbetert de leefomgeving in 

de Noordvleugel van de randstad en daarmee het internationale 

vestigingsklimaat versterken (bron: ontwerp-Rijksstructuurvisie 

Amsterdam- Almere- Markermeer, Ministerie van infrastructuur 

en milieu, 2013)

Bron: Oozo, 2019
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Binnen bovengenoemde bandbreedtes streeft het college 

naar evenwichtigheid in de samenstelling van woningen, 

zowel in de totalen als per wijk, zowel bij inbreiding als bij 

gebiedsontwikkeling. 

Alles wordt gedaan om de ambitie te realiseren, ook als er 

mogelijke tegenslagen zijn. En lukt dit niet via inbreiden of 

gebiedsontwikkeling dan worden tijdelijke woningen gebouwd. 

Bron: Coalitieakkoord Almere 2020 – 2022. Een frisse start, 2019

Voor Centraal Almere zijn op de Floriade 660 tot 1400 woningen 

gepland. In het stationsgebied zijn dit er 4000 tot 5000 inclusief 

1000 studentenwoningen 1000 gepland. In 2018 is een scan 

gemaakt van hoeveel woningen in het gebied bijgebouwd 

kan worden om een hogere bevolkingsdichtheid te krijgen. De 

invulling van deze bouwopgave kan op verschillende manieren 

plaatsvinden in de vorm van hoogbouw maar ook 4 tot 5 lagen 

creëert een meer stedelijk milieu.

De opgave
Met de woningbouwopgave kan de levendigheid en de 

leefbaarheid positief worden beïnvloed. Door meer woningen 

te bouwen dan noodzakelijk voor de natuurlijke groei steunt 

Almere het vestigingsklimaat van de oostflank van de MRA en 

kan Almere een meer prominente plek in gaan nemen (bron: 

Ontwerp Rijksstructuurvisie Amsterdam- Almere- Markermeer, 

Ministerie van infrastructuur en milieu, 2013). Grootschalige, 

nieuwe ontwikkelgebieden in Almere zijn alleen nodig bij een 

blijvend positief migratiesaldo. Nieuwe ontwikkelgebieden in 

Almere moeten adaptief en flexibel ingepland worden, zodat 

rekening gehouden kan worden met het onzekere verloop van de 

omvang van de woningbehoefte in Almere (bron: Op weg naar 

een handelingsperspectief, gemeente Almere, 2019). De vraag is 

of Almere een meer complete woonstad kan worden zonder de 

geplande grote groei en de mogelijkheid krijgt een meer diverse 

groep mensen te huisvesten bron: concept Woonvisie 2020- 2030, 

gemeente Almere, 2020). 

1. Behoud betaalbare woningen
Momenteel zien we dat sommige huishoudens de MRA verlaten 

omdat ze ruimer, mooier, betaalbaarder of juist rustiger kunnen 

wonen in provincies als Gelderland, Zuid-Holland en Brabant. Het 

is de opgave om deze huishoudens ook in de MRA een geschikt 

alternatief te bieden. De Oostflank heeft onderscheidende 

karakteristieken die zich bij uitstek lenen voor woningtypen die 

Amsterdam en andere delen van de MRA niet kunnen bieden. 

Daarnaast kan het centrumgebied in Almere (rond de OV-knoop) 

een woonkans bieden aan jongeren/studenten en starters op 

de woningmarkt. Andere doelgroepen vinden Almere wellicht 

meer interessant. In de Oostflank is ruimte voor het realiseren van 

relatief betaalbare en ruime woningen, woningen in karakteristieke 

woongebieden en strategisch liggende woningen rond bestaande 

OV-knopen (bron: Rijks- structuurvisie AMSTERDAM - ALMERE – 

MARKERMEER, Ministerie van infrastructuur en milieu, 2013).

Gedifferentieerde woningvoorraad
Vanaf de oorsprong kent Almere een relatief eenzijdig woningaanbod 

en samenstelling van de bevolking namelijk mensen met een modaal 

inkomen en gezinnen. Dit maakt dat een grote groep mensen 

in de nabije toekomst gaat vergrijzen en dat hier een geschikte 

woningvoorraad voor nodig is. De ‘eigen bevolking’ daarentegen 

vergrijst hoe dan ook. Dus het aantal personen aantal 65-plus 

huishoudens neemt onherroepelijk toe. Het is de vraag of deze 

verouderende groep graag in Centraal Almere wil wonen of dat zij 

het snel te stedelijk vinden en de drukte niet op willen zoeken. De 

veranderende gezinssamenstelling biedt wellicht meer kansen. 

Er komen meer alleenstaanden met of zonder kinderen. (bron: 

Wonen in Almere 2018- 2030, Verkennende en beschouwende 

analyse, Rigo Research en Advies, 2017).

 

Voor Centraal Almere is het de vraag of en hoe dit gebied een 

bijdrage in het wonen juist voor andere  doelgroepen kan leveren: 

door het toevoegen van een diversiteit aan woonconcepten 

hetzij in kwaliteit of exclusiviteit, collectieve woonconcepten, 

woningdeelconcepten etc dichtbij bij (OV) voorzieningen maar 

in een aantrekkelijke Almeerse omgeving wordt niet alleen de 

diversiteit aan woonvormen vergroot maar ook doorstroom van 

m.n. ouderen uit eengezinswoningen bevorderd die daarmee 

beschikbaar komen voor Almeerse doorstromers of vestigers van 

buiten.

De wens is om in Centraal Almere andere groepen te gaan 

huisvesten om meer levendigheid te gaan creëren. Studenten 

kunnen hier een goede bijdrage aan leveren (bron: concept 

woonvisie, gemeente Almere, 2020). Met het type woningen 

dat wordt bijgebouwd in Centraal Almere kan worden gestuurd 

op welke groepen worden gehuisvest. Het onderzoek van 

Motivation, zie het kader op de volgende pagina, zegt iets over 

welke woonmilieus welk type mensen aantrekken. Deze studie 

is uitgevoerd voor Olympiakwartier- oost en zegt ook iets over 

de andere gebieden waaronder Almere stad. De kennis rondom 

de woonmilieus is zeer bruikbaar. Wat de tabel aangeeft is dat 

de kosmopolieten 14% betreft van de Almeerse bevolking en 
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daarmee goed vertegenwoordigd zijn. Deze Almeerders wonen 

graag in een stedelijk woonmilieu. Dit is niet de enige groep die 

in het Centrum zal willen wonen ook de gemaksgeoriënteerden 

zijn geneigd dat te doen (bron: Doelgroepdefiniëring, Mentality 

en gebiedsanalyse Almere, Motivation, 2019).

Ten slotte heeft Almere in de afgelopen vijftien jaar opzien 

gebaard door het op grote schaal in praktijk brengen van 

particulier en collectief opdrachtgeverschap. Hier is mee 

geëxperimenteerd. Dit heeft kennis opgeleverd en een 

verscheidenheid aan huizen en innovatieve woonmilieus. Er blijkt 

een ruime en enthousiaste markt te zijn voor andere vormen van 

bouwen en wonen naast de conventionele projectontwikkeling, 

met een diepgaander burgerinvloed. Het is de vraag hoe zich dit 

ook in de toekomst kan blijven ontwikkelen (Bron: Op weg naar 

een handelingsperspectief, gemeente Almere, 2020)

Bron: Doelgroep definiëring, Mentality en gebiedsanalyse, 

Motivaction, 2019

2. Stedelijke vernieuwing van bestaande wijken
Stedelijke vernieuwing is nodig om onze bestaande wijken 

leefbaar te houden en aan te laten sluiten op de veranderende 

behoefte in Almere. Door te blijven investeren wordt voorkomen 

dat gebieden afglijden. Dat zien we als normaal fysiek en sociaal 

beheer. Het doel is simpel: wijken prettig en leefbaar houden. De 

gemeente neemt de regie in de stedelijke vernieuwing (bron: 

concept woonvisie, gemeente Almere, 2020). De bestaande stad 

biedt inmiddels transformatieopgaven aan. Bestaande wijken zijn 

genoemd voor vernieuwing waaronder in het gebied Centraal 

Almere Randstad en de Steiger. De corporatie heeft in Stedenwijk 

tien jaar geleden al een deel van de woningen vernieuwd. 

Gedacht kan worden aan een mix van functies terug te brengen 

in deze wijken waaronder woningbouw, passend bij de potentie 

van de plek en de stedelijke opgave. Daarnaast zijn knooppunten 

de komende 30 jaar interessante zoekgebieden voor toevoeging 

van programma (woningbouw, bedrijven en functies). Niet 

verdichten om te verdichten, maar om de potentie van de plek 

te benutten, de draagkracht van voorzieningen te verbeteren, en 

de opgaven uit wijken en stadsdelen te kunnen beantwoorden 

(bron: Op weg naar een handelingspersectief, gemeente Almere, 

2020)
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3C. ACHTERGRONDNOTITIE FUNCTIEMIX

Dit document bevat de opbrengst van de analysefase (januari – 

maart 2020) rond de huidige stand van zaken én de voorliggende 

plannen en beleidsdocumenten in Almere en de regio rond het 

thema functiemix. Dit achtergronddocument is opgesteld ter 

voorbereiding voor alle deelnemers van de interviewronde over 

de visie op de functiemix van Centraal Almere in 2050.

Inleiding
De omgeving waarin wij leven verandert voortdurend. 

Verstedelijking, technologische vernieuwingen/ digitalisering, 

klimaatverandering, schaalvergroting en globalisering enerzijds 

en schaalverkleining aan de andere kant. Dit houdt bijvoorbeeld 

in behoefte aan menselijke maat, ontmoeting en onderdeel zijn 

van een gemeenschap.

Almere denkt bewust na over haar ontwikkeling en wil een 

belangrijke rol spelen voor de groei van de bevolking binnen 

de MRA. Als jonge stad biedt Almere, als het gaat om groei en 

ontwikkeling, veel kansen. Bijvoorbeeld op het terrein van wonen. 

Almere heeft hier jaren geleden met de RRaam-partners afspraken 

over gemaakt (65.000 woningen erbij en 150.000 inwoners extra). 

Recent kwam het bericht dat de tweede kamer een plan steunt 

om versneld 25.000 woningen bij Almere te bouwen en een 

nieuwe verbinding met Amsterdam aan te leggen. Het nieuwe 

stadsdeel in Almere moet de woningdruk in Amsterdam verlagen 

(bron: Kamer steunt plan voor versnelde woningbouw Almere, 

het Parool, 3 maart 2020). 

Almere wil als tweede stad in de MRA een belangrijke rol vervullen 

(meer dan nu het geval is). Aan de werkplaats Centraal Almere 

wordt gevraagd welke rol dit kan zijn en hoe een gemend stedelijk 

milieu er uit kan zien. Door ontwikkelen naar een centrum met 

een hoogstedelijk ‘interactiemilieu’ dat aantrekkelijk is voor 

toerisme en recreatie is de ambitie. Hiervoor is bijvoorbeeld meer 

(betaalbaar) wonen, werken, onderwijs, cultuur en creativiteit 

nodig in het centrum. Door een mix aan stedelijke functies 

krijgt de leefomgeving meer mogelijkheden voor ontmoeten, 

sociale inclusie, reuring en samenhang (bron: Op weg naar een 

handelingsperspectief, gemeente Almere, 2019).

Het gaat in de werkplaats Centraal Almere niet om voort te 

bouwen (forecasting) op het bestaande. Als wij met u spreken over 

een gemengd stedelijk milieu en een wenselijke mix aan functies 

dan gaat het erom om met kennis van wat er nu, te bedenken 

hoe de centrumfunctie van Almere eruitziet in 2050 en welke 

keuzes en randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor de realisatie 

daarvan (backcasting). Onderstaand volgt een beschrijving van 

de betekenis van de huidige stand van het aanbod van functies 

en de opgave voor Centraal Almere.

De centrale vragen zijn:

- Welke rol van Centraal Almere binnen de MRA past bij de 

verschillende scenario’s? 

- Hoe ziet dan het gemengde stedelijk milieu eruit in Centraal 

Almere en welke functies passen hierbij? 

- In hoeverre is het noodzakelijk om deze ontwikkeling te 

ondersteunen door de faciliteiten en randvoorwaarden te creëren 

om creativiteit en innovatie aan te trekken zoals huisvesting voor 

kunstenaars, labs en broedplaatsen. 

- Welke functies moeten worden toegevoegd aan het stedelijk 

milieu en op welke plek?

Definitie van functiemix 
Onder functiemix verstaan we in de werkplaats Centraal 

Almere het geheel van functionaliteiten die in samenhang de 

signatuur en het functioneren van een gebied bepalen. Het 

gaat om grootstedelijke voorzieningen zoals hotels, ziekenhuis, 

winkelgebied en een openbaar vervoerknooppunt. Het gaat ook 

om voorzieningen voor een kleiner gebied zoals horeca, sport- 

speel- en muziekvoorzieningen. Tenslotte gaat het om wonen en 

werkgelegenheid. 

Almere heeft behoefte aan menselijke maat en ontmoeting zoals 

uit de beleidsstukken van de gemeente en de MRA blijkt. De juiste 

mening van functies kan hieraan bijdragen. Voor de leefbaarheid 

in een stad is dit van belang naast allerlei kleinschalige en 

grootschalige voorzieningen. Denk aan mogelijkheden voor 

sport, spel en ontspanning in de stad. De komst van de hogeschool 

met alle aanpalende faciliteiten heeft een grote verandering 

teweeggebracht in Centraal Almere. 

Momenteel zijn deze in Almere in vergelijking tot andere steden 

in de openbare ruimte minder aanwezig. Om deze reden wordt 

dit als een ambitie genoemd in de visie op de binnenstad en heeft 

de werkplaats Centraal Almere de opdracht gekregen dit mee te 

nemen in het toekomstbeeld voor 2050.

Het huidige functieaanbod in Almere

Aanbod van functies per wijk
Tijdens een werkplaatssessie van Centraal Almere is in kaart 

gebracht welke functies iedere wijk van Centraal Almere op 

dit moment te bieden heeft. Dit heeft de onderstaande tabel 

opgeleverd. De zwarte kruisjes geven aan wat er is en de rode 

kruisjes waar het gebied potentie voor heeft om verder te 

ontwikkelen. 

Wat over het algemeen opvalt is dat er relatief weinig 

functiemenging is in Centraal Almere. Dit komt mede omdat 

slechts 75% van het oppervlakte is bebouwd. In Centraal 

Almere zijn wel scholen, aanbod in de gezondheidszorg en 

openbaarvervoer. De detailhandel concentreert zich in het 

winkelgebied. Hier is ook een ziekenhuis en een theater en 

horeca. Rondom het station ontwikkelt zich ook steeds meer 

horeca. De andere gebieden bieden voornamelijk wonen. 
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Stedenwijk is het meest verguisd en biedt wellicht de meeste 

kans op kleinschaligheid. Ten noorden van het station ligt een 

bedrijventerrein markerkant dat veel potentie heeft voor het 

mengen van functies. Dit geldt ook voor de steiger. Het gebied 

biedt echter wel potentie om bijvoorbeeld meer broedplaatsen 

te ontwikkelen bijvoorbeeld in het stationsgebied.

   

Relatie wonen en andere functies
De visie op Almere als eeuwige jonge binnenstad legt de 

relatie tussen het verhogen van het aanbod van functies in 

het stadscentrum en de regionale woonopgave. Om meer 

functies te krijgen in het Centrum zou het volgens de visie op de 

binnenstad goed zijn om in 2025 (2030) 5000 woningen aan het 

centrum toegevoegd Almere Centrum. (bron: De eeuwige jonge 

binnenstad, gemeente Almere, 2020). Daarmee verdrievoudigt 

het aantal woningen in het centrum ten opzichte van 2020. 

Het centrum wordt daardoor dichter, intensiever gebruikt en 

de levendigheid op straat neemt toe, net als het economische 

draagvlak voor de groei van voorzieningen in het centrum. 

De visie op de eeuwige jonge binnenstad betreft de periode tot 

2030. Binnen de verschillende scenario’s die worden opgesteld 

voor de groei van Almere tot 2050 is het voor te stellen dat er 

nog verder verdicht wordt op de lange termijn in Centraal 

Almere. Meer mensen en meer woningen betekenen meer 

ondersteund. Denk hierbij aan studenten en alleenstaanden met/ 

en of zonder kinderen. Vanaf de oorsprong kent Almere een relatief 

eenzijdig woningaanbod en samenstelling van de bevolking 

namelijk mensen met een modaal inkomen en gezinnen. (bron: 

Wonen in Almere 2018- 2030, Verkennende en beschouwende 

analyse, Rigo Research en Advies, 2017). 

