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De afgelopen jaren hebben het Rijk, Provincie Flevoland, 

Gemeente Almere en Gemeente Amsterdam intensief met 

elkaar samengewerkt om op de oostflank van de Metropool- 

regio Amsterdam (MRA) te werken aan een gezond groeiende 

regio. De samenwerking kreeg gestalte in het Rijk-Regio-

programma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM).  

De gezamenlijk geformuleerde ambitie werd verankerd in de  

Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere- Markermeer (2013). 

Hierin staat beschreven welke opgaven de regio heeft op het 

vlak van ecologie, bereikbaarheid en verstedelijking. Ook zijn 

afspraken gemaakt onder welke condities Almere kan groeien. 

Dit vormde de afgelopen jaren het kader voor het handelen. 

Vanuit dit kader zijn miljardeninvesteringen gedaan in het 

spoor en de A6, zijn de Marker Wadden gerealiseerd en is het 

Fonds Verstedelijking Almere ingesteld.

Ondertussen zijn we bijna 10 jaar verder. Hoewel de essentie 

van de visie nog steeds staat, zijn de afspraken uit 2013 niet 

meer geheel toereikend. Er zijn aanvullende en actuele af-

spraken nodig om ook de komende 10 jaar gezond te kunnen 

groeien. Daarom wordt door Rijk en regio samengewerkt aan 

een vernieuwd perspectief voor de lange termijn, zodat de 

komende jaren de juiste interventies worden uitgevoerd op 

weg naar dat perspectief.

Het perspectief zal bestaan uit: 

• Een wenkend perspectief voor de Oostflank van de MRA; 

• Een wenkend perspectief voor Almere; 

• Een ontwikkelstrategie, gekoppeld aan de beide 

 perspectieven, met een focus op Almere; 

• Een uitvoeringsagenda met voor de komende 10 jaar een 

 adaptief ontwikkelpad met een set aan concrete afspraken. 

Het voorliggende document beschrijft een eerste uitwerking 

van het perspectief voor Almere. Dit perspectief wordt nog 

verder aangescherpt in gesprek met de gemeenteraad van Alm-

ere en de stad. 

WAAROM EEN AANZET TOT PERSPECTIEF ALMERE?

Almere als onderdeel van de Oostflank van de MRA. 
De MRA is strategisch gelegen ten opzichte van MRU en Regio Zwolle (ZWL)
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De Aanzet tot Perspectief Almere is niet volledig nieuw. Het is 

een geactualiseerd en aangescherpt perspectief op basis van 

de meest recente inzichten. De ambities en uitgangspunten 

van RRAAM en van het programma Almere 2.0 hebben 

niet aan waarde ingeboet, en gelden onverminderd. Het 

perspectief bouwt daarmee voort op de Rijksstructuurvisie 

Amsterdam-Almere-Markermeer (2013), de Bestuurs-

overeenkomst RRAAM (2013), de Uitvoeringsovereenkomst 

Almere 2.0 (2013), de Omgevingsvisie Almere (2017), de  

Gebiedsvisie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, de 

MRA-agenda, de Omgevingsvisie Flevoland en het Rijk-regio 

programma Lelystad Next Level.

Een doorgroei van Almere komt alleen op een goede manier  

tot stand vanuit een gezond en vitaal gebied. Dit is een  

belangrijke basis voor de drievoudige schaalsprong die in 

de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer staat 

vermeld: groei in verstedelijking (woningen, voorzieningen, 

economie) gaat gepaard met een verbeterde bereikbaar-

heid over weg en spoor, en verbeterde natuur- en recreatie-

mogelijkheden in en rond het Markermeer-IJmeer. Het in de 

rijksstructuurvisie geformuleerde toekomstperspectief geldt 

nog steeds: “Almere is een westelijk georiënteerde stad met 

circa 60.000 nieuwe woningen ten opzichte van 2010 

en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Almere 

is volwaardig onderdeel van het regionale mobiliteitsnetwerk 

van de Noordvleugel. De IJmeerverbinding, een regionaal 

metroachtig systeem dat loopt tussen het centrum van Almere 

(via Pampus en IJburg) en Amsterdam Zuid, is hierbij de stip 

op de horizon, gekoppeld aan de ontwikkeling van Pampus.” 

 

VOORTBOUWEN OP VISIE RRAAM EN ALMERE 2.0

Voortbouwen op visie RRAAM en Almere 2.0
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Er zijn echter tal van omstandigheden en inzichten veranderd 

die vragen om actualisatie en aanscherping. Op weg naar deze 

Aanzet tot Perspectief Almere is hier voorbereidend onderzoek 

naar gedaan. De bevindingen zijn opgenomen in het document  

Op weg naar een Handelingsperspectief Oostflank MRA 2020-2030 

- Resultaat verkenningen fase 1. 

De belangrijkste bevindingen zijn:

• Meer dan ooit is er aandacht nodig voor de reeds bestaande 

gebieden. Er zijn investeringen nodig die inspelen op de 

wijzigende demografische opbouw en de veranderende  

behoeftes aan woningen en voorzieningen (onderwijs, 

cultuur en bevolkingsvolgende voorzieningen). Zeker 

 voor een ‘new town’ als Almere is dat een enorme opgave. 

Wijken zijn kort na elkaar gerealiseerd en daardoor komen 

transformatie- en stedelijke vernieuwingsopgaven vrijwel 

gelijktijdig.

• Er zijn nog teveel economische en sociaal-maatschappelijke 

kwetsbaarheden. Almere en de regio kunnen alleen groeien 

als dat op een sociaal, ecologisch en economisch duurzame 

manier gebeurt.

• Rond 2030 ontstaan, uitgaande van de huidige groei-

prognoses, opnieuw knelpunten op het spoor en op de 

weg. Vooral op de as Lelystad-Almere-Amsterdam. 

• Het formuleren van antwoorden op relatief nieuwe vraag-

stukken rond energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit 

en voedsel is onontbeerlijk voor een gezonde samenleving. 

• Het aanwezige groenblauwe raamwerk in de stad en de 

landschappen rond Almere moeten bijdragen aan een 

onderscheidende groene, gezonde en circulaire stad.

• In de MRA zijn meer en sneller nieuwe woningen nodig dan 

eerder gedacht. En alle plancapaciteit in de regio is hard 

nodig. Tegelijkertijd leidt de dynamiek in de demografische 

prognoses tot meer onzekerheid over de woningbehoefte. 