Met een ander type woningen dat wordt bijgebouwd in Centraal 

Almere kan worden gestuurd op welke groepen worden 

draagvlak voor voorzieningen en wellicht ook meer kansen 

om subculturen een plek te geven zoals jongeren, studenten, 

ouderen, zzp’ers etc en specifiek voor de doelgroep voorzieningen 

te creëren zoals informele werkplaatsen, koffieshops, skatebanen, 

muziekvoorstellingen, studievoorzieningen, goedkope 

eetgelegenheden of debatruimtes. 

Ook kan met een ‘ander’ woningaanbod bijdragen aan het 

aantrekken van mensen die het aanbod van functies meer 

       Stationsgebied  Stationsgebied Noord  Winkelcentrum Weerwater en oevers  Floriade  De steiger
Wonen        XX     XX              XX                      XX               XX

Werken        XX     Xx                X                       xX           XXX

Leren        xX      X                X   

Spelen                   X  

Winkelen       X     X               XX   

Kunst en cultuur      X     X               XX   X                XX

Horeca en hotels      X                                X   

Voorzieningen       X     Xx                 X   

DEELGEBIEDENFUNCTIES gehuisvest. Het onderzoek van Motivation, 

zie bovenstaand kader, zegt iets over 

welke woonmilieus welk type mensen 

aantrekken. Kosmopolieten zijn 14% van 

de Almeerse bevolking. Deze Almeerders 

wonen graag in een stedelijk woonmilieu 

(bron: Doelgroepdefiniëring, Mentality en 

gebiedsanalyse Almere, Motivation, 2019).

Detailhandel
Steeds meer is de fysieke winkelmarkt een 

krimpende markt. Ook Almere moet 

als sterk groeiende, meerkernige 

stad kiezen. Kiezen met als doel 

een gezonde(re) winkelstructuur 

te behouden. De tijd vraagt om 

het maken van keuzes: waar eerder 

de substantiële bevolkingsgroei 

in Almere garant stond voor de 

mogelijkheid tot de uitbreiding van 

het winkelareaal, betekent het nu 

veelal broodnodig extra draagvlak 

voor reeds bestaand aanbod. 

Kiezen is in eerste instantie in het 

belang voor de bewoners van 

Almere. Daarnaast biedt het ook 
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zekerheid aan ondernemers en eigenaren. 

Centrale keuze is dat we volledig inzetten op de bestendiging van 

de vitale onderdelen van de Almeerse winkelstructuur. Voor de 

reguliere detailhandel (dagelijks en niet-dagelijks) onderscheiden 

we in Almere drie verzorgingsniveaus: stadsverzorgend, 

stadsdeelverzorgend en buurt-/wijkverzorgend. Insteek is dat de 

juiste functie op de juiste plaats landt: stadsverzorgende functies 

in het stadscentrum, stadsdeelverzorgende functies in de 

stadsdeelcentra en de buurt- en wijkverzorgende functies in de 

ondersteunende centra. Alles stadsverzorgende functies moeten 

in Centraal Almere aanwezig zijn. De detailhandel functies in de 

stadsdelen moeten niet te veel concurreren met het stadscentrum 

Bron: concept detailhandelsvisie, gemeente Almere, 2020).

Cultuur 
De culturele infrastructuur van Almere is nog lang niet 

uitontwikkeld. De afgelopen tien jaar hebben vooral de grotere, 

centraal gelegen voorzieningen veel aandacht gekregen, met 

een sterke focus op het centrum van Almere. De culturele 

infrastructuur en het aanbod in de stadsdelen loopt niet in de pas. 

De grotere en jaarlijks gesubsidieerde culturele voorzieningen 

bevinden zich voornamelijk in Centraal Almere. Onderstaande 

plaatje laat zien hoeveel culturele voorzieningen heeft in relatie 

tot andere steden in Nederland. De tabel toont de belangrijkste 

culturele attracties en hun bezoekersaantal op jaar basis in 

Almere.

  

Bron: cultuurkaart Almere, gemeente Almere, 2017.

O p g a v e : 
toekomst en 
ambitie
De waarde van een 

gemengd stedelijk 

milieu

De betekenis van 

een gemengd 

stedelijk milieu uit zich in de kracht van centrumgebieden en 

binnensteden. Binnensteden hebben een belangrijke betekenis 

door hun grote culturele en maatschappelijke waarde. Deze 

waarde wordt gecreëerd door de aanwezigheid van verschillende 

functies zoals een gevarieerde economische structuur, 

publieksvoorzieningen, soorten gebouwen en historie maar ook 

door de locatie en de bereikbaarheid van mensen en bedrijven. 

Door deze kwaliteiten zijn binnensteden in staat om zichzelf 

iedere keer weer opnieuw uit te vinden. Op dit moment groeit 

de woonfunctie in binnensteden in Nederland door het kleiner 

worden van het winkelaanbod. Deze transformatie van leeg 

winkel- en kantoorvastgoed naar woningen is relatief kansrijk in 

stedelijke gebieden waar nog hoge druk is op de woningmarkt, 

zoals in de Noordvleugel van de Randstad (bron: De bestendige 

binnenstad, Planbureau voor de leefomgeving, 2014). 

Ook heeft een gemengd stedelijk milieu meer waarde voor 

economische ontwikkeling. Nieuwe groeibedrijven clusteren 

graag samen op goed bereikbare locaties en profiteren daarvan 

elkaars nabijheid en de nabijheid van stedelijke voorzieningen, 

goede (OV-)bereikbaarheid en/of kennisinstellingen. Zo 

ontstaan er kennis spill-overs tussen bedrijven onderling en met 

kennisinstellingen (bron: Het vestigingsklimaat van Almere voor 

bedrijven. Analyse voor de economische agenda. W. Manshanden, 

O. Koops en G. Rienstra, 2019).

Ambitie Almere

Functiemix 
Onderdeel van de ambitie van Almere voor het centrum is een 

levendige mix van ontmoeten, studeren, wonen en werken. 

Almere Centrum wil de aantrekkelijke, gastvrije en levendige 

binnenstad zijn.  Een plek waar je je thuis voelt als bewoner, 

ondernemer of bezoeker. Dat vraagt om een divers aanbod op 

alle terreinen. Een divers gebied dat bruist Almere Centrum zal 

bestaan uit een optimale mix van functies, die elkaar versterken 

en aanvullen. Ook op schaal van Almere maken we keuzes 

waar functies en programma het beste tot zijn recht komt. 

Niet een historisch maar juist een jong, modern centrum wat 

aantrekkingskracht uitoefent (bron: Almere Centrum. De eeuwige 

jonge binnenstad, gemeente Almere, 2020).

Inhaalslag cultuur
In de RRAAM afspraken is ook apart aandacht voor het toevoegen 
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van culturele infrastructuur. De uitbreiding van Almere is met 

name een kwalitatieve opgave. Het gaat niet alleen om woningen 

en infrastructuur, maar vooral ook om het creëren van een leef- en 

woonomgeving die op (inter-)nationaal niveau wervingskracht 

heeft en die van toegevoegde waarde is voor de stad en de 

regio. Een onderscheidende culturele infrastructuur is hiervan 

een onmisbaar onderdeel. Cultuur draagt namelijk in belangrijke 

mate bij aan de identiteit, leefbaarheid en diversiteit in een 

stad en aan de persoonlijke ontwikkeling en tevredenheid van 

bewoners. Ook is het een belangrijke economische factor (bron: 

RRAAM cultuur 2.0 een visie op cultuur in Almere in relatie tot de 

groei opgave, 2017). Meer kunst en kunstenaars ‘in de wijk’; (en 

dus ook in Centraal Almere) is belangrijk voor het creëren van 

een innovatieve en creatieve omgeving. Uit de werksessie bleek 

waarin we langs de wijken zijn gelopen dat er plekken zijn in 

Centraal Almere die potentie hebben voor pop-up, broedplaatsen 

en het creëren van rafelranden.
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3D. Achtergrondnotitie Mobiliteit

Dit document bevat de opbrengst van de analysefase (januari – 

maart 2020) rond de huidige stand van zaken én de voorliggende 

plannen en beleidsdocumenten in Almere en de regio rond het 

thema mobiliteit. Dit achtergronddocument is opgesteld ter 

voorbereiding voor alle deelnemers van de interviewronde over 

de visie op de mobiliteit van Centraal Almere in 2050.

Inleiding
De omgeving waarin wij leven verandert voortdurend. 

Verstedelijking, technologische vernieuwingen/ digitalisering, 

klimaatverandering, schaalvergroting en globalisering enerzijds 

en schaalverkleining aan de andere kant. Dit houdt bijvoorbeeld 

in behoefte aan menselijke maat, ontmoeting en onderdeel zijn 

van een gemeenschap.

Almere denkt bewust na over haar ontwikkeling en wil een 

belangrijke rol spelen voor de groei van de bevolking binnen 

de MRA. Als jonge stad biedt Almere, als het gaat om groei en 

ontwikkeling, veel kansen. Bijvoorbeeld op het terrein van wonen. 

Almere heeft hier jaren geleden met de RRaam-partners afspraken 

over gemaakt (65.000 woningen erbij en 150.000 inwoners extra). 

Recent kwam het bericht dat de tweede kamer een plan steunt 

om versneld 25.000 woningen bij Almere te bouwen en een 

nieuwe verbinding met Amsterdam aan te leggen. Het nieuwe 

stadsdeel in Almere moet de woningdruk in Amsterdam verlagen 

(bron: Kamer steunt plan voor versnelde woningbouw Almere, 

het Parool, 3 maart 2020). 

Almere wil als tweede stad in de MRA een belangrijke 

rol vervullen (meer dan nu het geval is) en bepleit een 

IJmeerverbinding. Aan de werkplaats Centraal Almere wordt 

gevraagd welke rol mobiliteit kan spelen en welke bijdrage 

mobiliteit levert aan de gewenste stedelijke ontwikkeling. 

De ambitie is door te ontwikkelen naar een centrum met een 

hoogstedelijk ‘interactiemilieu’ dat aantrekkelijk is bijvoorbeeld 

voor innovatieve bedrijvigheid en wonen. Bij een levendig 

centrum past een ander type mobiliteit. Meer voetgangers in 

het straatbeeld, goede bereikbaarheid met de fiets, minder 

auto’s, regionale bereikbaarheid en knooppuntontwikkeling 

(bron: Op weg naar een handelingsperspectief, gemeente 

Almere, 2019). Het is de vraag welke veranderingen in mobiliteit 

de ambitie van Almere het meest ondersteunen. Denk aan 

het autoluw maken van het centrum of het ontwikkelen van 

een extra openbaarvervoersverbinding met Amsterdam. 

Deze veranderingen in mobiliteit hebben effect op de sociaal 

maatschappelijke ontwikkeling van Centraal Almere.

Het gaat in de werkplaats Centraal Almere niet om voort te 

bouwen (forecasting) op het bestaande. Als wij met u spreken over 

een gemengd stedelijk milieu en een wenselijke mix aan functies 

dan gaat het erom om met kennis van wat er nu, te bedenken 

hoe de centrumfunctie van Almere eruitziet in 2050 en welke 

keuzes en randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor de realisatie 

daarvan (backcasting). Onderstaand volgt een beschrijving van 

de betekenis van de huidige stand van het aanbod van functies 

en de opgave voor Centraal Almere.

De centrale vragen zijn:

- Hoe ziet mobiliteit eruit in Centraal Almere in 2050? 

- Is er dan iets veranderd in de verhouding tussen lopen, 

fietsen, openbaar vervoer en auto? 

- Ligt het in de lijn der verwachting dat met name in het OV 

hele nieuwe concepten zullen ontstaan en is daar op dit ogenblik 

al iets over te zeggen?

- Wat betekent dit voor de knooppunt ontwikkeling? Op welke 

overstap modaliteiten moet worden ingezet? 

- Welke verschillen zien we tussen de scenario’s in ontwikkeling 

van mobiliteit? 

Stand van zaken: vervoersstromen

 Binnenstedelijk ligt er een stevig fundament van infrastructuur 

met voldoende capaciteit. (bron: Mobiliteitsvisie 2020-2030: 

Verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft, gemeente 

Almere, 2020) Almere kent aparte netwerken voor fiets, bus en 

auto. De kern van het basisontwerp is dat fiets- en busverbindingen 

zo rechtstreeks mogelijk zijn, terwijl de autoverbindingen (de 

dreven) juist om de wijken heen liggen. Deze typisch Almeerse 

structuur heeft veel voordelen: het busvervoer is snel en frequent, 

de fietsroutes zijn direct en vrij liggend en de doorstroming 

voor de auto op de dreven is goed. De gescheiden structuur 

pakt bovendien goed uit voor verkeersveiligheid. Tegelijkertijd 

kunnen de vrij liggende fietspaden voor een sociaal onveilig 

gevoel zorgen en is de oriëntatie en vindbaarheid voor de fietser 

soms lastig.

Lopen
De openbare ruimte in Centraal Almere is nog niet optimaal 

ingericht om te lopen van a naar b. Vindbare en herkenbare 

looproutes en een aantrekkelijke openbare ruimte helpen mensen 

om een verplaatsing lopend te maken. Belangrijk voor gebieden, 

zoals de centra, of voorzieningen waar veel voetgangers zijn. 

Dat is in Almere niet overal goed op orde. Wanneer je op station 

Almere Centrum bij het busstation naar beneden komt i.p.v. in 

de Stationsstraat is het lastig om je te oriënteren en te weten 

waar je heen moet (er is geen ‘natural way finding’). Zeker voor 

iemand die voor het eerst in Almere is. Ook langs sommige 

fietspaden liggen geen voetpaden en juist in de aanloop naar 

centra en voorzieningen zijn kwalitatief goede voetpaden van 

belang. Er worden daarom logische, continue en vindbare 

looproutes gecreëerd in de centra en naar voorzieningen (Bron: 

Mobiliteitsvisie 2020-2030: Verder bouwen op de sterke basis die 

Almere heeft, gemeente Almere, 2020). 

Fiets 
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Door heel Almere ligt een fijnmazig fietsnetwerk waar je 

eenvoudig van wijk naar wijk kan fietsen. Het netwerk is zo 

opgezet dat met de fiets, in tegenstelling tot de auto, een 

rechtstreekse route naar de bestemming gefietst kan worden. Op 

dit moment wordt relatief weinig gebruik gemaakt van de fiets in 

Almere. Dit komt door de lange afstanden (je fiets bijvoorbeeld 

een half uur over van Almere Poort naar het stadshart) Ook het 

gevoel van onveiligheid op sommige plekken rond de fietspaden 

draagt niet positief bij. Het uitgebreide en veilige fietsnetwerk in 

de stad wordt door de inwoners hoog

gewaardeerd. De bewoners geven echter ook aan dat in het 

donker sommige paden een sociaal onveilig gevoel geven. 

Met name tussen de stadsdelen waar de fietspaden door het 

groen of over de bedrijventerreinen gaan. Met het verbeteren 

van de sociale veiligheid kan het aandeel fiets worden vergroot, 

zeker met de groei van het aantal snelle (elektrische) fietsen. De 

kaart geeft alle stukken aan van het fietsnetwerk die verbeterd 

gaan worden. Het is van belang dat het hoofdnetwerk fiets op 

orde komt, zodat voor een deel van het verkeer (circa 50% van 

de lokale autoritten is korter dan 5 km) een hoogwaardig, snel 

fietsalternatief geboden kan worden (Bron: Mobiliteitsvisie 

2020-2030: Verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft, 

gemeente Almere, 2020).

Bus
Het busnetwerk in Almere is goed op orde. De bus heeft, met 

uitzondering van de Evenaar en de Vaart, overal een vrije baan. 

Daardoor is de snelheid van de bus in een stedelijke omgeving 

de hoogste van Nederland. Dat is iets om trots op te zijn. Met 

de nieuwe vervoerder Keolis is ook een slag gemaakt in de 

herkenbaarheid en uitstraling van het systeem, door het neer 

te zetten als het metrobusnetwerk van de stad met elke lijn een 

eigen kleur en naam. 

Het kaartje laat zien dat Centraal Almere aan de westkant beter 

is ontsloten door het busnetwerk dan de andere kant van het 

weerwater. Vanuit filmwijk is een extra overstap nodig van bus 

of fiets om bijvoorbeeld over te kunnen stappen op trein of 

regionaal busvervoer.   

Auto

Centraal Almere verkeert in de unieke positie dat het heel 

goed te bereiken is met de auto en dat vrijwel overal in directe 

omgeving van de bestemming geparkeerd kan worden. Het 

stedenbouwkundige ontwerp van Almere is ontstaan in een 

tijd dat van meet af aan goed rekening gehouden kon worden 

met autoverkeer. Gevolg hiervan is dat Almere, ook in de 

centrumgebieden, goed bereikbaar is per auto en over relatief 

veel parkeervoorzieningen zijn. Onder het hele stadshart zijn 

parkeergarages. Het is niet nodig om ver te lopen van de auto 

naar de winkels, theater of het ziekenhuis (bron: Mobiliteitsvisie 

2020-2030: Verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft, 

gemeente Almere, 2020).

Het is zeer de vraag of autobereikbaarheid ook in de verdere 

toekomst in Centraal Almere nog zo’n belangrijke kwaliteit 

is voor het centrumgebied. In alle grote steden ontstaat in 

toenemende mate verdringing van de auto ten gunste van 

andere vervoersmodaliteiten. Het is denkbaar dat in de toekomst 

de auto ook meer geweerd gaat worden uit het centrum van 

Almere (bron: Almere Centrum. De eeuwige jonge binnenstad, 

gemeente Almere, 2020). De noordelijke ring om het centrum via 

de Spoordreef-Noord en Randstaddreef heeft een doorstroom 

functie en deze wordt met de groei van Almere en daarmee de 

groter wordende druk op het centrum alleen maar belangrijker. 

Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer via de noordzijde van 

het centrum te laten rijden. In het zuidelijk deel van het centrum 

wordt het autoverkeer in de aankomende jaren beperkt en vooral 

soepel en snel naar een parkeergarage geleiden.

Almere kende één parkeernorm voor de hele stad. De 

parkeernormennota uit 2019 maakt voor het eerst onderscheid 

in het aantal parkeerplaatsen per woning voor bewoners en 

bezoekers in verschillende gebieden in Almere. In Zone A een 

gebied met een lage autoafhankelijkheid met een treinstation in 

de nabijheid kunnen het aantal parkeerplaatsen per huishouden 
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minder zijn dan in de andere twee zones waar respectievelijk een 

goed bussysteem is of nauwelijks openbaarvervoersaanbod zoals 

in Oosterwold (bron: nota Parkeernormen Almere, gemeente 

Almere, 2019).

De capaciteit van het hoofdwegennetwerk in Almere is voldoende. 

Alleen op de Buitenhoutsedreef en in het centrum is sprake van 

lichte vertraging in de spits of op zaterdag. Op de provinciale 

rondweg Hogering is sprake van grotere vertraging. Op alle 

andere dreven is nergens sprake van structurele filevorming. Het 

knelpunt op de Hogering wordt door de provincie Flevoland de 

komende jaren opgelost door een verbreding van de weg (bron: 

Mobiliteitsvisie 2020-2030: Verder bouwen op de sterke basis die 

Almere heeft, gemeente Almere, 2020).

Regionaal
Almere en de Oostflank van de metropool liggen op een 

belangrijk knooppunt in de landelijke verbindingen. Van west 

naar oost lopen deA1 en een spoorweg, naar het noorden de A6 

met ook een spoorweg, naar het zuiden de A27 naar Utrecht.  De 

Oostflank kent een scheve verhouding tussen wonen en werken. 

Het kaartje laat de pendelstromen in de regio zien (bron: 

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam, TNO/ 

NEO/ VU, 2019). Veel mensen wonen in Almere en Lelystad en 

werken elders in de MRA, vooral in Amsterdam. Dat is duidelijk te 

zien in de treinen en op de wegen in de spits: in de ene richting 

bijzonder druk, in de andere richting juist rustig. (bron: Op weg 

naar een handelingsperspectief, gemeente Almere, 2019)

Rondom Almere is de afgelopen tien jaar vooral de auto- en 

businfrastructuur richting Amsterdam uitgebreid. Op dit moment 

is de wegcapaciteit op de A1-A6 voldoende, dankzij de recente, 

ingrijpende verbreding van de A6, maar bij ongewijzigde 

omstandigheden en beleid zal het verkeer uiterlijk in 2030 opnieuw 

zijn vastgelopen (bron: Op weg naar een handelingsperspectief, 

gemeente Almere 2019).

In 2017 heeft Rijkswaterstaat het nieuwe openbaar vervoer 

knoop busstation ’t Oor is met de verbreding van de A6 verplaatst 

naar een viaduct bovenop de A6. Om het busstation goed te laten 

functioneren is het van belang wachtende en overstappende 

reizigers comfort en beschutting te bieden. Hiervoor wordt nog 

voor de Floriade 2022 een overkapping gerealiseerd. Bron visie en 

plaatje Rijkswaterstaat online bezoekerscentrum 2017)

Mede door de verbeteringen aan de weg is het autoverkeer in 

absolute zin het sterkst gegroeid. 

De uitbreidingen op het spoor, in het kader van het programma 

OV-SAAL, zijn slechts voor een deel gerealiseerd. Het aantal 

treinreizigers groeit met zo’n 4-6 procent per jaar. Station Poort 

groeit, mede door de ontwikkeling van het stadsdeel, het sterkst. 

Opvallend is wel, wanneer het aantal reizigers wordt afgezet 

tegen het aantal inwoners, dat in Almere Poort het percentage 

inwoners dat met de trein reist veel hoger is dan in andere 

stadsdelen (bron: Mobiliteitsvisie 2020-2030: Verder bouwen op 

de sterke basis die Almere heeft, gemeente Almere, 2020)

Ruimte voor verbeteringen in regionale bereikbaarheid 
De bestaande verbindingen, de A1/A6 en de spoorwegen, 

worden zwaar belast. Ook de verbinding tussen Almere, het Gooi 

en Utrecht is ondermaats, in het bijzonder voor het OV. Het maakt 

de Oostflank kwetsbaar. Ook de ondersteunende voorzieningen 

zijn niet allemaal op peil. Zo laat de kwaliteit van enkele stations 

te wensen over.

Wat achterwege bleef is de tweede OV-verbinding tussen de 

Flevopolder en Amsterdam. Deze verbinding zou oorspronkelijk 

door de Markerwaard lopen, en later als een lijn door het IJmeer. 

Deze verbinding is er nog niet maar wordt wel sterk bepleit 

door de gemeente Almere. Daarmee is het netwerk van de MRA 

onevenwichtig waarbij de Oostflank met minder verbindingen 

dan de andere delen van de MRA is gezegend (bron: Op weg naar 

een handelingsperspectief, gemeente Almere 2019).
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Ook een verbetering van de (OV-) verbindingen met het Gooi 

en Utrecht zijn noodzakelijk. In het kader van project OV Saal 

wordt het bestaande spoor tussen Schiphol-Amsterdam-Almere-

Lelystad in verschillende fasen uitgebreid en aangepast. Voor de 

korte termijn zijn met betrekking tot de Zuidtak in Amsterdam 

en de Flevolijn de Tracébesluiten genomen en is de uitvoering 

gestart (Bron: ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM - 

ALMERE – MARKERMEER, Ministerie van infrastructuur en milieu, 

2013). De werkzaamheden zijn in 2018 afgerond met als resultaat 

dat 4 intercity’s rijden vanaf Almere naar Amsterdam Zuid en 

Amsterdam Centraal en 4 sprinters (bron: gemeente Almere). 

Aanvullend wordt mogelijk op de middellange termijn 

geïnvesteerd in de uitbreiding van station Weesp van 6 naar 

8 sporen. Als ook deze uitbreiding is volbracht kan iedere tien 

minuten een Intercity en iedere tien minuten een Sprinter 

te laten rijden op de SAAL-corridor. Daarnaast nog eens vier 

Intercity’s per uur vanuit Flevoland naar Amsterdam Centraal en 

ook op de Gooilijn kan iedere tien minuten een Sprinter rijden. 

Hiermee ontstaat een aantrekkelijke dienstverlening en -regeling 

voor deze regio, die tevens bijdraagt aan een hoogwaardige 

en robuuste ontsluiting van Almere, de Zuidas en Schiphol. De 

woningbouwontwikke¬ling in Almere zoals beschreven in deze 

structuurvisie en het commitment van partijen hierop is een 

voor¬waarde voor een succesvolle realisatie van OV SAAL en 

omgekeerd (Bron: ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM 

- ALMERE – MARKERMEER, Ministerie van infrastructuur en milieu, 

2013). Deze middellange termijn werkzaamheden OV Saal 

(uitbreiding van Weesp en een nieuw beveiligingssysteem) zijn 

een aantal keren opnieuw gepland. De werkzaamheden worden 

op dit moment nader onderzocht en dit najaar zal in het landelijk 

toekomstbeeld Openbaar Vervoer hier meer duidelijkheid 

overkomen (bron: gemeente Almere). 

Verder is een ontwerp-tracébesluit opgesteld, waarin wordt 

voorgesteld om de wegcapaciteit tussen Utrecht en Almere uit te 

breiden in het A27-deeltraject Utrecht Noord-knooppunt Eemnes. 

Verdere uitbreiding van de capaciteit van de A27 tussen het 

knooppunt Eemnes en Almere is onderzocht en blijkt vooralsnog 

niet nodig. Wanneer het aantal woningen groeit in Almere zal 

dit wel noodzakelijk worden gezien de huidige drukte op dit 

tracé. (bron: ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM - 

ALMERE – MARKERMEER, Ministerie van infrastructuur en milieu, 

2013). De uitbreiding van de A27 is in 2020 nog onzeker. In de 

eerste helft van dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar de 

(financiële) haalbaarheid en noodzaak in voorbereiding op verder 

besprekingen met het ministerie VWS (bron: gemeente Almere). 

De onevenwichtigheid tussen wonen en werken heeft ook 

andere gevolgen, zoals het risico van vervoersarmoede. Een stad 

met veel uitgaande forensen is kwetsbaar voor ingrepen in het 

woonwerkvervoer. Bijvoorbeeld: wie voor zijn werk ’s ochtends 

met de eerste bus vanuit Almere naar Schiphol moet, is ernstig 

gedupeerd als de eerste bus uit de dienstregeling verdwijnt (Bron: 

op weg naar een handelingsperspectief, gemeente Almere, 2019).

Mobiliteitsopgave Almere Centraal
Almere wil als tweede stad in de MRA een belangrijke rol vervullen 

(meer dan nu het geval is). De ambitie is door te ontwikkelen 

naar een centrum met een hoogstedelijk ‘interactiemilieu’ dat 

aantrekkelijk is voor toerisme en recreatie. Door het aantrekken 

van bijvoorbeeld meer (betaalbaar) wonen, werken, onderwijs, 

cultuur en creativiteit en functies in het centrum te mengen. 

Door een mix aan stedelijke functies krijgt de leefomgeving 

meer mogelijkheden voor ontmoeten, sociale inclusie, reuring en 

samenhang. Bij een levendig centrum horen ook voetgangers in 

het straatbeeld en een goede bereikbaarheid met de fiets (bron: 

Op weg naar een handelingsperspectief, gemeente Almere, 2019).

Het is de vraag wat er eerst moet een uitbreiding in woningbouw 

of een verdere infrastructurele investering. Een infrastructurele 

investering kan een enorme boost geven aan gebiedsontwikkeling 

zoals bij de hanzeroute voor Zwolle of de hofpleinlijn in 

Rotterdam (bron: Presentatie-estafette Eindresultaten QuickScans 

Handelingsperspectief Oostflank MRA 2020 –2030). Een verbetering 

van het huidige OV-netwerk en de autoverbinding over de A27 

lijken voldoende voor Almere als stad om verder te kunnen groeien 

tot 2030. Daarna kan de aanleg van IJmeerlijn een groter effect 

kunnen hebben op de stedelijke ontwikkeling van Almere waarbij 

de timing van de aanleg van belang gaat zijn op de ontwikkeling 

van Centraal Almere (bron: Op weg naar een handelingsperspectief 

binder: eindpresentaties, gemeente Almere 2020). 

Voor het meerjarenprogramma voor infrastructuur, ruimte en 

transport (MIRT) voor de IJmeerlijn zal een maatschappelijke kosten 

en batenanalyse worden uitgevoerd. De laatste berekeningen voor 

een IJmeerlijn zijn gemaakt in 2011/ 2012. De geschatte kosten 

zijn 2,2 miljard euro voor een metroverbinding van het station 

in Almere naar Centraal Station in Amsterdam met een aftakking 

naar Zuidoost (bron: Onderzoek IJmeerverbinding en regiometro, 

Movares, 2011). Bekend is dat de maatschappelijke kostenbaten 

analyse van dergelijke grote infrastructurele projecten veel 

maatschappelijke tijdwinst opleveren en regionaal economische 

ontwikkeling zoals in Zwolle. Uiteindelijk is het saldo afhankelijk 

van de regionale verdeling van de kosten/ opbrengsten en de 

impact op het landschap en de natuur (bron: werkwijze MKBA bij 

MIRT- verkenningen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2018).  

De woningbehoefte kan lager of hoger uitvallen dan de huidige 

berekeningen, afhankelijk van de daadwerkelijke economische en 

demografische ontwikkelin¬gen. De woningen en de bijbehorende 

infrastructuur komen daarom in stappen tot stand, reagerend op 

de behoefte op de woningmarkt en de mobiliteitsontwikkelingen 

(Bron: ONTWERP-RIJKSSTRUCTUURVISIE AMSTERDAM - ALMERE – 

MARKERMEER, Ministerie van infrastructuur en milieu, 2013).

135



Almere heeft op dit moment overwegende een woonfunctie. De 

werk/woonratio (aantal arbeidsplaatsen als percentage van het 

aantal inwoners) is er met 38 procent het laagst van alle regio’s 

in de Noordvleugel van de Randstad. De disbalans tussen wonen 

en werken in Almere vormt een risico voor het draagvlak voor 

mobiliteitsverbindingen. Het opheffen van deze disbalans is niet 

eenvoudig. Om dit te bereiken moeten meer bedrijven worden 

aangetrokken. (bron: Economische Verkenningen Metropoolregio 

Amsterdam, TNO/ NEO/ VU, 2019 en Presentatie-estafette 

Eindresultaten QuickScans Handelingsperspectief Oostflank MRA 

2020 –2030)

De visie op de Eeuwige jonge binnenstad geeft aan dat in 2030 

de auto minder aanwezig in het straatbeeld van het centrum. Het 

centrum is geen doorgaande route meer voor auto’s, maar biedt 

voldoende inpandige parkeergelegenheid voor bezoekers. Voor 

bewoners wordt gekeken naar wat op het gebied van parkeren 

noodzakelijk is. Het centrum zal in de toekomst meer zijn ingericht 

op duurzamere vormen van vervoer zoals elektrische rijden 

en deelvervoer. De fietser en de voetganger zijn dan dominant 

in het straatbeeld. Dit draagt bij aan het levendige beeld van 

het centrum dat we graag zien en kan ervoor zorgen dat meer 

het gevoel komt van placemaking en een meer innovatief 

vestigingsklimaat ontstaat voor bedrijven. Ook is het centrum 

toegankelijk voor iedereen. Zowel fysiek als financieel zijn de 

barrières minimaal. Er zijn betaalbare en excellente openbaar 

vervoer verbindingen vanuit de gehele stad en regio naar het 

centrum (bron: Almere Centrum. De eeuwige jonge binnenstad, 

gemeente Almere, 2020).

In vergelijking tot andere grote steden in Nederland loopt 

Almere nog niet voorop wat betreft de innovatie van 

vervoersmodaliteiten. Almere moet uitkijken dat de voorsprong 

die ze had in bereikbaarheid met de auto niet omslaat in een 

achterstand. Voorbeeld van steden die stappen zetten om te 

verduurzamen en tegelijkertijd de autodruk op de binnenstad te 

laten afnemen ten gunste van het woon en leefklimaat zijn: 

- Het Stadstimmerhuis in Rotterdam waar een gecombineerd 

kantoor (stadskantoor), werken en wonen is het pand is 

gecombineerd en het aantal parkeerplaatsen enorm is 

gereduceerd door het aanbieden van een deelautoconcept 

bij de verkoop van de appartementen. De parkeernorm is hier 

losgelaten. 