De Aanzet tot Perspectief Almere onderzoekt de mogelijk-

heden voor adaptieve groei.

Een uitgebreidere toelichting op de urgente opgaven staat 

beschreven in het wenkende perspectief op de Oostflank van 

de MRA, dat in een separaat document is verschenen. Samen-

gevat luidt de boodschap: ga uit van de Oostflank en de stad 

Almere zoals die nu bestaan, behoud het goede, verbeter het 

zwakke, en zorg dat alles wat er in de toekomst bijkomt past in 

een duurzame, aantrekkelijke en evenwichtige ontwikkeling. 

DIVERSE ONTWIKKELINGEN VRAGEN OM ACTUALISATIE
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TWEE SCHAALNIVEAUS

De stad Almere is onderdeel van de Oostflank. De Oostflank is 

niet strikt geografisch afgebakend, het is grofweg het gebied 

rondom de verstedelijkingsas Amsterdam-Oost – Almere – 

Lelystad, inclusief de ‘baai’ van het IJmeer: de Amsterdam Bay 

Area. Met de aanduiding Oostflank wordt ook gekeken naar de 

relatie met Diemen, Muiden en Weesp en de verbinding met 

de Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse regio en het noordoosten 

van het land. De Oostflank is een van de drie hoekpunten van 

de Noordvleugel van de Randstad, en het scharnier met het 

oosten van het land. 

Dit document schetst een aanzet voor een wenkend  

perspectief voor de stad Almere, als onderdeel van deze  

Oostflank. Het projectgebied en de drievoudige opgave  

- verstedelijking, bereikbaarheid en ecologie - vanuit RRAAM 

zijn hierbij uitgangspunt. Dit betekent dat vanuit een regionale 

blik op de Oostflank de samenhang is gezocht, die in de Aanzet 

tot het Perspectief Almere preciezer uitgewerkt wordt voor de 

verstedelijkingskoers van Almere, het IJmeer en de gebieden 

langs een toekomstige IJmeerverbinding. Deze uitwerkingen 

vormen de basis voor concrete afspraken in een uitvoerings-

agenda voor de periode 2020 – 2030. 

Een perspectief voor de Oostflank van de MRA én een verstedelijkingskoers voor Almere inclusief het IJmeer. 
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DRIE FASEN

In de atelierfase is gesproken met diverse partijen. Met  

de bestuurders in de regio waren twee maatschappelijke 

dialogen; raadsleden zijn in aparte bijeenkomsten  

geïnformeerd;  het gesprek is gevoerd met bewoners, 

ondernemers, maatschappelijke organisaties en partijen uit 

Almere. Dit gesprek wordt voortgezet. De gemeenteraad 

wordt geconsulteerd over de Aanzet tot Perspectief Almere 

en begin 2021 vinden er stadsgesprekken plaats.

De weg naar het Perspectief Oostflank MRA bestaat uit drie fasen: 

De verkenningsfase liep in 2019. In deze fase 

zijn de huidige opgaven van de Oostflank 

geformuleerd. De bevindingen zijn  

opgenomen in het document Op weg naar 

een Handelingsperspectief Oostflank MRA 

2020-2030 - Resultaat verkenningen fase 1.

Fase 1

Verkenning

Fase 2

Atelier

Fase 3

Uitvoeringsagenda

In de derde fase (2020 – 2021) wordt een 

uitvoeringsagenda opgesteld. Deze biedt 

een overzicht van concrete afspraken, en de 

door diverse partners te nemen besluiten, op 

het juiste schaalniveau en inclusief tijdpad 

en financiering.

In de atelierfase (zomer 2019 - zomer 2020) 

heeft een overkoepelend atelier samen 

met vier werkplaatsen de opgaven verder 

uitgewerkt. Het voorliggende document  

is het resultaat: een geactualiseerde 

Aanzet tot Perspectief Almere tot 2050.

Op weg naar een Handelingsperspectief 

Oostflank MRA 2020-2030

Strategie

Governance

Financiële vraagstukken

Perspectief Almere

Perspectief Oostflank MRA
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VERANDERINGEN DOOR CORONACRISIS

Van de wijze waarop tijdens de crisis is en wordt samengewerkt, 

kunnen we leren. Prioriteren en transformeren, het blijkt  

mogelijk. Er ontstaat samenwerking en creatieve energie.  

Ingestelde taskforces geven richting en focus. En er is een  

herwaardering van eigen kring en solidariteit. 

Een belangrijke vraag is hoe de regio perioden van crisis op 

een goede manier kan doorstaan. De coronacrisis laat opnieuw 

de kwetsbaarheden van de regio zien. Een eerste analyse van 

de Gemeente Almere1 laat zien dat er steeds meer het besef 

ontstaat dat de effecten van de coronacrisis nog jarenlang 

merkbaar zullen zijn. De werkloosheid, de woningmarkt,  

het consumentenvertrouwen, alle cijfers zijn in beweging en 

reageren op corona. Maar de gevolgen op lange termijn zijn 

niet te overzien. Het is niet bekend wanneer er sprake is van 

een post-corona tijdperk. En hoe economie en samenleving 

zich daarna verder gaan ontwikkelen. 

Tegelijkertijd worden de kwetsbaarheden in de maatschappij 

door de crisis uitvergroot. Bestaande tegenstellingen worden 

groter. Tegenstellingen tussen jong en oud; arm of rijk; mensen 

met een baan of zonder baan; hoogopgeleid of laagopgeleid; 

een vast contract of een flexibel contract. De tegenstellingen 

die er al waren, worden groter. Dat vraagt om maatregelen op 

de korte termijn, en tegelijkertijd om een aangescherpte visie 

op lange termijn.

Deze tijd maakt het extra urgent om in te zetten op ‘brede  

welvaart’. Hierbij zijn de gezondheid en economie belangrijk, 

maar gaat het ook om andere zaken die mensen belangrijk 

vinden: onderwijs, de toegankelijkheid van voorzieningen,  

de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid. Het 

zijn thema’s die meer dan ooit terug komen in dit document.