- Een ander voorbeeld zijn de appartementen vlakbij Den Haag 

centraal die zijn gebouwd zonder parkeervoorzieningen. Deze 

appartementen zijn bedoeld voor mensen zonder auto.

In Almere is wel in opkomende mate aandacht voor:

Elektrisch rijden: Steeds meer automobilisten maken de overstap 

naar een schonere elektrische auto. De actieradius van elektrische 

auto’s is toegenomen, er zijn steeds meer laadpalen beschikbaar 

en er is landelijk beleid dat deze transitie stimuleert. Om de 

aanleg van de laadinfrastructuur te versnellen voor particulieren 

wordt de uitvoeringsregels aangepast. Het huidig laadbeleid zal 

hiervoor in de eerste helft van 2020 worden herijkt. Hierin wordt 

ook het strategisch locatiebeleid voor snellaadstations mee en in 

de parkeernorm zullen plaatsen voor elektrische auto’s worden 

opgenomen(bron: Mobiliteitsvisie 2020-2030: Verder bouwen op 

de sterke basis die Almere heeft, gemeente Almere, 2020).

 

Deelmobiliteit is voor Almere nieuw en we hebben nog geen kader 

hoe we deelmobiliteit willen toepassen. Wanneer Almeerders 

samen een auto delen, hoeven ze niet ieder afzonderlijk een auto 

te hebben. De ruimte die auto’s innemen in de openbare ruimte 

neemt daardoor af. Deze ruimte kan worden gebruikt voor andere 

doeleinden, zoals bijvoorbeeld groen. Deelmobiliteit draagt 

dus in hoge mate bij aan de groene en gezonde stad. Concreet 

voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de Floriadewijk waar 

plannen zijn voor een deelautoconcept (bron: Mobiliteitsvisie 

2020-2030: Verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft, 

gemeente Almere, 2020).

Het busvervoer wordt volledig zero- emissie. In het 

bestuursakkoord “Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer 

Per Bus ” hebben de opdrachtgevende overheden en het Rijk 

vastgelegd dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen in het openbaar 

vervoer zero emissie zijn. Vanaf 2030 moeten alle bussen in 

het openbaar vervoer zero emissie zijn. Dat is een belangrijk 

aandachtspunt voor de nieuwe concessie. In Almere rijden 

binnen de huidige busconcessie reeds acht elektrische bussen 

(bron: Mobiliteitsvisie 2020-2030: Verder bouwen op de sterke 

basis die Almere heeft, gemeente Almere, 2020).. 

Almere heeft de ambitie een fietssnelweg te realiseren als 

onderdeel van het metropolitane fietsnetwerk is de regionale 

fietsroute vanuit Amsterdam naar Almere en verder richting 

Lelystad. In Almere loopt deze doorgaande route via het 

Spoorbaanpad en langs de Lage Vaart. De afgelopen jaren is de 

route al verbeterd en in de komende jaren wordt hier verder aan 

gewerkt. Verbetering van de route is ook als opgave benoemd in 

het coalitieakkoord van de provincie Flevoland. Met de opkomst 

van de elektrische fiets kan de route een stevige boost gebruiken 

om er een volwaardige, aantrekkelijke regionale snelfietsroute 

van te maken, de F6. Dat kunnen infrastructurele maatregelen zijn, 

maar ook maatregelen om de vindbaarheid & herkenbaarheid 

van de route te verbeteren (bron: Mobiliteitsvisie 2020-2030: 

Verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft, gemeente 

Almere, 2020). 
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3E. Achtergrondnotitie Openbare ruimte en 
duurzaamheid

Dit document bevat de opbrengst van de analysefase 

(januari – maart 2020) rond de huidige stand van zaken én de 

voorliggende plannen en beleidsdocumenten in Almere en de 

regio rond het thema openbare ruimte & duurzaamheid. Dit 

achtergronddocument is opgesteld ter voorbereiding voor alle 

deelnemers van de interviewronde over de visie op de openbare 

ruimte & duurzaamheid van Centraal Almere in 2050.

Inleiding
De omgeving waarin wij leven verandert voortdurend. 

Verstedelijking, technologische vernieuwingen/ digitalisering, 

klimaatverandering, schaalvergroting en globalisering enerzijds 

en schaalverkleining aan de andere kant. Dit houdt bijvoorbeeld 

in behoefte aan menselijke maat, ontmoeting en onderdeel zijn 

van een gemeenschap.

Almere denkt bewust na over haar ontwikkeling en wil een 

belangrijke rol spelen voor de groei van de bevolking binnen 

de MRA. Als jonge stad biedt Almere, als het gaat om groei en 

ontwikkeling, veel kansen. Bijvoorbeeld op het terrein van wonen. 

Almere heeft hier jaren geleden met de RRaam-partners afspraken 

over gemaakt (65.000 woningen erbij en 150.000 inwoners extra). 

Recent kwam het bericht dat de tweede kamer een plan steunt 

om versneld 25.000 woningen bij Almere te bouwen en een 

nieuwe verbinding met Amsterdam aan te leggen. Het nieuwe 

stadsdeel in Almere moet de woningdruk in Amsterdam verlagen 

(bron: Kamer steunt plan voor versnelde woningbouw Almere, 

het Parool, 3 maart 2020). 

Het stedelijk gebied MRA Oost kenmerkt zich door haar groene 

karakter. Een goede relatie met de omringende landschappen is 

één van de uitgangspunten voor de doorontwikkeling (bron: Op 

weg naar een handelingsperspectief, gemeente Almere, 2019). 

Almere is ontwikkeld volgens een groen-blauwe structuur. Hierop 

kan Almere voortbouwen aan robuuste en gezonde netwerken. 

De groen-blauwe structuur en de relatief jonge leeftijd van de 

stad geven een voorsprong in de duurzaamheidsopgave zoals 

rond luchtkwaliteit, energievoorziening en klimaatadaptatie. 

Deze kwaliteiten kan Almere benutten wanneer zij de ambitie 

tweede stad van de MRA wordt en een nog grotere rol gaat 

spelen. Aan de werkplaats Centraal Almere wordt gevraagd welke 

rol dit kan zijn en hoe de ontwikkeling van de openbare ruimte en 

duurzaamheid ingezet kan worden. 

Bij de doorontwikkeling naar de tweede stad past een centrum 

met een hoogstedelijk ‘interactiemilie’. Door het aantrekken van 

bijvoorbeeld meer (betaalbaar) wonen, werken, onderwijs, cultuur 

en creativiteit en functies in het centrum te mengen. In het Centrum 

is ruimte voor andere woonconcepten zoals appartementen en 

kleine wooneenheden voor jongeren, alleenstaanden met/ of 

zonder kinderen en ouderen. De functie van het openbare groen 

in Centraal Almere moet hierin in mee groeien en hoogwaardige 

openbare ruimte bieden voor ontmoeten en recreëren. (bron: Op 

weg naar een handelingsperspectief, gemeente Almere, 2019).

Het gaat in de werkplaats Centraal Almere niet om voort te 

bouwen (forecasting) op het bestaande. Als wij met u spreken over 

een gemengd stedelijk milieu en een wenselijke mix aan functies 

dan gaat het erom om met kennis van wat er nu, te bedenken 

hoe de centrumfunctie van Almere eruitziet in 2050 en welke 

keuzes en randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor de realisatie 

daarvan (backcasting). Onderstaand volgt een beschrijving van 

de betekenis van de huidige stand van het aanbod van functies 

en de opgave voor Centraal Almere.

De centrale vragen zijn:
- Met de groei van Almere gaat ook de functie van het centrum 

veranderen? Hoe ziet het gebruik van de openbare ruimte eruit in 

Centraal Almere in 2050? 
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- Welke invloed speelt duurzaamheid in 2050 de 

aantrekkelijkheid van Almere als woon- en verblijfstad?  

- Wat kan de openbare ruimte en duurzaamheid bijdragen aan 

het onderscheidende karakter van Almere? 

- Welke verschillen zien we in gebruik en inrichting van de 

openbare ruimte en duurzaamheid tussen de scenario’s

Beschrijving van de openbare ruimte in Almere
De groen- blauwe structuur
Almere is een groene stad. Voor de passant is dat zichtbaar vanaf 

de A6: achter de bomen, rietkragen, en akkers is zo nu en dan 

bebouwing zichtbaar. Soms verscholen, soms juist markant. Voor 

de bewoners uit zich dat in ruim opgezette woonwijken met 

tuinen, groene entrees en fraaie randen langs oevers, parken 

en bossen. Er is altijd natuur dichtbij om van te genieten. Door 

een wandeling, sport en spel of een terrasje aan het water. De 

kans op een onverwachte, verrassende ontmoeting met een 

nieuwsgierige vos, ree of fuut is groot. 

De basis van deze groene ervaring vormt de bijzondere 

stedenbouwkundige opzet van de stad. Almere is gebouwd als 

een meerkernige stad 

waarin de verschillende 

woonkernen los van 

elkaar liggen. De 

ruimte tussen deze 

kernen bestaat uit 

royale groene en 

waterrijke gebieden. 

Daar bevinden zich de 

parken, sportvelden en 

volkstuinen. De opzet 

is goed zichtbaar op de 

plattegrond. Het groen 

en het water lopen als 

een samenhangend 

netwerk tussen de stadsdelen door. Dichter naar binnen verfijnt 

het netwerk zich en gaat, via de parken en weteringen tussen 

de wijken, uiteindelijk over in het buurtgroen. Naar buiten 

toe groeien deze uit tot grotere gebieden: de bossen en natte 

natuurgebieden. Almere wil dit unieke netwerk van natuur 

en landschap ook in de toekomst koesteren en behouden. De 

essentie en de groene kwaliteit van de verschillende landschappen 

binnen stellen voorwaarden aan alle ontwikkelingen (bron: kleur 

aan groen, gemeente Almere, 2019).

Verschillende landschappen
Binnen de gemeente Almere bevinden zich vier deelgebieden 

IJmeer, Markermeer, stadslandschap en agrarische polder. Wie de 

kaart van de Oostflank in 2040 naast de kaart uit 2020 legt, ziet 

dat de grote lijnen van het gebied herkenbaar blijven: de ‘baai’ 

van IJmeer en Markermeer, de kustlijnen van Noord-Holland 

en Flevoland, de lijnen van de infrastructuur, het patroon van 

bossen, natuur, landbouw, steden en dorpen. Toch blijven deze 

grote lijnen de komende tien jaar niet onveranderd. Wie inzoomt, 

ziet dat elk ervan zich ontwikkelt en dat de landschappen van 

de Oostflank voor grote opgaven staan (bron: Op weg naar een 

handelingsperspectief, gemeente Almere 2019).

Het IJmeer is een uniek onderscheidend landschap centraal in de 

Oostflank. De gedachte is dat het IJmeer als baai een verbindende 

functie in het gebied heeft. Centraal in de Oostflank ligt een grote, 

open ruimte die contrasteert met de hectiek die elders in de MRA 

domineert. Het is een gebied voor natuur en recreatie dat vlak 

bij de stad een ervaring van rust en leegte kan bieden. Langs 

de randen van de baai ligt een verscheidenheid van kusten: de 

oude kusten van Holland en het Gooi in het westen en zuiden, de 

nieuwe kust van Flevoland in het oosten. Het biedt een contrast 

tussen kleinschalig en grootschalig (bron: Op weg naar een 

handelingsperspectief, gemeente Almere 2019).

Een ander landschap is dat van de agrarische polder. Deze staat 

voor een transformatie. Landbouw wordt de komende jaren 

verduurzaamd. Tegelijkertijd bestaat een opgave wat betreft 

het sluiten van lokale en regionale kringlopen, dat betekent 

minder import van eiwitten en kunstmest, minder overschotten 

produceren en teelt beter laten aansluiten bij de lokale bodem. 

Tegelijkertijd ontstaat er steeds meer ‘landbouw met meerdere 

smaken’, waaronder stadslandbouw, voedselbossen, etc (bron: 

Op weg naar een handelingsperspectief, gemeente Almere 2019).  

Langs de Oosvaardersdijk liggen de uitgestrekte wetlands van de 

Lepelaarplassen, de Natte Graslanden en de Oostvaardersplassen. 

De gebieden bevatten voor Nederland unieke natuur-en 

belevingswaarden. Samen met het Markermeer vormen zij de 

basis van het Nationaal Park Nieuw Land. Hoewel de mens de 

eerste aanzet gaf met de inpoldering, was het de natuur die 

zorgde voor unieke, soms on-Nederlandse landschappen (bron: 

Op weg naar een handelingsperspectief, gemeente Almere 2019). 

Almere kent grote oppervlakten bos, parken, water en natuur. 

De stad wordt daarom ook wel een stadslandschap genoemd. 
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Voorheen werd vaak gedacht dat Almere zóveel groen op 

voorraad had, dat er zeker bij binnenstedelijke verdichting 

gemakkelijk iets af kon om aan nieuwe bebouwingsbehoeften 

te voldoen en de stad te laten groeien. Het behoud van groen 

in de openbare ruimte heeft aandacht nodig. In Centraal Almere 

is in de directe woonomgeving behoefte aan hoogwaardige 

groenvoorziening die past binnen een stedelijke omgeving. Het 

heeft meerwaarde als de verbinding met de stadslandschappen 

blijft bestaan. Niet de kwantiteit van het groen maar de kwaliteit 

wordt binnen het gebied belangrijker. Het is van belang dat het 

behoud van groen in de stad als voorwaarde wordt genoemd 

voor de doorontwikkeling van Almere (bron: Op weg naar een 

handelingsperspectief, gemeente Almere 2019). 

Opgave voor de doorontwikkeling van de openbare ruimte 
en duurzaamheid in Almere
Hoe openbare ruimte wordt ingezet en ingericht is heel 

verschillend afhankelijk van de plek en de functie. Soms is het 

een leeg grasveld langs de weg, soms een drukbezocht stukje 

bebouwing zoals bijvoorbeeld rondom het station. 

Wat onder openbare ruimte wordt verstaan wisselt. De term 

“openbare ruimte” is pas in de jaren’80 ontstaan. Daarvoor 

werd voornamelijk van “woonomgeving” gesproken. Door 

verschillende instanties worden in verschillende onderzoeken 

uiteenlopende omschrijvingen gebruikt voor de openbare 

ruimte. “Een door het gemeentebestuur als zodanig aangewezen 

openbaar gedeelte binnen een woonplaats.”  (VROM 2002) of “de 

ruimte die voor iedereen toegankelijk is (wikipedia). “Een plaats 

waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt”. 

Openbare ruimte wordt tegenwoordig langs verschillende 

concepten ontwikkeld. Heel modern zijn place making, design 

for all en shared space. Meer traditioneel duurzaam en veilig of 

childstreet en bijvoorbeeld vervoer prestatie. Als het gebruik, 

het ontwikkelconcept en de functie met elkaar in evenwicht zijn 

kan de openbare ruimte een belangrijke toevoeging zijn aan 

de aantrekkingskracht en het functioneren van een stad (bron: 

De ideale openbare ruimte. Een onderzoek naar uiteenlopende 

concepten voor de ideale openbare ruimte, crow, 2010).

Openbare ruimte bevindt zich zowel boven als onder de 

grond. Met name de aandacht voor onder de grond is pas de 

afgelopen jaren toegenomen. Steeds dichtere bebouwing met 

bijbehorende dichtheid aan kabels en leidingen alsmede de 

verduurzamingsopgave (warmte en elektriciteitsnetten als het 

gebruik van de ondergrond voor warmte en koude-opslag en 

transport) maakt een expliciete aandacht voor de (openbare) 

ondergrond steeds belangrijker.

Onderstaand volgen een aantal functies die de groen-blauw-

structuur voor Almere heeft:

- Ontmoeting: Het groen en blauw in en om Almere heeft de 

bijzondere eigenschap dat het mensen kan verbinden en mensen 

in beweging brengt. Juist in de opgave om eenzaamheid te 

bestrijden, te ontstressen en beweging te stimuleren (t.b.v.betere 

gezondheid en welzijn), biedt dat kansen. Het is daarbij van 

belang om te kijken naar de fysieke inrichting én de sociale 

component. Dus: voldoende toegankelijk groen in de wijk én 

mensen stimuleren om er gebruik van te maken (bron: Op weg 

naar een handelingsperspectief, gemeente Almere, 2020).  

- Identiteit: De uitwerking van de grote landschappen (ook 

het Nationaal Park Nieuw Land) om de identiteit van Almere (en 

de Oostflank) verder te versterken (Almere/Lelystad ‘stad in de 

deltanatuur’). De woonaantrekkelijkheid van Almere wordt deels 

bepaald door de nabijheid van het groen en de natuur, de stilte 

en de rust. Versterk daartoe de grote landschappen, versterk hun 

identiteit en benut de kenmerken ervan in stedelijke ontwikkeling 

(bron: Op weg naar een handelingsperspectief, gemeente Almere, 

2020).   

- Economische aantrekkingskracht: Een functie waar de 

openbare ruimte ook aan bij kan dragen is de aantrekkingskracht 

op bedrijven. De ruimtelijke structuur van Centraal Almere kan 

meer nog uitnodigen tot ontmoeten zodat er een meer succesvol 

innovatief milieu kan ontstaan. In de economische agenda van 

Almere 2019- 2023 staat dit als volgt verwoord. We moeten een 

bruisende stad creëren voor jonge ondernemers die zich hier 

willen vestigen. Dat zorgt op termijn ook weer voor nieuwe start-

ups en nieuwe bedrijvigheid. De mogelijkheid om tussentijds naar 

buiten te gaan kan een vestigingsplaatsfactor zijn voor bedrijven. 

(Bron: Het vestigingsklimaat van Almere voor bedrijven. Analyse 

voor de economische agenda, maart 2019).

- Bijdrage aan welzijn: De sociale netwerken zijn over het 

algemeen broos. Almere en Lelystad scoren slecht op ‘de lijstjes’ 

als het gaat om sociale samenhang en eenzaamheid. Ook op 

‘leefbaarheid’ scoren zij duidelijk lager dan andere stedelijke 

gebieden (woning, bewoners, voorzieningen, veiligheid en 

fysieke omgeving). Dit geldt evenzeer voor gezondheid. Op het 

gebied van bewegen en overgewicht scoort Almere slechter dan 

het Nederlandse gemiddelde, en dit gaat ook op voor psychische 

gezondheid en ‘ervaren gezondheid’. Het inzetten van elementen 

uit de groen-blauw structuur kan bijdragen aan het verbeteren 

van deze score.

- Bijdrage aan welvaart. Almere kent nog altijd een aanzienlijke 

aanwas van de bevolking. Het aandeel eenoudergezinnen en 

lage middeninkomens is nog steeds relatief hoog. Een sterke 

groen- blauwe structuur met voor sport, spel en recreatie in de 

openbare ruimte zorgen voor een hogere waardering van de 

stad. Het vergroot de aantrekkingskracht op jonge stedelingen 

met potentieel en meer welvarende middenklasse (bron: Op weg 

naar een handelingsperspectief, gemeente Almere, 2019).
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Doorontwikkelen van de openbare ruimte in Almere

Voor we naar scenario’s kijken voor de doorontwikkeling kijken 

we eerst naar hoeveel groen en blauw het weerwater met zich 

meebrengt voor Centraal Almere in vergelijking tot andere 

bekende steden. 

Vergelijking openbaar groen en weerwater met andere 
steden

Om beter inzicht te krijgen in de maat en schaal van het 

centrum en het Weerwater, en daarbij de mogelijkheden die 

Almere Centraal ruimtelijk te bieden wordt hier de vergelijking 

getrokken met een aantal andere binnen- en buitenlandse 

steden die iets gemeen hebben met Almere - van het hebben 

van een (recreatie)plas in de stad tot en met het hebben van een 

vergelijkbaar aantal inwoners. 

Zo hebben Hamburg, Rotterdam en Amsterdam allebei een plas 

van vergelijkbare omgang in de stad. Daarbij is de Alster ook nog 

eens gelegen aan het centrum, net als bij Almere. De Zürichsee 

heeft weliswaar een niet te vergelijking omvang (zo’n 30km tov 

2km in Almere), maar het centrum heeft wel een vergelijkbare 

positie ten opzichte van het water. 

Als je het Weerwater bekijkt als een ‘park’ in de stad is het ineens 

heel logisch om ook de vergelijking te trekken met Londen en 

New York, waar de parken een centrale positie in de stad innemen. 

Hyde Park is qua omvang ook nog eens heel vergelijkbaar met 

de omvang van het Weerwater bron: werkplaats Centraal Almere 

Schaalvergelijking en karres+brands ontwerpt 3600 Almere- 

rondje weerwater).

Uit de vergelijking worden onder andere de volgende lessen 

worden gebruikt bij de doorontwikkeling van Centraal Almere:

 - Opvallend is dat met name de plassen, zeker die in 

combinatie met groen/park, zich in veel steden goed lenen voor 

recreatie én sportief gebruik. Het weerwater leent zich voor een 

rondje om de plas en daarmee te bewegen (sportief of recreatief ). 

Een groene invulling van de randen stimuleert dit zodat er ook 

andere activiteiten kunnen plaatsvinden en er ruimte is voor 

ontspanning en recreatie naast elkaar. 

 - Waar een overgang tussen plas/park en centrum/

bebouwd gebied niet goed is ingericht, bijvoorbeeld door een 

drukke weg ertussen, is er een slechte aansluiting die ervoor zorgt 

dat de bebouwde omgeving / het centrum minder profiteert van 

de kwaliteiten die park of water te bieden heeft. Ook zijn logische 

routes belangrijk en goede wayfinding.

 - Het hebben van grote open plekken in de stad is 

van enorme meerwaarde voor het organiseren van grote, 

stadsoverstijgende evenementen - zowel in zomer als in de 

winter. De combinatie water en park kan je daarin nog iets extra’s 

bieden. Gedeelte van Hyde Park dat wordt ingezet voor festivals 

(zomer en winter) is van vergelijkbare grootte als Lumiérepark. 

 - opvallend is tevens dat in veel steden hoogstedelijke 

ontwikkeling langs delen van park of water juist iets toevoegt en 

niets afdoet aan de kwaliteit van groen en water.

Scenario’s voor doorontwikkeling openbare ruimte.
De werkplaats Centraal Almere heeft een aantal scenario’s 

ontwikkeld voor de doorontwikkeling van de stad. Het doel van 

de werkplaats is te kijken naar de toekomst en de bestaande 

structuren even los te laten. De scenario’s hebben als doel het 

denken over de toekomst een op te rekken. Ze geven ook inzicht 

in de manieren waarop de ontwikkeling van de openbare ruimte 

ingezet kan worden.

Scenario 1 Groene Woonstad kent geen grote wijzigingen in 

de ruimtelijke structuur. Almere ontwikkelt zich verder zoals 

zij dat in het verleden heeft gedaan met uitleg gebieden. De 

reserveringslocaties worden ingevuld en het stationsgebied 

wordt opgeknapt. Het rondje weerwater wordt afgemaakt als 

recreatieve route,

Scenario 2 Landschapsstad wordt een complete stad waarin ook 

meer verstedelijking komt en meer contrast met de elementen 

van bebouwing (hoogbouw) en de groenstructuren.  Alle groene 

structuren, parken en (stedelijke) landschappen worden samen 

met het Weerwater en de blauwe structuren aan elkaar geregen 

tot één groot landschap dat vanuit de stad naar buiten reikt. Waar 

je ook bent in de stad en vooral in Centraal Almere, het groen is 

overal dichtbij. Als je aan het Weerwater staat voel je pas écht de 

weidsheid van het landschap. De reserveringslocaties worden 

ingezet om de groenstructuur te versterken.

Scenario 3 Waterstad is een complete stad voor haar eigen 

inwoners én heeft Centraal Almere een verzorgende functie 

voor de regio. Het nieuwe Centraal Almere bouwt voort op 

alle kwaliteiten die het Weerwater te bieden heeft. Wonen in 

de binnenstad krijgt een geheel nieuwe dimensie: in Centraal 
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Almere woon je aan of in de buurt van het water. De waterkant 

wordt zoveel mogelijk geactiveerd, passend bij de identiteit van 

de aangrenzende (woon)milieus. Het hele gebied rondom het 

Weerwater wordt verdicht en krijgt een sterker urbaan gevoel. 

De goede leefkwaliteit biedt een uitstekend vestingsklimaat voor 

nieuwe (hoger opgeleide) bewoners én voor nieuwe bedrijven.

Scenario 4 Almere city is een hoogstedelijke stad met een 

eigen identiteit. De stad staat bekend om haar innovaties 

rondom landbouw, verduurzaming, circulaire economie en 

klimaatadaptatie. De diversiteit in woonmilieus is voelbaar in 

de openbare ruimte. Kleinschalige pleintjes en straatjes in de 

binnenstad nodigen uit tot ontmoeting en zijn autovrij. De 

woonwijken rondom de binnenstad profiteren maximaal van 

het kwalitatieve karakter van het weerwater. Groene stadsparken 

– zeker in het noorden van het centrum gebied - krijgen een 

belangrijke functie voor de nieuwe stadsbewoners en krijgen 

meer gebruikerswaarde.

Beschrijving van verduurzaming in Almere
Almere is een relatief jonge stad en dat brengt voordelen met 

zich mee. Een grote voorsprong van (Centraal) Almere is dat het 

elektriciteitsnet jong is en zo aangelegd dat het de komende 

decennia de groei aankan. Oudere steden hebben vaak een grote 

opgave aan het up to date brengen van hun bestaande netten. 

Tot 425.000 woonequivalenten zijn in Almere onderstations in 

het elektriciteitsnet aanwezig.

Daarnaast is het warmtenet goed ontwikkeld. Het warmtenet/ de 

warmtebron van Almere is aangesloten op de Diemer centrale van 

Nuon. Het huidige warmtenet bespaart al circa 50% CO2 en wordt 

gevoed vanuit restwarmte en uit de rookgassen uitkoelinstallaties 

van de Diemercentrale, de warmtebuffer, de hulpwarmtecentrale 

in Almere en het Zoneiland.  In 2016 hielp het TNO-onderzoek 

ons om de basis te leggen. Door de afvang van rookgassen, 

kan de restwarmte van de gasgestookte elektriciteitscentrale 

gebruikt worden voor het warmtenet van Almere. Hiermee heeft 

Almere een relatief duurzaam warmtenet. Daarnaast loopt er 

een onderzoek naar de mogelijke verdere verduurzaming van de 

voeding van het net door de toepassing van diepe geothermiek. 

Op dit moment moeten nog 30.000 woningen van het gas af. 

Woningvoorraad
Almere heeft nu circa 80 duizend woningen. De eerste woningen 

werden opgeleverd in 1976 in Almere Haven. Almere is wat dat 

betreft een stad met een relatief nieuwe woningvoorraad van 

maximaal 40 jaar oud. Daarnaast heeft de stad nog 55 duizend 

woningequivalenten aan niet woonfuncties. Almere heeft een 

totale warmtevraag van 4,0 PJ. Een realistische groeiprognose 

tot 2040 is 36 duizend nieuwe woningen en 6 duizend weq 

aan bedrijventerrein. De totale warmtevraag zal, als er geen 

energiebesparende maatregelen worden genomen in de 

bestaande gebouwenvoorraad, toenemen tot circa 4,7 PJ in 2040. 

Het plaatje hiernaast laat zien dat de totale warmte vraag al bijna 

50% wordt voorzien door warmtenet naast gas. Dit is relatief veel 

en komt door het jonge karakter van Almere wat veel voordelen 

biedt en het aanbod van een warmte opslag.

Bestaande wijken
Het efficiënt reduceren van de warmtevraag en het aansluiten van 

een bestaande wijk op een hoog temperatuur (rest)warmtenet 

neemt circa 10-20 jaar in beslag en heeft grote impact op de 

leefomgeving van de huurders. Het heeft de voorkeur om aan te 

sluiten gelijktijdig met een energetische verbetering, maar dat 

hoeft niet. 

Het transformeren van een bestaande wijk naar “all electric” 

neemt circa 20-30 jaar in beslag en heeft ook grote impact op 

de leefomgeving van de huurders, met name in de woning. 

Omdat de transformatie gelijktijdig moet plaatsvinden 

met verdergaande bouwkundige en installatietechnische 

maatregelen in de woningen, is de ingreep alleen efficiënt te 

realiseren gelijktijdig met planmatig onderhoud en renovatie. 

Ook moet rekening worden gehouden met de verzwaring van het 

elektriciteitsnetwerk in de wijk.

Nieuwbouw
Het is van essentieel belang dat nieuwbouw geen 

aardgasaansluiting krijgt. Het is noodzakelijk dat dit als 

aanvullende eis gaat gelden bij de aanscherping van de 

energieprestatie eis per 2021. Nieuwbouw is relatief makkelijk “all 

electric” te maken en kan met een warmteconcessie aangesloten 

worden op een warmtenet. Aandachtpunt bij een “all electric” 

wijk is wel de dimensionering van het elektriciteitsnet. Voor Stad 

en Poort is een warmteconcessie reeds geregeld. In andere delen 

in de stad kan er echter nog steeds nieuwbouw worden gebouwd 

met een aardgasaansluiting. Met name de nieuwbouwwijk 

Nobelhorst en het nieuwbouw bedrijventerrein Stichtsekant 

vragen daarom directe aandacht.

Bedrijven
De figuur laat zien dat woningen verantwoordelijk zij voor de 

grootste vraag naar warmte. Echter hebben bedrijven, kantoren 

en kassen ook ongeveer een derde van het aandeel. Het is  dan 
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ook  van groot belang dat bedrijven betrokken worden bij het 

realiseren van de ambities van de gemeente Almere. De gemeente 

heeft als aanpak om convenanten te sluiten met bedrijven over 

energiebesparende maatregelen. In de convenanten worden 

ambities vastgelegd op het gebied van het terugdringen van 

de CO2 uitstoot. De gemeente biedt hiervoor Energiescans 

aan. Bedrijven moeten de voortgang jaarlijks monitoren en 

rapporteren. Als tegenprestatie zal de gemeente niet handhaven 

in het kader van de wet milieubeheer. Op langere termijn verdient 

het aandacht vestigingsbeleid rond bedrijven meer te integreren 

met de duurzaamheidsopgave in de stad.

Opgave verduurzaming
De gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie; het 

streven was om in 2022 energieneutraal te zijn. Daarom is in 2015 

het programma EnergieWerkt! van start gegaan. Inmiddels

is duidelijk dat dit doel niet in 2022 gerealiseerd kan worden. Het 

doel van de energietransitie is en blijft, dat alle energie die wordt 

verbruikt afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen,

binnen of buiten de gemeentegrens. De focus ligt zowel op 

meer hernieuwbare energie als op het terugdringen van 

het energieverbruik. De afgelopen periode hebben we de 

energieopgave opnieuw bekeken en beter in kaart gebracht 

welke stappen nodig zijn voor een volledig CO2-neutrale stad in 

2050. 

Een belangrijk onderdeel van energie neutraliteit is dat 

gebouwen niet meer afhankelijk zijn van aardgas. Om per wijk 

of gebied de meest efficiënte oplossing te ontwikkelen is voor 

Almere een digitale warmtetransitie atlas ontwikkeld. Helaas 

blijkt de ambitie 2022 niet realistisch voor de werklijn warmte. 

Het realiseren van een realistische CO2 reductie van 30% in 2022 

en 80% in 2040 zal een zeer grote opgave worden. Het is daarom 

van belang dat de gemeente de komende jaren de regierol pakt 

en voldoende budget en middelen beschikbaar stelt voor het 

uitvoeringsprogramma van het stappenplan warmte tot 2022 

(bron: Warmte visie, gemeente Almere, 2017).

Warmtenet
Door de productie en de efficiëntie van het bestaande 

warmtenet van Nuon en het toekomstige warmtenet van 

Almere te verduurzamen kan een grote slag worden geslagen 

bij de verduurzaming van de warmtevoorziening. Woningen 

aangesloten op het bestaande warmtenet zijn te verduurzamen 

door de warmte opwek te verduurzamen. Er moet dan wel 

rekening worden gehouden dat de gehele keten van het 

bestaande warmtenet ook verder geoptimaliseerd moet worden. 