1 Langetermijn effecten corona Almere’, Gemeente Almere, 2020

LEESWIJZER

In dit document wordt vanuit de Aanzet tot Perspectief Almere 

gepresenteerd. De urgente opgaven die daaraan ten grondslag 

liggen zijn terug te lezen in het separate document Perspectief 

Oostflank.
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Perspectief Almere
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EEN NIEUW PERSPECTIEF OP DE NEW TOWN ALMERE
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Almere is in 2050 een van de grootste steden van Nederland, 

en tegelijkertijd een van de groenste en veiligste. Mensen 

kunnen er op een prettige en gezonde manier wonen, werken 

en recreëren. Niet alleen de middenklasse vindt hier betaalbare 

huisvesting en werkgelegenheid dichtbij; er is ook ruimte voor 

studenten, ouderen en hoger opgeleiden, voor grote en kleine 

bedrijven. Samen met de overheid zorgen zij ervoor dat Almere 

een veilige, schone en prettige plek is om te leven. 

Almere is en blijft een doe-samenleving: Almeerders die 

initiatieven nemen, krijgen volop de ruimte en ondersteuning. 

De stad is bovendien de bakermat van het op grote schaal 

ruimte geven aan zelfbouw. Dit tekent de stad en kleurt de 

bevolking.

Almere Growing Green City –  
economisch, ecologisch en sociaal duurzame stad
Almere is gebouwd op idealen. Gebouwd als Garden City moest 

Almere zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving. In 

de afgelopen decennia zijn in Almere tal van nieuwe systemen 

ontwikkeld en toegepast in dienst van een gezond en prettig 

leefmilieu. Hier dankt Almere bijvoorbeeld haar meerkernige 

groenblauwe structuur en het unieke systeem van vrij bus-

banen aan. Dit wordt versterkt doorgezet in de toekomst. 

Almere werkt onder het motto Growing Green City aan een 

economisch, ecologisch en sociaal duurzame stad. De Floriade 

2022 is hier een exponent van. De Almere Principles vormen 

sinds 2009 de leidraad; de stad moet bestand zijn tegen 

veranderingen, ze moet veerkracht hebben, ze moet zichzelf 

in de jaren of eeuwen van haar bestaan telkens weer kunnen 

vernieuwen. 

Groen en water zijn het DNA van Almere. Almere is trots op 

deze erfenis en wil het groen en water blijvend inzetten om  

een groene en gezonde stad te zijn en om de uitdagingen 

 van morgen het hoofd te kunnen bieden. Almere ziet de  

‘stad als landgoed’. Groen en water vormen de basis voor de 

leefomgeving van mens, plant en dier. De stadsnatuur biedt 

oplossingen voor klimaatverandering, verlies van biodiversiteit 

en hergebruik. Het draagt bij aan het welzijn en de gezondheid 

van haar inwoners, en vormt de basis voor het imago van de 

stad. 

INTEGRAAL PERSPECTIEF

 “De zelfbouw is heel fijn en bijzonder hier en het is heel  

toegankelijk. Ook expats bouwen hier hun eigen huis en blijven 

hier dus wonen. Zeker voor hen is de afstand tot de rest van de 

metropoolregio nihil, ze zijn vaak veel grotere afstanden gewend. 

Dat je zo dichtbij Amsterdam in alle vrijheid je eigen woondroom 

kunt realiseren is natuurlijk ongelooflijk.“ 

Nik Smit, Citymarketing Almere

Over tien jaar zou Almere een echt moderne studentenstad  

kunnen zijn. Almere is een goed ontworpen stad waar  

goed over nagedacht is. Het zit slim in elkaar  

met goede fietsverbindingen en vrijliggende busbanen.“  

Ian Fennema, Studentenvereniging Bazinga!
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VISIE

Op het kaartbeeld op de rechterpagina is het Perspectief Almere weergeven.  

In deze kaart is gefocust op de vijf belangrijkste ontwikkelingen in en rond Almere:

Almere Pampus 
stedelijk wonen & werken 

aan metropolitane baai

Bestaande wijken  
groeien mee met wat  

bewoners nodig hebben

Centraal Almere
Modern hoogstedelijk 

 leven

Oosterwold voortzetten  
als landschap  

voor initiatieven 

Bay Area
hoogwaardig water- en 

natuurrijk landschap 
 in hart MRA
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PERSPECTIEF ALMERE
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Bestaande wijken in Almere blijven gewild en eigentijds, ook in de 

toekomst. Ze groeien mee met wat bewoners nodig hebben. Dit  

geldt ook voor de oudere wijken uit de jaren ’70 en ’80. Maar dat  

gaat niet vanzelf. Het recept hiervoor is maatwerk per wijk, met  

sociale, economische en fysieke bouwstenen. In Almere komt een 

aanpak voor en met bewoners. 

Belangrijke elementen in deze aanpak zijn in ieder geval: voldoende 

onderwijsondersteuning, een vernieuwende armoede aanpak,  

vernieuwing van het welzijnsbeleid, een actieve gezondheids-

bevordering voor jong en oud, en ruimte voor informele economie. 

Initiatieven worden gestimuleerd en actief ondersteund. De fysieke 

kwaliteits slag in de oudere wijken kan de sociale structuurversterking 

goed onder steunen. Ten eerste het groot onderhoud; een opgave 

waar veel Almeerders op zitten te wachten en graag over mee denken.  

Ten tweede het creëren van levendige en aantrekkelijke centra van 

ontmoeting in de wijken, met voorzieningen die passen bij de  

behoefte van de inwoners. In deze centra is een combinatie aanwezig 

van onderwijs, sport, zorg, ontmoeting en winkels, en er is ruimte 

voor informele economie. Ook zijn er extra woningen mogelijk, 

zodat bewoners uit de wijken een stapje in hun wooncarrière 

kunnen maken. Beide fysieke verbeteringen staan ten dienste 

van de leefbaarheid en de sociale mobiliteit van Almeerders.