Het huidige warmtenet bespaart al circa 50% CO2 en wordt 

gevoed vanuit restwarmte en uit de rookgassen uitkoelinstallaties 

van de Diemercentrale, de warmtebuffer, de hulpwarmtecentrale 

in Almere en het Zoneiland.. 

Belangrijke spelers bij de verduurzaming van de productie zijn 

Nuon, als warmteproducent, netbeheerder en warmteleverancier, 

de gemeente Almere, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 

met als doelstelling in 2040 500 duizend weq op een duurzaam 

warmtenet gerealiseerd te hebben en lokale initiatiefnemers en 

ondernemers, die duurzame warmte willen produceren.

Zon- en windenergie
Daarnaast zijn er mogelijkheden om zon en windenergie in te 

zetten. Gekeken wordt naar het stimuleren van extra panelen 

op particuliere daken en daken van gemeentelijk vastgoed, 

bedrijven, scholen en verenigingen. In de Haarlemmermeer 

wordt grootschalig panelen gerealiseerd op huurwoningen. 

Op (braakliggende) gronden wordt onderzocht hoe zonne- 

energievelden kunnen ontstaan. Windenergie kan zowel binnen 

als buiten Almere opgewekt worden. De keuze in deze werklijn is 

dat Almere binnen de gemeentegrenzen initiatieven faciliteert als 

bewoners en/of bedrijven daarom vragen. Binnen deze werklijn 

zijn hiervoor strikte criteria opgesteld en worden initiatieven 

daarin begeleid. Voor investeringen in windenergie buiten 

Almere wordt verkend hoe op passende wijze aangesloten kan 

worden op lopende ontwikkelingen (bron: Monitorprogramma 

Energie werkt!, gemeente Almere, 2018).

Ontwikkeling van Almere en verduurzaming
De duurzaamheidsopgave heeft op meerdere manieren 

invloed op de ontwikkeling van Almere. Het zijn noodzakelijke 

onderwerpen voor de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie 

zoals het verplichten van energieneutraal bouwen. Een 

energie neutrale stad die is toegerust op de toekomst kan een 

aantrekkelijke factor zijn voor mensen om zich in Almere te 

vestigen. Het ontwikkelen van een nieuw energieprofiel levert 

extra werkgelegenheid op door de aanpassingen die nodig 

zijn in woningen en het plaatsen van bijvoorbeeld zonnecellen. 
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Almere kan meer inzetten op het naar zich toetrekken van dit 

type bedrijvigheid die bezig is met technologische ontwikkeling 

van de energietransitie zoals rond warmtenet, geothermie, 

het gebruik van de warmte van datacenters, energiebesparing 

en zonne-energie.  De energietransitie wordt volledig benut 

wanneer dit ook veel werkgelegenheid met zich me brengt die 

goed past bij het profiel van Almere. Hernieuwbare energie is 

onderdeel van Growing Green als identiteit van Almere voor 

economische ontwikkeling. Deze bedrijvigheid kan een bron 

zijn voor nieuwe werkgelegenheid (bron: Monitorprogramma 

Energie werkt!, 2018). 

Samenvattend:
- Structureel inzetten op besparen en verduurzamen, bestaande 

bouw en nieuwbouw is goed voor Almere als koploper in 

circulaire innovatieve, gezonde en zelfvoorzienende stad; 

- energiehuishouding (en ook klimaatadaptatie) als is onderdeel 

van ruimtelijk-economisch beleid;  

- kansen pakken qua werkgelegenheidsgroei. Het sluit aan bij 

de economische mogelijkheden rondom innovatie, techniek, 

verduurzaming en ICT.
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Bijlage 4. 
Schaalvergelijking
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Schaalvergelijking Om beter inzicht te krijgen in de maat en schaal van het 
centrum en het Weerwater, en daarbij de mogelijkheden 
die Almere Centraal ruimtelijk te bieden wordt hier de 
vergelijking getrokken met een aantal andere binnen- en 
buitenlandse steden die iets gemeen hebben met Almere - 
van het hebben van een (recreatie)plas in de stad tot en met 
het hebben van een vergelijkbaar aantal inwoners. 

Zo hebben Hamburg, Rotterdam en Amsterdam allebei een 
plas van vergelijkbare omgang in de stad. Daarbij is de Alster 
ook nog eens gelegen aan het centrum, net als bij Almere. De 
Zürichsee heeft weliswaar een niet te vergelijking omvang 
(zo’n 30km tov 2km in Almere), maar het centrum heeft wel 
een vergelijkbare positie ten opzichte van het water.
Als je het Weerwater bekijkt als een ‘park’ in de stad is het 
ineens heel logisch om ook de vergelijking te trekken met 
Londen en New York, waar de parken een centrale positie 
in de stad innemen. Hyde Park is qua omvang ook nog eens 
heel vergelijkbaar met de omvang van het Weerwater. 

Het wordt extra interessant als we ook gaan kijken naar 
de invulling van de oevers. Hoewel het Weerwater groot 
is, kunnen we van de parken in Londen en New York leren 
dat dat geen belemmering hoeft te zijn voor een stedelijke 
invulling van de oevers. Daarbij moeten we wel in acht 
nemen dat parken (in ieder geval overdag) doorwaadbaar 

en oversteekbaar zijn.
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Plangebied_Almere SCHAALVERGELIJKING MET ALMERE
Op de pagina’s die volgen worden verschillende binnenlandse en buitenlandse steden 
vergeleken met Almere. Op de kaart worden het centrum van Almere, het Weerwater en het 
plangebied zoals ook op de kaart links te zien zijn geprojecteerd op ware grootte. Op deze 
manier onstaat inzicht in de afmeting van meren en groene plekken in verhouding tot het 
Weerwater van Almere.

De schematische afbeelding onderaan de pagina geeft inzicht in de afmeting van het centrum, 
ten opzichte van het centrum van Almere. Dit geeft een idee van enerzijds de afstand van het 
centrum tot het groengebied, anderzijds geeft het inzicht in de grootte van het centrum van 
Almere in relatie tot andere steden. 

Er zijn twee steden waar dit minder relevant blijkt, namelijk New York en Londen. Hier is geen 
sprake van een aanwijsbaar centrumgebied, maar worden de parken ingesloten door een 
hoogstedelijk gemixt gebied.

Aan het einde van dit document worden alle plekken nog eens naast elkaar gezet, voor een 
goed overzicht. Niet alleen de centra en groene plekken / wateren worden hierin met elkaar 
vergeleken, maar ook de invulling van de oevers en de parkranden.

Positie centrum tov water
Rondje Weerwater ca. 7.0 km, 
Klein rondje weerwater ca. 5,0 km
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Invulling oevers Almere

LEGENDA Centrumstedelijk

Wonen

Groene rand

Uit: 360 weerwater - rondje weerwater (karres+brands)

“De opgave van Almere om zich te ontwikkelen in de kern met het water als centrale 

plek in de stedelijke transformatie lijkt op de opgave waar verschillende steden zich de 

afgelopen decennia mee bezig hebben gehouden. Na de ontwikkeling van het centrum 

10 jaar geleden en de komst van de Floriadewijk en De Schakel ontstaan er rondom het 

Weerwater nieuwe stedelijke condities die een centrale focus op het Weerwater leggen. 

Een centrale rol is weggelegd voor de waterplas en haar oevers. Deze moeten worden 

geactiveerd en geprogrammeerd, maar bovenal moet er ook een stedelijke transformatie 

op gang komen die de verschillende wijken en buurten naar het water toe oriënteert. 

Daarnaast moeten deze transformaties bijdragen aan logische routing en verbinding 

met het Weerwater.  Daarmee kan het Weerwater een vergelijkbare rol vervullen als 

stedelijke groene ruimte zoals de Alster in Hamburg, de Zurichsee in Zurich, de Sloterplas 

in Amsterdam West of de Kralingse Plas in Rotterdam. Een unieke plek die het stedelijke 

leven en de groene kwaliteiten faciliteert voor vele gebruikers.”

“De stedenbouwkundige context van het Weerwater is zeer divers waardoor verschillende 

identiteiten ontstaan. De noord- en oostzijde van het Weerwater hebben een stedelijk 

karakter met lineaire groene elementen, terwijl in de west- en zuidoever juist het groen 

overheersend is. Elke wijk heeft zo een eigen profiel. Waar het centrum wordt gekenmerkt 

door hoogbouw en een overwegend stenige openbare ruimte en Stedenwijk wordt 

gekenmerkt door de langgerekte appartementenblokken met de woningen van het 

maaiveld opgetild, wordt juist de zijde van Filmwijk gekenmerkt door vrijstaande urban 

villa’s en grondgebonden in het groen.

De oevers van het Weerwater kennen een aaneenschakeling van landschappelijk mooie, 

kwalitatieve plekken, maar ook onveilige en onaantrekkelijke plekken. De uitwisseling 

met het water blijft langs de hele route ver achter. Door langs de route meer doorzichten 

naar de plas te maken en betere plekken op en aan het water te maken ontstaat een 

spannende opeenvolging van ruimtes. Elk deelgebied kan zijn eigen sfeer hebben, met 

een eigen mate van gebruik, activiteiten en herkenbaarheid. Ontwikkelingen langs en op 

het Weerwater moeten bijdragen aan de biodiversiteit van Almere als geheel en op grotere 

schaal van omliggende landschappen, zoals de water- en moerasgebonden natuur van de 

Oostvaardersplassen, het Oostvaarderswold en het IJmeer/Markermeer. Een ecologisch 

landschap is er niet enkel voor planten en dieren, maar gaat ook over toegankelijkheid 

en bruikbaarheid voor de mens. Groen heeft een positief effect op het leefklimaat en de 

gezondheid, is aantrekkelijk en vormt een heldere leidraad voor beeldkwaliteit.”
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OVEREENKOMSTEN MET ALMERE
De maat en schaal van de Kralingse Plas zijn heel vergelijkbaar met de ‘kleine ronde’ van het 
Weerwater. 

VERSCHILLEN TOV ALMERE
Het Water ligt A-centraal ten opzichte van de binnenstad/centrum. Daarmee is het meer 
vanzelfsprekend dat het water (Kralingse Plas) een belangrijke recreatieve functie vervuld 
voor de bewoners van de stad. 
Centrum heeft dezelfde positie ten opzichte van de binnenstad maar is veel uitgestrekter en 
groter. Dat geeft meer mogelijkheden tot verscheidenheid aan deelgebieden en invulling van 
het centrum.
Het park rondom de Kralingse Plas speelt een belangrijke rol in de ervaring van het water en 
maakt het park een stuk groter dan alleen de plas.

Schaalvergelijking_Rotterdam

Almere

SCHAALVERGELIJKING CENTRUM EN WATER

RotterdamRondje Kralingse Plas ca. 4.9 km
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INVULLING OEVERS

Rotterdam Almere

LEGENDA Centrumstedelijk

Wonen

Groene rand

PROGRAMMERING 

• Recreatieplas van de stad, omzoomd met parkranden
• Door invulling randen als park voeltde plas als een grote groene oase in de stad
• Ruimte voor sportieve activiteiten zoals skaten, wandelen, hardlopen en fietsen:  

plas leent zich voor een rondje
• Water nodigt uit tot zwemmen, met goede waterkwaliteit, strandjes en een steiger
• Parkinvulling langs het water zorgt voor veel ruimte voor verblijf; nodigt uit voor picknicken, afspreken 

met vrienden of potje voetbal 
• Groene, zachte invulling van de randen met toegang tot het water
• Overal vrij zicht op het water
• Horeca langs het water
• Haven voor watersport
• Invulling van de oevers verschilt, stranden, terrassen en fiets- en wandelpaden worden afgewisseld
• Parkranden worden gemarkeerd door sportvelden; Kralingse Plas is dé hotspot voor het (sportieve) 

buitenleven in de stad
• Door a-centrale positie tov centrum is het kralingse plas echt een bestemming, minder voor doorgaand 

verkeer
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OVEREENKOMSTEN MET ALMERE
De Sloterplas inclusief het park rondom de Sloterplas is zeer vergelijkbaar met de schaal en 
maat van het Weerwater.

VERSCHILLEN TOV ALMERE
Het centrum vervult een wijkfunctie in plaats van een functie voor de hele stad. Daarnaast is 
hij ook kleiner dan het centrumgebied van Almere.
De Sloterplas ligt niet in de nabijheid van een station, maar wordt ontsloten door een 
metrolijn. In tegenstelling tot Almere is met die metrolijn de Sloterplas over de gehele lengte 
goed te bereiken.
Er is een sterk onderscheid tussen stedelijke oever en landschappelijke / groene oever. Het 
contrast is hoog, wat veel kwaliteiten met zich meebrengt.

Schaalvergelijking_Amsterdam

Almere

SCHAALVERGELIJKING CENTRUM EN WATER

Amsterdam SloterplasRondje Sloterplas ca. 6.0 km
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Amsterdam

PROGRAMMERING

• De invulling van de oevers is gedeeltelijk bebouwd, met hoogbouw langs het water. Dichtheid wordt 
gekenmerkt door afwisselend buitenstedelijk en groenstedelijk wonen. Centrumgebied wordt 
gekenmerkt door centrumstedelijke mix.

• Woningen staan niet direct aan het water waardoor de oever bereikbaar blijft en je een rondje sloterplas 
kan maken

• Net als bij de Kralingse Plas doet de Sloterplas icm het Sloterpark dienst als stadspark
• Oevers zijn grotendeels toegankelijk en vrijwel overal is er volledig zicht op de plas
• Grote, culturele publiekstrekkers zoals Meervaart en van Eesteren Paviljoen liggen verspreid aan de plas
• Centrum nieuw-west aan de plas, met publieke programmering aan waterzijde. Interessante cross-over 

tussen publiekstrekkers, maar wel met drukke straat ertussen. Daardoor heeft centrum weinig verbinding 
met de sloterplas zelf: gemiste kans. Kan dat in Almere beter?

• In de stedelijke context van Amsterdam vervult de Sloterplas een belangrijke recreatieve functie voor 
beweging en ontspanning. Er is een watersportcentrum, een jachthaven, strand, natuurspeeltuin, 
sportvoorzieningen, zwembad (indoor en outdoor) en scouting.

• Net als bij Kralingse Plas vinden ook hier sportverenigingen hun plek.
• Met steeds meer druk op de openbare ruimte in de (binnen)stad worden dit soort open plekken steeds 

belangrijker voor leefbaarheid én voor grootschalige evenementen zoals festivals. 

• Trekkers voor jongeren, zoals de I am Amsterdam letters voor urban sporters

INVULLING OEVERS

Almere

LEGENDA Centrumstedelijk

Wonen

Groene rand
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OVEREENKOMSTEN MET ALMERE
De stad heeft een vergelijkbaar aantal inwoners als Almere.

VERSCHILLEN TOV ALMERE
Breda heeft geen water in de binnenstad maar een stadspark. Het stadspark is vele malen 
kleiner.
De schaal van het centrum is groter dan het centrum van Almere. Het park heeft hierin een 
centrale positie én ligt gunstig ten opzichte van het station.

Schaalvergelijking_Breda

Almere

SCHAALVERGELIJKING CENTRUM EN WATER/PARK

Breda
Rondje stadspark ca. 1.0 km

152



Breda

PROGRAMMERING

• Park is ingesloten door centrumgebied, gekenmert door een centrumstedelijke mix

• Belangrijke fietsroute dwars door het park

• Logische verbinding station stadspark, en vanaf daar met de rest van het centrum

• Herinrichting Willemstraat (verbinding park - station) zorgt voor groene schakel met veel 

verblijfskwaliteit. Willemstrata wordt met inrichting letterlijk het park in getrokken.

•  Inclusief Willemstraat mondt het park uit op een aantal stedelijke pleinen, met terrasruimte en 

horeca

• Culturele trekkers aan de randen

INVULLING PARKRAND / OEVERS

Almere

LEGENDA Centrumstedelijk

Wonen

Groene rand
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OVEREENKOMSTEN MET ALMERE
De maat en schaal van Hyde Park zijn vergelijkbaar met het Weerwater. Het park in London 
trekt vele bezoekers door de iconen die eromheen verspreid liggen. 