BESTAANDE WIJKEN GROEIEN MEE MET WAT BEWONERS NODIG HEBBEN 

“ In Almere is het heerlijk wonen. Het is rustig, ruim en groen  

en je bent overal zo in de natuur. En er lopen vaak beesten rond, 

soms gewoon in je tuin, dat is echt te gek. Ik ben steeds meer gaan 

wandelen en fietsen sinds ik hier woon en ik heb nog steeds vaak 

een vakantiegevoel. Dat groen moeten we echt koesteren.“ 

Simone de Kruijk, De Meergronden
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Impressie Stedenwijk als levendige stadswijk
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In Almere is ruimte voor minimaal 60.000 extra woningen en 

een groot aantal arbeidsplaatsen. Hierdoor is er woonruimte 

en werkgelegenheid voor iedereen, en ontstaat er een diverse 

stedelijke omgeving met (hoog)stedelijke, landelijke en  

suburbane leefmilieus, die complementair zijn aan de al 

aanwezige leefmilieus. Naast diverse binnenstedelijke bouw-

locaties springen drie grote ontwikkellocaties in het oog:  

Centraal Almere, Almere Pampus en Oosterwold. De eerste 

twee locaties kennen allebei stedelijke bouwprogramma’s.  

In Centraal Almere start de bouw binnenkort, terwijl de  

bouw van stedelijke woonmilieus in Almere Pampus  

(onder meer vanwege de voorbereidingstijd) later zal zijn.  

Hiermee volgen de ontwikkellocaties elkaar logisch op.

NIEUWE WOON- EN LEEFMILIEUS REALISEREN

In Almere is ruimte voor minimaal 60.000 extra woningen en een groot aantal arbeidsplaatsen.
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CENTRAAL ALMERE - MODERN HOOGSTEDELIJK LEVEN IN HET GROEN

Centraal Almere is in 2050 het hart en een visitekaartje van de 

stad, de plek waar Almeerders zich verbonden mee voelen en 

waar Almeerders elkaar en anderen ontmoeten. Het is het  

economische en sociale hoogtepunt van Almere en staat als geen 

ander deel van Almere in verbinding met de regio. De unieke  

karakteristiek wordt gevormd door het Weerwater. Het gebied 

daar omheen is een aaneenschakeling is van verschillende sferen. 

De combinatie ervan maakt dat Centraal Almere inwoners en  

bezoekers veel te bieden heeft: een sterke mix van wonen,  

werken, leren, ontmoeten en recreëren. Het is de plek in de  

Oostflank waar je modern hoogstedelijk kan leven in het groen.

De ontwikkeling van Centraal Almere speelt een cruciale rol in de 

versterking van de economie van de stad en in de woningbouw-

opgave. Als een van de grote centrumgebieden in de regio en 

toekomstig multimodaal knooppunt (trein en IJmeerlijn) is het 

ook een sleutelgebied voor de versterking van de polycentrische 

metropoolregio. De toevoeging van 9.500 - 15.000 woningen en 

13.500 - 18.500 banen zorgt voor versterking van de binnenstad 

en maakt een schaalvergroting van het centrummilieu mogelijk. 

Verdere groei van het hoger onderwijs in het gebied draagt bij 

aan de versterking van de kennisinfrastructuur en het economisch  

profiel van Almere en aan levendigheid en draagvlak voor 

voorzieningen. In de programmering is naast ruimte voor wonen, 

werken, onderwijs en winkelen aandacht voor leisure, cultuur  

en creatieve bedrijvigheid. Een forse inzet op het versterken van 

het verblijfsklimaat gaat hand in hand met het versterken van  

de identiteit van de stad (groen, vernieuwende architectuur, 

experiment en duurzaamheid).

Centraal Almere groeit van binnen naar buiten. 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 stations-

omgeving) de grenzen voor ontwikkeling nadert, kunnen rondom 

OV-knooppunt ‘t Oor aanvullende hoog stedelijke ontwikkelingen 

plaatsvinden. Bij de verdere ontwikkeling van Almere landen 

nieuwe stedelijke voor zieningen voornamelijk in Centraal Almere, 

waarmee ook de regionale aantrekkingskracht van het centrum 

wordt versterkt.
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VISIE

“Almere Stad moet je echt stevig verdichten. Daar moeten en kunnen  

veel meer woningen bij en dan vooral kleine appartementen voor studenten,  

starters en senioren. Bij deze groepen is de vraag heel dringend en  

zij brengen ook de stedelijke levensstijl met zich mee  

die zich voor een groter deel buiten de deur afspeelt.“ 

Egbert Dekker, De Alliantie

“Het Weerwater doet wat Scandinavisch aan. Het is bijzonder om zoveel water 

en groen middenin je stad te hebben, het kan een beetje een Stockholm-achtige 

vibe krijgen met veel outdoor, wandelen, sporten, vuurtje stoken, et cetera, met 

dan die skyline op de achtergrond. Het kan echt spectaculair worden.“ 

Maarten Janssen, Amvest

Impressie Stationsgebied Noord

24

Doc
um

en
t in

 w
or

din
g



Impressie Intensief stedelijk groen  met IJ-lijn
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Amsterdam en Almere groeien naar het IJmeer toe door de 

ontwikkeling van Amsterdam IJburg 2 en Almere Pampus.  

Deze baai krijgt daardoor betekenis voor de directe woon- en 

leefomgeving van duizenden mensen: Amsterdam Bay Area.  

Dit wordt een heerlijke, vooruitstrevende en duurzame metro-

politane baai voor de hele MRA. Door de ontwikkeling van  

Almere Pampus wordt het voor veel mensen uit Almere en de  

regio mogelijk om te gaan wonen en werken op een van de  

mooiste en meest centraal gelegen plekken van de MRA.

De ontwikkeling van Almere Pampus versterkt de concurrentie-

positie van de MRA en van Almere. Er komen unieke stedelijke 

woonmilieus, mogelijk deels buitendijks, passend bij de vraag 

naar woningen, door de landschappelijke kwaliteiten en de 

stedelijke kracht van Almere optimaal te benutten en te 

versterken. Met de realisatie van minimaal 25.000 woningen in 

Almere Pampus wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen 

van het woningtekort in de MRA en in Almere. Daarnaast wordt 

robuuste en innovatieve werk gelegenheid toegevoegd, zodat 

de MRA zich ontwikkelt in meerdere kernen (polycentrische 

metropool) en een evenwichtiger pendel tussen Almere en 

Amsterdam/ Haarlemmermeer ontstaat.

ALMERE PAMPUS – STEDELIJK WONEN EN WERKEN AAN DE METROPOLITANE BAAI

Amsterdam Bay Area positioneren als vooruitstrevende en duurzame metropolitane baai 
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Diverse onderzoeksperspectieven voor Amsterdam Bay Area worden verkend

Pampus, een bijzonder woon/werkmilieu waar de kwaliteit van het water wordt benut 
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Het IJmeer wordt een kwalitatief hoogwaardig water- en 

natuurrijk landschap in het hart van de MRA. De ecologie  

van het IJmeer wordt verbeterd, zodat de waterkwaliteit  

verbetert en de biodiversiteit toeneemt. Als opvolger van  

de Marker Wadden komen er ecologische vooroevers bij de 

Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Zo ontstaat een 

toekomstbestendig ecologisch systeem. Er is alle ruimte voor 

(systeem)innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, 

energietransitie en circulaire ontwikkeling. De Bay Area biedt 

een heerlijk groen en waterrijk recreatiegebied aan Almeerders, 

Amsterdammers en andere inwoners en werkenden in de MRA.

Vanuit de ingezette koers (Rijksstructuurvisie AAM, 2013) is de 

IJmeerlijn nog steeds de ‘stip op de horizon’. De IJmeerlijn zorgt 

voor verdergaande verankering van Almere in het regionale 

netwerk van de MRA en maakt de verdere groei van Almere  

en de Oostflank mogelijk. De IJmeerlijn is een regionaal  

metro-achtig systeem (mogelijk multimodaal) tussen Almere 

Centrum (via Almere Pampus en IJburg) en Amsterdam Zuid.  

De prachtige vergezichten en openheid worden gekoesterd. 
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Oosterwold fungeert als landelijke tegenhanger van de stedelijke 

ontwikkeling aan de westkant van Almere. De ingezette koers 

voor Oosterwold wordt voortgezet. In Oosterwold wordt het 

groene en duurzame karakter ontwikkeld en krijgt stadslandbouw 

volop de ruimte. Het biedt hiermee een uniek woon-, werk- en  

leefmilieu binnen de Oostflank van de MRA. Oosterwold wordt 

door initiatiefnemers vormgegeven, er wordt maximale ruimte 

geboden aan de wensen en creativiteit van de burgers en  

ondernemers. In Oosterwold is ruimte voor circa 15.000 woningen.  

Oosterwold is voorbij de fase van het experiment en is een 

voorbeeld in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Er is - naast 

ruimte voor initiatieven - volop ruimte voor innovaties en actuele 

opgaven. Om de proeftuinfunctie volledig tot zijn recht te laten 

komen is het blijvend van belang dat overheden loslaten waar 

ze normaliter de regie en vaak ook de uitvoering zelf in de hand 

hadden. De initiatiefnemer (bewoner) heeft veel meer eigen 

verantwoordelijkheid dan in de vormen van PO en CPO die we tot 

voor kort kenden. Het werken met spelregels is voor iedereen een 

leerproces met daarbij horende onzekerheid en tegenslagen. 

OOSTERWOLD VOORTZETTEN ALS LANDGOED VOOR INITIATIEVEN 

Oosterwold fungeert als landelijke tegenhanger van de stedelijke ontwikkeling aan de westkant van Almere.
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Het perspectief van Almere is gebouwd op de zes pijlers die de 

Oostflank hanteert bij de verdere ontwikkeling:

 1 Voldoende woningen in onderscheidende woon- en leefmilieus 

 2 Uitstekend ondernemersklimaat en een rijk voorzieningenniveau

 3 Sterke en veerkrachtige samenleving

 4 Bereikbaar naar alle windstreken

 5 Landschappen van wereldklasse

 6 Klimaatbestendige, circulaire en energieneutrale stad

1  

3

5

2  

4

6  
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1  VOLDOENDE WONINGEN IN ONDERSCHEIDENDE WOON- EN LEEFMILIEUS 

Er is een grote woningbehoefte in de metropoolregio, maar ook 

in Almere zelf. Daarom gaat Almere  tempo maken en een groot 

aantal woningen realiseren. In de periode 2020-2030 bouwt 

Almere zo’n 25.000 woningen. In de periode daarna kan Almere 

doorgroeien met nog eens 35.000 of meer woningen. Almere 

ontwikkelt zich als een groene, voor iedereen bereikbare, stad. 

Een stad waar een grote diversiteit is aan manieren van wonen 

en soorten woningen, met ruimte voor experimenten, voor 

bijzondere woonvormen, voor eigen initiatief en waar wordt 

gewoond in gemengde wijken. Almere is een stad voor iedereen. 

Dit betekent dat er woonruimte is voor diverse groepen: jong, 

oud, rijk en minder bedeeld, studenten en gezinnen, starters en 

doorstromers. Hiermee levert Almere een belangrijke bijdrage 

aan de eigen inwoners en aan de regio. Inwoners die een 

volgende stap op de woningmarkt willen zetten, kunnen dit 

realiseren, indien gewenst binnen de eigen wijk. 

Uitgangspunt blijft dat de meerkernige opzet van Almere wordt 

versterkt. Daarbij is de westkant van de stad stedelijk van opzet 

en de oostkant landelijk. De stadsdelen hebben elk hun eigen 

sfeer en identiteit. Het groene en suburbane Almere Buiten, het 

gastvrije en dorpse Almere Haven, de landelijke omgeving van 

Almere Hout, het aan het strand grenzende Almere Poort, het 

centraal gelegen Almere Stad en het modern stedelijke Almere 

Pampus. 

Een diversiteit aan woon- en leefmilieus met een hoogstedelijk Centraal, een 

stedelijke westzijde samenhangend met IJburg en een landelijke oostzijde. 

 “Ik vind dat er momenteel veel te weinig woningen zijn  

voor starters, zowel zelfstandig als begeleid, en de drempels  

zijn veel te hoog. Voor veel kwetsbare jongeren is (begeleid)  

op kamers wonen hun redding. Een veilige eigen plek is cruciaal, 

zeker op die leeftijd, en dat dreigt nu mis te gaan.” 

Referinio Plet, De Schoor
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Op diverse plekken wordt de komende jaren gebouwd aan 

nieuwe, suburbane wijken in Almere. De suburbaniteit van 

Almere is een grote kwaliteit die in de rest van de MRA weinig 

aanwezig is. 

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 gezins-

woning 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. Almere biedt hiervoor een rijke variatie aan 

leefmilieus. 