VERSCHILLEN TOV ALMERE
Het ‘centrale groengebied’ bestaat niet uit water maar is een park, hyde park in dit geval. 
Londen heeft geen aanwijsbaar centrumgebied. Het centrum is uitgestrekt en zeer gemixt, 
waardoor er geen onderscheid is te maken tussen centrum-stedelijk gebied en hoogstedelijk 
gebied.  

Schaalvergelijking_Londen

Almere

SCHAALVERGELIJKING CENTRUM EN WATER/PARK

Londen
Rondje Hyde Park ca. 6.1 km
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Londen

INVULLING PARKRAND / OEVERS

Almere

PROGRAMMERING

• Geen sprake van een specifiek centrumgebied, maar centrumstedelijke mix rondom het park
• Hyde Park staat bekend als groene oase in de stad
• Vormt een belangrijke groene plek in de stad voor bezoekers en voor bewoners, uit alle windstreken 

van de stad, met name voor ontspanning.
• Culturele trekkers in en aan het park, zoals Serpentine Gallery
• Belangrijke  publiekstrekkers voor bezoekers aan de randen, zoals Royal Albert Hall
• Alle randen zijn stedelijk en bebouwd, met name met woningen
• Park wordt afgezoomd door (forse) infrastructuur, door de forse grootte van het park is het gebrek 

aan aanhechting met de omgeving niet storend.
• Park biedt de ruimte aan zomer- en winterfestivals. Stuk van het park dat hiervoor wordt ingezet 

heeft een vergelijkbare grootte als het lumiérepark (ong. 260mx700m oppervlak) 

LEGENDA Centrumstedelijk

Wonen

Groene rand
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OVEREENKOMSTEN MET ALMERE
Het meer heeft dezelfde ligging ten opzichte van het centrum. De schaal van het centrum is 
niet geheel vergelijkbaar, maar komt in de buurt.
Water speelt een belangrijke rol in de oriëntatie en hiërarchie in stadsbuurten.
Oevers van het water én water zelf spelen een belangrijke rol voor lucht, ruimte en recreatie.
Het eerste gedeelte van het meer, grenzend aan de stad, is vergelijkbaar in maat.
Het centrumgebied heeft dezelfde oriëntatie ten opzichte van het water.

VERSCHILLEN TOV ALMERE
Totale centrumgebied is ongeveer dubbel zo groot.
Totale meer strekt zich uit over zo’n 30km en verbindt daarmee dorpen en steden uit de 
gehele regio. Met het verbinden van de verschillende parken en landschappen heeft het 
meer van Almere ook dit potentieel (ter vergelijking, van het Kathedralenbos tot aan het 
Oostvaardersdiep is hemelsbreed een afstand van 12 km).

Schaalvergelijking_Zürich

Almere

SCHAALVERGELIJKING CENTRUM EN WATER/PARK

ZürichRondje Zürich See ca. 66.1 km
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Zürich

INVULLING OEVERS

Almere

PROGRAMMERING

• Centrumstedelijke mix aan de noordzijde (centrumzijde) en noord-oostzijde. Meer naar het zuiden 

wordt de korrel kleiner en de FSI en MXI lager (buitenstedelijk en groenstedelijk wonen)

• Vele verschillende identiteiten langs de randen

• Grote publieke trekkers zoals het Opernhaus Zürich

• Grote publieke plekken zoals pleinen en parken grenzen aan het water

• Kade is niet overal publiek

• Water wordt van centrum gescheiden door statige laan en aangrenzend breed voetgangersgedeelte 

langs het water

• Sportief karakter door watersport (SUP verhuur, bootverhuur)

LEGENDA Centrumstedelijk

Wonen

Groene rand
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OVEREENKOMSTEN MET ALMERE
De maat en schaal van het water zijn goed met elkaar te vergelijken.
Het centrumgebied grenst aan één zijde aan het water.
Verbondenheid van het meer met een groter waternetwerk.

VERSCHILLEN TOV ALMERE
Centrumgebied van Hamburg is dubbel zo groot als dat van Almere.
Het centrale station is centraal gelegen tussen het water en het centrumgebied.
Het water komt letterlijk en figuurlijk het centrum binnen. 
Hamburg beschikt over een binnen Alster en een buiten Alster. De binnen alster is een klein 
rondje wat niet te vergelijken is met het ‘kleine rondje weerwater’. Deze heeft een sterk 
stedelijk karakter tov de grote ronde.
 

Schaalvergelijking_Hamburg

Almere

SCHAALVERGELIJKING CENTRUM EN WATER/PARK

Hamburg
Rondje Alster ca. 7.4 km

Rondje Inner Alster ca. 1.8 km
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Hamburg

INVULLING OEVERS

Almere

PROGRAMMERING

• Centrumstedelijke mix langs de Inner alster, buitenstedelijk wonen (richting binnenstad) en 
groenstedelijk wonen (richting noorden) langs de oevers van de Alster, gemengd met rereatieve 
voorzieningen, toeristische voorzieningen (bv hotels) en stadsbrede voorzieningen (zoals 
universiteiten)

• Inner Alster heeft een sterk stedelijk karakter met een stenige kade.
• Net als bij Züichsee wordt het water afgesneden van het centrum door statige lanen met veel 

autoverkeer
• De kade is hier verlaagd om een rustige zijde te creëeren aan het water
• Inner alster is afmeerplek voor touristische rondvaartboten
• Kwaliteit: open zicht op het water
• Aan de Alster functies met bovenstedelijke allure, zoals sjieke restaurants
• Stedelijk wonen in luxueuze appartementenblokken wisselt af met een parkachtige inrichting van 

de oever.
• Er wordt veel gesport op en langs het water.
• Oevers (rondje) langs de Alster zijn volledig publiek
• De verscheidenheid aan identiteiten (van heel stedelijk tot suburbaan, landschappelijk) is van grote 

kwaliteit
• Verbondenheid met een groter waternetwerk biedt extra mogelijkheden voor pleziervaart

LEGENDA Centrumstedelijk

Wonen

Groene rand
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OVEREENKOMSTEN MET ALMERE
De centrale positie van het park is dezelfde positie als die het Weerwater in Almere in zou 
kunnen nemen in de toekomst. 

VERSCHILLEN TOV ALMERE
Central Park neemt een zeer centrale positie in in de stad. De randen zijn uitermate stedelijk en 
er is geen onderscheid te maken tussen centrumstedelijk en hoogstedelijk gebied.
Grote culturele trekkers hebben zich gepositioneerd langs de parkrand.
Door de centrale ligging in combinatie met belangrijke trekkers wordt het park zeer intensief 
gebruikt, het hele jaar door. Hierdoor heeft het een sterk stedelijk karakter.

Schaalvergelijking_New York

Almere

SCHAALVERGELIJKING CENTRUM EN WATER/PARK

New YorkRondje Central Park ca. 10 km
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New York

INVULLING PARKRAND / OEVERS

Almere

PROGRAMMERING

• Geen sprake van een specifiek centrumgebied, maar hoogstedelijke mix rondom het park

• Central Park is letterlijk en figuurlijk het hart van New York. Het is dé plek waar bezoekers én bewoners 

komen om uit te rusten, te ontspannen, te sporten of om de vele culturele bezienswaardigheden 

te bezoeken.

• Belang van het park is groot door hoge dichtheid van de bebouwig eromheen (zeker in de warme 

zomers van NYC)

• Grote culturele trekkers in en aan de randen van het park

LEGENDA Centrumstedelijk

Wonen

Groene rand
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Schaalvergelijking_programmatische invulling

Almere

Londen Hyde Park

Rotterdam

Zürich

Amsterdam Sloterplas

Hamburg

Breda

New York Central Park

LEGENDA Centrumstedelijk

Wonen

Groene rand
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Breda

New York Central Park

Aanbevelingen

WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE VOORBEELDEN?

PLASSEN MET PARKRANDEN:
• Een gevarieerde invulling van de oevers zorgt voor een aantrekkelijk rondje, en maakt 

meervoudig gebruik beter mogelijk

• Routes niet overal direct aan het water leggen, zodat er toegang blijft tot het water en er 

ruimte is om te zwemmen

• Plas vergroten met park trekt groter publiek en vergroot de mogelijkheden voor recreatief en 

sportief gebruik (rondje wandelen wordt extra aantrekkelijk, yoga en bootcamp langs het 

water, ruimte om te picknicken aan de oevers, etc.)

• Afwisseling in groenstructuur / groeninvulling geeft landschappelijke meerwaarde

• Opvallend is dat met name de plassen, zeker die in combinatie met groen/park, zich heel goed 

lenen voor recreatie én sportief gebruik. Het feit dat je - tov een park waar die mogelijkheid er 

wel is - niet dwars kan oversteken, wordt je gedwongen om een rondje om de plas te maken, 

en daarmee te bewegen (sportief of recreatief ). ook Weerwater biedt die mogelijkheid, zeker 

als er wordt nagedacht over groene invulling van de randen zodat er ook andere activiteiten 

kunnen plaatsvinden en er ruimte is voor ontspanning en recreatie naast elkaar. Een levendig 

park in deze context krijg je door verschillende doelgroepen te mengen en dús ruimte te 

bieden aan verschillende doelgroepen. Traag verkeer en snel verkeer (fietsers) zitten elkaar 

niet in de weg. 

PLASSEN GRENZEND AAN CENTRUM
• Waar een overgang tussen plas/park en centrum/bebouwd gebied niet goed is ingericht, 

bijvoorbeeld door een drukke weg ertussen, is er een slechte aansluiting tussen beiden die 

ervoor zorgt dat de bebouwde omgeving / het centrum minder profiteert van de kwaliteiten 

die park of water te bieden heeft. Daar waar stad direct grenst aan waterkant of parkzijde is 

er grote meerwaarde te behalen met oog op attractieve waarde en recreatieve functie (zie 

overgang meervaart - sloterplas bijv.)

• Met steeds meer druk op de openbare ruimte in de (binnen)stad worden dit soort open plekken 

steeds belangrijker voor leefbaarheid én voor grootschalige evenementen zoals festivals. 

• Overgangen naar wonen zijn over het algemeen zacht.

PARKEN GRENZEND AAN CENTRUM

• Routes naar park/water zijn enorm van belang. Voor een goede verbinding wil je een frictieloze 

verbinding en een inrichting die past bij de functie (zie vb willemsstraat breda).

• Veelgebruikte routes voor wandel- en fietsverkeer hoeven recreatief gebruik niet in de weg te 

zitten mits paden breed genoeg zijn.

• Voldoende ruimte beschikbaar maken voor ontspanning (en bankjes).

• Het hebben van grote open plekken in de stad is van enorme meerwaarde voor 

het organiseren van grote, stadsoverstijgende evenementen - zowel in zomer als 

in de winter. De combinatie water en park kan je daarin nog iets extra’s bieden. 

Gedeelte van Hyde Park dat wordt ingezet voor festivals (zomer en winter) is van vergelijkbare 

grootte als Lumiérepark. Op dit moment wordt ingezet op gebruik van Atlantisstrand als 

evenementenlocatie (hier wordt ook festival Zand georganiseerd). 

• Stedelijke parken zijn ingericht voor álle doelgroepen, met ruimte om te sporten, te recreëren, 

te barbecuen met vrienden, maar ook voor kinderen interessante plekken maken om te 

spelen - en zeker niet alleen voor bewoners.

ALGEMEEN
• Een klein rondje en een groot rondje geeft meerwaarde voor het gebruik. Er kan een duidelijk 

verschil zitten in identiteit en in gebruikswaarde zoals bijvoorbeeld bij de Inner Alster en 

Alster in Hamburg en bij Hyde Park in combinatie met St. James’s Park.

• Het combineren van water mét park biedt extra gebruikerswaarde en biedt letterlijk ruimte om 

verschillend gebruik beter met elkaar te laten overlappen.

• Zoals Karres+Brands al constateert in hun studie en visie is het van absolute waarde dat 

programma óveral goed aansluit op het park en het water. Dat betekent programma 

toevoegen (recreatie, sport, spel en cultuur) langs de (park)randen, maar ook een goede 

aansluiting van woningen op het water met niet-gesloten plinten op begane grond.
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Schaalvergelijking_centrumgebied en water

Almere

Londen Hyde Park

Rotterdam

Zürich

Amsterdam Sloterplas

Hamburg

Breda

LEGENDA Centrum

Meer

Park

New York Central Park
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Breda

New York Central Park

Bijlage 5. 
Bouwstenen kwantitatief 
beeld woningbouw en 
arbeidsplaatsen 
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Aantal woningen
+/- 1100 Woningen (80-110m2)

Aantal banen
+/- 300 (kantoor) 500 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
16.000m2

Laadvermogen

Aantal woningen
-

Aantal banen
-

Aantal m2 voorzieningen
-

Laadvermogen

Almere City

Typemilieu (PBL)
-
Dichtheid/
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Groene woonstad

Typemilieu (PBL)
Groenstedelijk

Dichtheid
0.3

Doelgroepen
-

Openbare ruimte
-

Voorzieningen
-

Leeswijzer

Type milieu dat is gedefinieerd, 
gebaseerd op de systematiek van het 

PBL

Dichtheid die hoort bij het type milieu 
in FSI (Floor Space Index), gebaseerd 

op de systematiek van het PBL 

Welke doelgroepen passen bij dit 
milieu? Nog in te vullen.

De bouwstenen laten zien wat de mogelijke plancapaciteit is in de verschillende deelgebieden van Almere 
Centraal. Deze studie is gebaseerd op de woonmilieus zoals gedefinieerd in de scenario’s; Groene woonstad, 
Landschapsstad, Waterstad en Almere City. De rekenmethode die is gebruikt om de plancapaciteit te 
bepalen is gebaseerd op de PBL aanpak. Hierin wordt een woonmilieu gekoppeld aan een FSI (Floor 
Space Index, die de dichtheid op buurtniveau weergeeft) en een MXI (Mixed Used Index, oftewel mate 
van functiemix). Op basis hiervan is per deelgebied berekend wat de mogelijke plancapaciteit in aantal 
woningen en aantal banen is in de denkbare scenario’s. 

Wat voor u ligt is de conceptversie, waar met name wordt gefocust op de dichtheden en de plancapaciteit. 
De volgende stap is dieper ingaan op wat dat niet alleen kwantitatief maar ook wat dat kwalitatief betekent. 
Daarmee gaan we bijvoorbeeld dieper in op wat voor voorzieningen denkbaar zijn voor de verschillende 
deelgebieden in de verschillende scenario’s. We zullen ook trachten meer inzicht te geven in wat voor soort 
woningen en welke doelgroepen hierbij passen en welke ingrepen nodig zijn in de openbare ruimte.

Wanneer het blokje grijs is voorziet 
het betreffende scenario geen 
grootschalige plancapaciteit voor dit 
deelgebied.

Laadvermogen betreft de 
plancapaciteit tov de huidige situatie 
(dus níet tov foto 2025).

Openbare ruimte ingrepen die denkbaar 
zijn voor dit deelgebied betreffende dit 
scenario. Nog in te vullen.

Voorzieningen die denkbaar zijn voor dit 
deelgebied betreffende dit scenario. 
Nog in te vullen.

Aantal toe te voegen woningen tov de 
huidige situatie die bij het betreffende 
scenario denkbaar is in dit deelgebied.

Aantal toe te voegen banen tov de 
huidige situatie die bij het betreffende 
scenario denkbaar is in dit deelgebied.

Aantal toe te voegen m2 voorzieningen 
tov de huidige situatie die bij het 
betreffende scenario denkbaar is in dit 
deelgebied.