Ook in bestaande wijken vinden de komende decennia 

vernieuwingen plaats. Deze worden vormgegeven vanuit de 

(demografische) behoefte vanuit de wijken zelf, en niet vanuit 

een regionale woningbouwtaakstelling van bovenaf. Bouwen 

voor en door de buurt is het uitgangspunt, zodat Almeerders 

kunnen blijven wonen op een manier die bij hun leefstijl en 

levensfase past.

De ambitie is dat elk leefmilieu de gezondheid, inclusie en  

sociale samenhang bevordert, en bijdraagt  aan een even-

wichtige bevolkingsopbouw.

“Hoe word je gezellig oud in Almere? Dit is iets wat speelt bij  

veel mensen die op leeftijd komen nu. Kun je met elkaar gaan  

wonen in een groep met gedeelde voorzieningen en  

gezamenlijke inkoop van zorg bijvoorbeeld? We hebben niet alleen 

appartementencomplexen nodig voor ouderen, maar juist ook  

kleinschalige collectieve oplossingen die heel mooi aan de rand  

van bestaande wijken kunnen worden gebouwd,  

goed bereikbaar met OV maar ook met veel rust en groen.”

Joep Mooren, privé gesproken

Nieuwe ontwikkelingen zijn stedelijk; stad, water en groen zijn verweven.
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De huidige RRAAM-afspraken gaan uit van de realisatie van 60.000 woningen in Almere en 
Oosterwold vanaf 2010. Sinds 2010 (t/m 2019) zijn er circa 11.500 woningen gerealiseerd. Daarmee 
resteert nog een opgave van circa 48.500 woningen. 

De huidige plancapaciteit van Almere en Oosterwold betreft ruim 60.000 woningen. Daarmee 
is er meer capaciteit dan de resterende opgave van 48.500 woningen. De extra capaciteit is 
met name in het centrum van Almere te vinden. Hier wordt de komende 10 jaar gewerkt aan de 
voorbereiding en realisatie van 5.000 woningen, terwijl deze ambitie niet in de oorspronkelijke 
RRAAM-opgave was meegerekend. Daarnaast komen er meer woningen in bestaand stedelijk 
gebied (o.a. Almere Poort) dan eerder gedacht.

Mogelijke extra capaciteit bovenop deze 62.000 woningen is te vinden in drie deelgebieden:
• Pampus wordt een stedelijk stadsdeel en bestaat uit minimaal 25.000 woningen. Vanuit het 

MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area worden diverse perspectieven onderzocht tot maximaal 
40.000 woningen.

• Centraal Almere (inclusief zuidoever Weerwater) kan groeien tot maximaal 15.000 woningen. 
• Ontwikkeling knooppunten: rond de overige 5 NS-stations in Almere is een capaciteit van 

circa 3.000 – 6.000 woningen beschikbaar.
Daarmee ontstaat een mogelijke extra capaciteit van circa 30.000 woningen. Welk woningbouw-
programma in de periode 2020 tot 2050 wordt ingezet, zal in een latere fase worden bepaald. 
Voor de eerstkomende 10 jaar (2020 – 2030) heeft Gemeente Almere de ambitie om circa  
25.000 woningen te realiseren.  

Opgave van 60.000 woningen volgens het voorkeursalternatief (Rijksstructuurvisie AAM, 2013)

WONINGBOUW IN ALMERE

PAMPUS OOSTER-
WOLD

CENTRAAL 
ALMERE

BINNEN-
STEDELIJK

TOTAAL

Opgave Almere 2.0

Realisatie 2010-2020

Resterende opgave

Huidige plancapaciteit

Mogelijke extra capaciteit

25.000

0

25.000

25.000

15.000

15.000*

500

14.500*

14.500*

0

1.000

0

1.000

6.000

9.000

19.000

11.000

8.000

16.700

6.000

60.000

11.500

48.500

62.200

30.000

*waarvan 10.000 op grondgebied van Gemeente Zeewolde
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2  UITSTEKEND ONDERNEMERSKLIMAAT EN EEN RIJK VOORZIENINGENNIVEAU 

Er zijn onvoldoende arbeidsplaatsen in Almere aanwezig. In 

Almere is de laagste verhouding werken-wonen van de hele 

Noordvleugel van de Randstad. Daarom wordt het economisch 

vestigingsklimaat van Almere versterkt. In de toekomst heeft 

Almere een uitstekend ondernemersklimaat. Ondernemer-

sprojecten krijgen het podium en de ruimte. Centraal Almere 

is daarbij dé locatie waar een stedelijke mix van woningen, 

voorzieningen en werkgelegenheid wordt gerealiseerd. Ook in 

Almere Pampus komt een forse hoeveelheid arbeidsplaatsen in 

een stedelijke setting. 

De ambitie is dat Almere toegroeit naar een normale  

verhouding van het aantal banen ten opzichte van de beroeps-

bevolking (circa 70%). Hierdoor verbetert de nabijheid van  

banen en de balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid. 

Ter illustratie: dit betekent bij een inwoneraantal van  

bijvoorbeeld 270.000 inwoners een groei van circa  

35.000 arbeidsplaatsen. Dit aantal wordt niet gezien als doel  

op zich, maar geeft aan wat de impact is van dit streven.  

Voor een robuuste werkgelegenheidsgroei is er meer nodig 

dan bevolkingsvolgende werkgelegenheidsgroei (detailhandel, 

onderwijs, zorg, etc.). De zogenaamde stuwende economie 

heeft een impuls nodig. Deze impuls wordt vormgegeven door 

de volgende kansrijke clusters volop de ruimte te geven in 

Almere: ICT-Tech, circulaire economie, toerisme & recreatie en 

logistiek.

ICT-Tech en zakelijke dienstverlening zijn clusters die vooral  

te vinden zijn in stedelijke gemengde milieus, bij OV-knoop-

punten die optimaal verbonden zijn met de regio.  

Centraal Almere heeft hierbij hoge prioriteit. 

 “Durf te kiezen in de claim die je als Almere legt, 

probeer niet alles voor iedereen te zijn. Wees simpel 

in de propositie van je brand als stad, maar  

holistisch in de uitwerking en verwezenlijking  

met een compleet ecosysteem van onderwijs, talent, 

start-ups, investeringsmogelijkheden en innovatieve 

bedrijven, maar ook field labs om innovaties te testen 

in de fysieke omgeving. Almere heeft er  

de ruimte voor, hier kan het.”