Scenario waaraan wordt gerefereerd
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Dashboard

Bron: PBL, CBS
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Stationskwartier
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Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 3150 Woningen (70-150m2)

Aantal banen
+/- 1000 (kantoor) 1300 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
47.000m2

Aantal woningen
+/- 3100 Woningen (70-90m2)

Aantal banen
+/- 3600 (kantoor) 1800 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
65.000m2

Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 750 Woningen (70-90m2)

Aantal banen
+/- 300 (kantoor) 300 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
12.000

Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 3850

Aantal banen
+/- 4300 (kantoor) 2400 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
80.000

Laadvermogen

Waterstad

Typemilieu (PBL)
Hoogstd/Centrumstd
Dichtheid
1.5 / 2.0 (FSI)
Doelgroepen
Bezoekers voor de stad/Floriade
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
Ruimte voor start-ups

Almere City

Typemilieu (PBL)
Gemengd zaken/centrumst
Dichtheid
1,4/1,5
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
Centrum breid naar noorden uit
Voorzieningen
Interactiemilieu, seatsTOmeet

Foto || 2025

Harde en zachte plancapaciteit 
Stationskwartier  
(oa Randstad) tot 2025: 
2.150 woningen

Openbare ruimte plannen:
Herinrichting stationsgebied

Landschapsstad

Typemilieu (PBL)
Groenstd/buitenstd/hoogstd
Dichtheid
0.5/1.0/2.0 (FSI)
Doelgroepen
Gezinnen, nieuwe stedelingen
Openbare ruimte
Groen aangeklede ruimtes
Voorzieningen
Winkels, groene voorzieningen

Groene woonstad

Typemilieu (PBL)
Hoogstedelijk
Dichtheid
2.0 (FSI)
Doelgroepen
Starters, expats, studenten
Openbare ruimte
Stedelijke vormgeving
Voorzieningen
-

• Stationskwartier krijgt een opknapbeurt
• Transformatielocaties worden ontwikkeld 

tot woningen, ingegeven door wensen van 
ontwikkelaars

• Reserveringslocaties worden ingevuld 
• Nieuwe stadswijken ontstaan met eigen 

kwaliteiten

• Stationskwartier wordt onderdeel van het 
centrum. Er wordt maximaal verdicht rondom 
het station (TOD) en het gebied wordt 
getransformeerd tot hoogstedelijk woon-
werkgebied.

• Inzetten op transformatie van stationsgebied-
Noord en bedrijventerrein Randstad in plaats 
van transformatie van werkgebied de Steiger.

• Met invulling reserveringslocaties worden 
parken met elkaar verbonden

• Wonen in een groene setting met extra 

• Noordzijde van het station wordt 
getemporiseerd. 

• Aan de rand inzetten op grootstedelijk wonen
• Ruimte voor nieuw programma, startups, 

experiment en innovatieve bedrijvigheid
• Rand bebouwen tbv afmaken en activeren 

centrumgebied en goede routing naar het 
weerwater

• TOD-ontwikkeling rondom het station creëert 
onderscheidend woon-werkmilieu met 
hoogstedelijke allure

• Gemengd zakelijk district met werkgebouwen 
en woontorens  

• Nelson Mandelaplein wordt levendig (lunch)
plein 
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Stations
gebied
noord
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Laadvermogen

Aantal woningen
-

Aantal banen
-

Aantal m2 voorzieningen
-

Aantal woningen
-

Aantal banen
-

Aantal m2 voorzieningen
-

Laadvermogen

Aantal woningen
-

Aantal banen
-
Aantal m2 voorzieningen
-

Laadvermogen

Aantal woningen
4400

Aantal banen
5500 (kantoor) 2600 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
74.000

Laadvermogen

Waterstad

Typemilieu (PBL)
-
Dichtheid
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Almere City

Typemilieu (PBL)
Hoogstedelijk/centrumstedelijk
Dichtheid/
2/1,2
Doelgroepen
Starters, studenten
Openbare ruimte
Busbanen worden stadsboule-
vards
Voorzieningen
interactiemilieus, ontmoetings-
plekken (seats to meet, coffee)

Landschapsstad

Typemilieu (PBL)
-
Dichtheid
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Groene woonstad

Typemilieu (PBL)
-
Dichtheid
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
Werkverzamelgebouw, WorkHub

Harde en zachte plancapaciteit 
Stationsgebied Noord  
(oa Randstad) tot 2025: 
2.150 woningen

Foto || 2025

Harde en zachte plancapaciteit 
stationsgebied Noord tot 2025: 
nihil

• Stationsgebied-Noord wordt een ‘rommel’ 
locatie voor nieuwe initiatieven

• Stationskwartier en Stationsgebied-Noord  
worden onderdeel van het centrum met 
hoogstedelijke ontwikkelingen rondom het station

• Leeghwaterpark en Beatrixpark worden 
stadsparken

• Verdichting en transformatie van bestaande 
werkgebieden tot gemengd stedelijk woongebied

• Zoveel mogelijk verdichten langs de busbanen 
• Het snelle verkeer zoveel mogelijk om het 

Noordelijk gebied heen
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Laadvermogen

Aantal woningen
-

Aantal banen
-

Aantal m2 voorzieningen
-

Aantal woningen
Renoveren waar nodig. Hier wor-
den geen grote aantallen toege-
voegt. 
Aantal banen
-

Aantal m2 voorzieningen
-

Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 2000 Woningen (120-170m2)

Aantal banen
+/- 0 (kantoor) 350 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
12.000

Laadvermogen

Aantal woningen
-

Aantal banen
-

Aantal m2 voorzieningen
-

Laadvermogen

Waterstad

Typemilieu (PBL)
Blauwstedelijk/ Buitenstd
Dichtheid
1.0 (FSI)
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
Openbare plekken langs rondje 
Weerwater / watersport etc
Voorzieningen
Watersport / horeca / sport

Almere City

Typemilieu (PBL)
-
Dichtheid/
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Landschapsstad

Typemilieu (PBL)
-
Dichtheid
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
Groene parkverbinding langs 
Weerwater
Voorzieningen
-

Groene woonstad

Typemilieu (PBL)
Renoveren
Dichtheid
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Foto || 2025

Harde en zachte plancapaciteit 
Stedenwijk tot 2025: 
nihil

Openbare ruimte plannen:
Rondje Weerwater

• Stedenwijk wordt getransformeerd tot 
stedelijke stadswijk.

• Duurzaamheidsopgave en verbetering 
bestaande openbare ruimte zijn de 
belangrijkste aanleidingen.

• Plinten sluiten goed aan op maaiveld

• Stedenwijk wordt volwaardig onderdeel 
van een hoogstedelijke binnenstad met 
maximale mix. 

• Goede aansluiting van de plinten op de 
waterkant.
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Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 600 Woningen (150-170m2)

Aantal banen
+/- 0 (kantoor) 300 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
10.000m2

Aantal woningen
-

Aantal banen
-

Aantal m2 voorzieningen
-

Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 2000 Woningen (70-90m2)

Aantal banen
+/- 0 (kantoor) 650 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
23.000

Laadvermogen

Aantal woningen
-

Aantal banen
-

Aantal m2 voorzieningen
-

Laadvermogen

Waterstad

Typemilieu (PBL)
Buitenstedelijk
Dichtheid
1.0 (FSI)
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
Hoogwaardig park met wonen 
aan het water
Voorzieningen
-

Almere City

Typemilieu (PBL)
-
Dichtheid/
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Landschapsstad

Typemilieu (PBL)
Groenstedelijk
Dichtheid
0.5 (FSI)
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
Hoogwaardig park aan het wa-
ter, woningen vormen parkrand
Voorzieningen
-

Groene woonstad

Typemilieu (PBL)
-
Dichtheid
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Foto || 2025

Harde en zachte plancapaciteit 
Filmwijk tot 2025: 
nihil

Openbare ruimte plannen:
Rondje Weerwater

• Groen, parken, landschap, blauwe structuren 
zijn één samenhangend landschap waarbinnen 
wordt gewoond

• Optimaal inzetten op verbinden van de (stads)
parken en aangrenzend landschap van de stad

• Langzaam verkeersroutes zijn gekoppeld 
aan groen-blauwe structuren en frictieloos 
verbonden met Centraal Almere

• Alle parken hebben hun eigen identiteit: 
inzetten op verscheidenheid van groen 
(natuurlijk, recreatief, sportief en ‘bedrijvig’  
groen )

• Ál het groen krijgt een topinrichting 

• Waterkwaliteit beste van Nederland
• Weerwater zorgt voor een samenhangend 

gebied
• Binnenstad voelt overal dichtbij (overkant van 

het water is ‘aanraakbaar’)
• Oevers van het Weerwater hebben 

verschillende identiteiten, stedelijke invulling
• Water(sport)evenementen
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Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 600 Woningen (70-90m2)

Aantal banen
+/- 0 (kantoor) 250 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
10.000m2

Aantal woningen
+/- 1100 Woningen (80-110m2)

Aantal banen
+/- 300 (kantoor) 500 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
16.000m2

Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 1000 Woningen (70-90m2)

Aantal banen
+/- 300 (kantoor) 400 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
15.000

Laadvermogen

Aantal woningen
-

Aantal banen
-

Aantal m2 voorzieningen
-

Laadvermogen

Waterstad

Typemilieu (PBL)
Landelijk/buitenstd
Dichtheid
0.5 / 1.0 (FSI)
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
Stadse voorzieningen aan 
routes

Almere City

Typemilieu (PBL)
-
Dichtheid/
-
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Landschapsstad

Typemilieu (PBL)
Landelijk
Dichtheid
2.0/0.5 (FSI)
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
Groene aansluiting bij Floriade
Voorzieningen
Upcycle, experimenteerruimtes,
werkplaatsen

Groene woonstad

Typemilieu (PBL)
Groenstd/buitenstd/centrumstd
Dichtheid
0.3/0.5/1.0 (FSI)
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
Goede routes door gebied
Voorzieningen
Stadse voorzieningen aan 
routes

Foto || 2025

Harde en zachte plancapaciteit 
de Steiger tot 2025: 
nog geen concrete plannen, 
huidige fase is visievorming

• Bedrijventerrein de Steiger transformeert van 
werk tot woongebied.

• Fietsroutes vanaf Almere Haven door de Steiger 
worden kwalitatief verbeterd en geactiveerd 
met goede bebouwing aan de straat en goed 
verbonden met Floriadewijk

• De Steiger als entree tot binnenstad vanuit 
Almere Haven: verkleurt tot woon-  
werkgebied langs de belangrijke assen, deze 
worden stadsstraten met goede plinten

• De Steiger transformeert tot innovatief en 
circulair landschap voor bedrijvigheid. 

• Ruimte voor experiment, innovatie, start-ups
• Economie en bedrijvigheid richten zich op 

circulariteit en duurzaamheid. 
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Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 3000 Woningen (70-90m2)

Aantal banen
+/- 2000 (kantoor)

Aantal m2 voorzieningen
60.000m2

Aantal woningen
+/- 1600 Woningen (80-110m2)

Aantal banen
+/- 1600 (kantoor)

Aantal m2 voorzieningen
30.000m2

Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 2800 Woningen (70-90m2)

Aantal banen
+/- 2000 (kantoor)

Aantal m2 voorzieningen
50.000

Laadvermogen

Aantal woningen
+/- 2650 Woningen (70-90m2)

Aantal banen
+/- 2500 (kantoor)

Aantal m2 voorzieningen
50.000m2

Laadvermogen

Waterstad

Typemilieu (PBL)
Hoogstedelijk/centrumstedelijk
Dichtheid
2.0 / 1.5 (FSI)
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Almere City

Typemilieu (PBL)
hoogstedelijk
Dichtheid
2.0 (FSI)
Doelgroepen
-
Openbare ruimte
-
Voorzieningen
-

Landschapsstad

Typemilieu (PBL)
Hoogstedelijk/groenstedelijk
Dichtheid
2.0/0.5 (FSI)
Doelgroepen
Wereld verbeteraars/groene 
vingers
Openbare ruimte
AgroLAB, experiment
Voorzieningen
Onderwijs, Vegan restaurants, 

Groene woonstad

Typemilieu (PBL)
Groenstedelijk
Dichtheid
0.5 (FSI)
Doelgroepen
Studenten, starters
Openbare ruimte
Hoogwaardig fijnmazig netwerk
Voorzieningen
Concentratie in centrum

Foto || 2025

Harde en zachte plancapaciteit 
Centrum tot 2025: 
2.150 woningen (o.a. Highnote 
en campusontwikkeling)

Openbare ruimte plannen:
Herinrichting Promenade, 
Esplenade en Wandellaan

• Landschap voelbaar tot ín de binnenstad
• Concentratie van functies en voorzieningen in 

het centrum.
• Geconcentreerde verstedelijking. 
• Geleidelijke intensivering door invulling van 

ontwikkelkaders en op zoek te gaan naar 
transformatielocaties

• Densificeren én diversificeren van woon- en 
werkprogramma.

• Maximale verdichting, met aandacht voor 
aansluiting op maaiveld en interessante 
programmering van de plint. 

• Groene boulevard met zichtlijnen naar water, 
stedelijke invulling met levendige plinten

• Stedelijk balkon aan het water met 
grootstedelijke invulling 

•  Menselijke maat staat centraal. 
• Korrelverkleining, zodat routes door het 

centrum naar het water prettiger worden.
• Lumiérepark wordt stadspark met ruimte voor 

ontspanning en cultuur

• Passages worden opgeknapt
• Ontwikkelkaders worden ingevuld
• Nieuwe typen bewoners worden aangetrokken 

zoals studenten
• Concentratie van voorzieningen en functies in 

de binnenstad

• Hoogstedelijke bebouwing met allure
• Ontwikkeling van grote projecten
• Gebied rondom Mediamarkt wordt maximaal 

verdicht en getransformeerd tot hoogstedelijk 
milieu aan het Weerwater 

• Bottelaar Passage transformatielocatie
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Floriade
• Nieuw, excellent en onderscheidend 

programma gaat relatie aan met het 
landschap. Bv landschappelijk (buiten)
museum, gastronomy campus, food 
valley

• Floriadewijk wordt rustige woonwijk 
in een groene en landschappelijke 
setting

Floriade

Blauwstedelijk a/h water
+/- 1.000 woningen (50-75m2)
Groenstedelijk
+/- 3.000 woningen (150-170m2)

Aantal banen
+/- 0 (kantoor) 1500 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
60.000

Wonen onder de bomen
+/- 1.300 woningen 
    (110-170m2)

Aantal banen
+/- 0 (kantoor) 700 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
25.000

Buitenstedelijk op Floriade
+/- 3.300 woningen (70-90m2)

Aantal banen
+/- 0 (kantoor) 250 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
25.000

Floriade met dek (Landelijk)
+/- 700 woningen (150-170m2)

Op reservering (centrumstd)
+/- 1600 woningen (50-110m2)

Totaal
+/- 2.300 woningen

Aantal banen
+/- 1600 (kantoor) 800 (voorz)

Aantal m2 voorzieningen
40.000

Laadvermogen

Laadvermogen

Laadvermogen Almere City

Typemilieu (PBL)
Buitenstedelijk
Dichtheid
1.0 (FSI)
Doelgroepen
Technisch talent (MBO, HBO,WO)
Openbare ruimte
Rafelranden
Voorzieningen
ICT-TECH, Experimenteerruimte

Groene woonstad

Typemilieu (PBL)
Landelijk/buitenstd/centrumstd
Dichtheid
0.3 / 1.0 / 1.5(FSI)
Doelgroepen
Eigen bewoners
Openbare ruimte
Ontmoetingsplekken
Voorzieningen
t.b.v wonen

Waterstad

Typemilieu (PBL)
Blauwstd/groenstd
Dichtheid
1.0/0.5 (FSI)
Doelgroepen
Nieuwe stedeling/hoog opgeleid
Openbare ruimte
Zachte oevers, Ontmoetings-
plekken, interactiemilieus
Voorzieningen
Cultuur, bedrijvigheid op oevers

Landschapsstad

Typemilieu (PBL)
Landelijk/Groenstedelijk
Dichtheid
0.3/ 0.5 (FSI)
Doelgroepen
Wereld verbeteraars/groene 
vingers
Openbare ruimte
AgroLAB, experiment
Voorzieningen
Onderwijs, Vegan restaurants, 
ProeftuinLaadvermogen

• Floriade wordt opgeschaald met 
hoogstedelijk milieu langs het water

Floriade

• Floriade ontwikkelt na de 
floriade tot eigenstandige 
woonwijk zonder extra te 
verdichten. 

• Voor voorzieningen en 
functies bezoeken bewoners 
het centrum.

Floriade
• Floriade krijgt hogere dichtheid
• Onderzoeken van 

mogelijkheden tot overkluizen 
van de A6 om de Steiger en 
floriade tot één grootstedelijke 
wijk te ontwikkelen in de 
toekomst.

Foto || 2025

Harde / zachte plancapaciteit Floriade: 
660 / 1400 woningen (nog in onderzoek)

Openbare ruimte plannen:
Rondje Weerwater, Atlantisstrand
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