Randall van Poelvoorde, Robot Xperience

Een sterke focus op de stedelijke economie in Centraal en in de wijken: economie tot in alle haarvaten. Versterking van de drie stadsdeelcentra: Buiten, Poort en 
Haven.
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De Steiger als circulair woon-werkgebied
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In Almere komen sterke en toekomstbestendige bedrijven-

terreinen en wordt ingespeeld op de vraag in de markt naar 

onder meer logistieke bedrijventerreinen. In de steeds vollere 

MRA blijft de beschikbaarheid van ruimte een troef voor  

Almere. In Almere krijgen bedrijven die elders in de MRA niet 

meer uit de voeten kunnen, een alternatief. 

Almere blijft de duurzame bouwstad van Nederland. Pampus 

wordt een volledig circulaire gebiedsontwikkeling, waarbij 

geëxperimenteerd wordt met houtskeletbouw. Er zijn kansen 

op bedrijventerrein De Vaart voor de ontwikkeling van de 

circulaire economie (de volledige keten van productie tot  

upscaling van reststoffen) en op bedrijventerrein De Steiger. 

Hier wordt ingezet op de ontwikkeling van kleinschalige,  

ambachtelijke bedrijvigheid gericht op de consument. 

Nationaal Park Nieuw Land wordt een belangrijke bestemming 

voor natuurrecreatie. En steeds meer toeristen ontdekken de 

unieke aantrekkingskracht van het hart van de stad. Daar komt 

rondom het Weerwater vernieuwende architectuur samen 

met natuur en zijn langs de oevers volop mogelijkheden voor 

beleving, recreatie en ontspanning. Of het nou in de bruisende 

binnenstad is, bij het museum, of aan de zuidoever waar bij 

het Floriadeterrein experimentele toepassingen van duurzame 

verstedelijking te zien zijn. 

In bestaande wijken is alle ruimte voor werken aan huis en 

voor kleinschalige bedrijvigheid rondom de geclusterde  

voorzieningen en onderwijsgebouwen. Werkgelegenheid tot 

in alle haarvaten van de stad.

In Almere komt een rijk voorzieningenniveau dat past bij een 

grote stad. Er komen aantrekkelijke voorzieningen op het  

gebied van onderwijs, sport, cultuur en leisure. Deze passen  

bij de behoefte in de stad en zijn complementair aan de  

voorzieningen in de regio. Stedelijke voorzieningen vinden 

een plek in Centraal Almere en stadsdeelvoorzieningen in de 

stadsdeelcentra. Deze stadsdeelcentra vormen samen met 

Centraal Almere de huiskamers van de stad en zorgen voor 

verbinding en ontmoeting.

Er komt een krachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, 

kennis- en onderwijsinstellingen en overheid in Almere  

(triple helix). Noodzakelijk daarvoor is de vestiging van  

kennisinstellingen vergelijkbaar met TNO en bijvoorbeeld  

een Technische Universiteit die qua signatuur goed past bij 

deze regio, waardoor Almere een spilfunctie kan vervullen  

in het aanboren van technisch talent. Door ontwikkeling van 

een uitstekend werkende triple helix wordt niet alleen het 

onderwijsaanbod versterkt en steeds up-to-date gehouden 

maar ook de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt in Almere 

versterkt, wat de aantrekkelijkheid van Almere als  

vestigingsstad voor jongeren en internationals versterkt.

“Er wordt nu genoeg gewoond, geef de mensen zelf nu de ruimte 

om zelf te ondernemen en om dat te laten groeien. Hier zou de stad 

echt vol op in moeten zetten. Geef kleinschalige ondernemerspro-

jecten het podium op zichtbare plekken, durf los te laten, ga voor 

lange termijn en ga het vooral niet zelf verzinnen.”

Boj van den Berg, Urban Greeners

Goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is essentieel. 

“ Er is nog veel te winnen in de koppeling tussen onderwijs  

en arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven kan en wil een nog veel  

grotere rol hierin spelen en de triple helix kan daarmee  

actiegerichter en ondernemender worden. Er is zoveel talent  

op zoek naar werk en werk op zoek naar gemotiveerd talent.  

Er kan veel gerichtere matchmaking ontstaan.”

Kimberley Valentien, VBA

“Almere is een nog wat klinische stad. Een tekentafelstad. Er zijn hier 

geen ‘rommelplekjes’ zoals je in oude steden veel hebt. Terwijl dat 

juist de plekjes zijn die een stad interessant en verrassend maken 

en waar veel nieuwe initiatieven kunnen ontstaan en groeien. Die 

rommelplekken zijn ook de plekken waar informele netwerken 

groeien, wat sociaal van groot belang is voor een stad.“ 

Jolien Hoek, VMCA
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3  STERKE EN VEERKRACHTIGE SAMENLEVING 

Een veerkrachtige samenleving is de basis voor een  

blijvende gezonde ontwikkeling van de stad. Daarom komen  

er investeringen op drie onderdelen: onderwijs, werkgelegen-

heid en huisvesting. 

Goed onderwijs voor iedereen is de beste maatregel voor  

het vergroten van kansengelijkheid en een veerkrachtige  

en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Er komen forse  

investeringen in de kwaliteit van het complete onderwijs-

landschap van basis-, middelbaar-, speciaal- en vervolg-

onderwijs. 

Naast het beste onderwijs is voldoende werkgelegenheid 

essentieel. Werkgelegenheid die aansluit bij de lokale beroeps-

bevolking. En er moet voldoende betaalbare huisvesting zijn 

voor mensen met lage inkomens, voor jongeren, studenten 

en starters, maar ook voor de creatieve en essentiële beroeps-

groepen.

Almere is een stad van de middenklasse en wil daarin sterk 

en veerkrachtig zijn. Tegelijkertijd blijft de inzet gericht op 

een verdere differentiatie door ook bevolkingsgroepen aan te 

trekken die nu relatief minder aanwezig zijn, zoals studenten, 

55-plussers en hoger opgeleiden. Dit zijn bevolkingsgroepen 

die van betekenis zijn voor de ontwikkeling van het stedelijk 

leven (verenigingsleven, vrijwilligerswerk, levendigheid in de 

openbare ruimte, etc.). De kracht van de stad wordt bepaald 

door de diversiteit in de brede zin van het woord (sociaal,  

cultureel, leeftijd, leefstijl, inkomen en woonomgeving). 
Een onderscheidende identiteit voor de bestaande woonwijken met meer stedelijkheid in de delen rond Centraal en Stads-
wijk Poort, eigenheid in Haven. Concentratie van voorzieningen voor de veranderende samenleving in de wijkcentra. 
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Gebieden in de stad die verouderd raken en waar de leefbaar-

heid een impuls nodig heeft, worden vernieuwd. Niet alleen  

door fysieke ingrepen, maar ook door sociale en economische 

maatregelen. Dit is maatwerk per wijk en vraagt om een aanpak 

voor en met bewoners. In Almere hebben mensen een hoge 

mate van zeggenschap in hun omgeving. 

Investeren in een veerkrachtige samenleving zoals bijvoorbeeld in Almere Haven: versterk de voorzieningenclusters, verbeter het onderwijs, 
biedt ruimte aan de economie en benut het groen en de kwaliteit van het ov.

Versterking van de wijkstructuur met vernieuwing van de voorzieningen 
& woningvoorraad, meer werkgelegenheid in de wijk en betere  
benutting van de groen-, fiets en ov-structuur.

“De ene wijk nodigt uit tot samenleven en de ander helemaal niet.  

We hebben veel meer ontmoetingsplekken nodig, juist ook  

informeel en juist ook in die wijken die zo individualistisch zijn  

opgezet. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, bouw gewoon her en der 

een huis om. En stimuleer zelfbeheer, niet alles institutionaliseren.” 

Peter van Dolderen, Zuiderpoortkerk

“Allereerst zou je bij nieuw te bouwen wijken meer 

witte vlekken moeten reserveren. Hier kan in de loop 

van de tijd specificiteit en diversiteit groeien 

op basis van de behoeften en ideeën van de mensen 

uit die wijken en buurten. Dat moeten wij niet vooraf al 

verzinnen en invullen.“

John van Diepen, Almeerse Wind

“Juist in de bestaande wijken wil je dus heel zorgvuldig 

ingrijpen en diversifiëren, maar veel meer vanuit de 

bestaande bewoners, kwaliteiten en behoeften gedacht. 

Zo krijg je ook veel meer onderscheid tussen de 

verschillende wijken, ze krijgen echt 

hun eigen mix en sfeer.“ 

Egbert Dekker, De Alliantie
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In een sterke samenleving zijn voldoende betekenisvolle  

plekken van ontmoeting in de wijken aanwezig. Daarom 

worden de buurt- en wijkvoorzieningen behouden en  

verbeterd, door deze in de wijken ruimtelijk te clusteren. Hier 

is veel ruimte voor informele economie en een combinatie van 

onderwijs, sport, zorg, ontmoeting en winkels. Tegelijkertijd is 

een fijnmazige spreiding van deze clusters van groot belang, 

met het oog op de leefbaarheid, de vergrijzing en de gezonde 

mobiliteit (lopen en fietsen). 

In nieuwe gebieden zoals Pampus wordt ruimte gereserveerd 

voor de toekomst. Deze kunnen in een latere fase in de  

ontwikkeling van het stadsdeel voor de dan benodigde  

programma’s (zoals voorzieningen) worden benut. 

Versterking van de wijkstructuur met vernieuwing van de voorzieningen & woningvoorraad, meer werkgelegenheid in de wijk en betere benutting van de groen-, fiets en ov-structuur.
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4  BEREIKBAAR NAAR ALLE WINDSTREKEN 

Bij verdere groei van Almere staat de bereikbaarheid onder 

druk. In de toekomst heeft Almere snelle verbindingen  

naar alle windstreken die de groei op een robuuste manier  

kunnen opvangen. Almere gaat uit van gezonde en  

duurzame mobiliteit en van sterke netwerken.

Regionale bereikbaarheid
Voor Almere is een goede bereikbaarheid naar alle wind-

streken essentieel. Prioriteit heeft de verbetering van 

de aantakking van Almere op het OV-netwerk met de 

Metropoolregio Amsterdam. De maximale capaciteit 

van de Flevolijn komt snel in zicht, waarmee de 

doorgroei van Almere onder druk staat. Daarom is 

de komst van de IJmeerlijn essentieel. De IJmeerlijn 

zorgt ervoor dat Almere kan doorgroeien en blijvend 

kan bijdragen aan de groeiopgave van de MRA. 

De IJmeerlijn vergroot het daily urban system van 

de honderdduizenden mensen die er wonen, en 

daarmee de omvang en kracht van de metropool. 

Tegelijkertijd biedt de IJmeerlijn goede mogelijkheden 

om een ontvlechting van het regionale en doorgaande 

verkeer te realiseren. Er komt ruimte op het bestaande 

spoor, omdat vervoersgroei dan niet alleen via de 

Hollandse Brug wordt afgewikkeld. 

De regionale bereikbaarheid wordt verbeterd tussen  

Almere en de regio Amsterdam, regio Utrecht en  

Lelystad-Zwolle. Aan de oostzijde van Almere blijft  

de Stichtselijn (OV-verbinding met regio Gooi en 

Vechtstreek-Utrecht) als reservering op de kaart staan.  

Daarnaast wordt het regionale fiets- en busnetwerk  

uitgebreid.

Snelle verbindingen in alle windrichtingen, een  betere aansluiting op OV-netwerk van de MRA en knooppuntontwikkeling. 
Mobility-hubs als transferpunten tussen auto, ov en langzaam verkeer.
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Almere en Lelystad zijn ontworpen vanuit  perfecte netwerken voor ov  
en fiets met vrije busbanen, ongelijkvloerse kruisingen en een fijnmazig 
netwerk aan fietspaden. Deze netwerken worden slim benut door  
ruimtelijke ontwikkelingen.

NEW TOWNS MET INNOVATIEVE MOBILITEITSCONCEPTEN 

Zes NS-stations in AlmereGescheiden verkeerssystemen Fijnmazig busnetwerk met vrije busbanen

Opwaardering Almere CentraalFijnmazig stedelijk fietsnetwerk:  ongelijkvloers (in Lelystad) en uniek in Nederland 
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Gezonde en duurzame mobiliteit
Uit oogpunt van energie, klimaat, gezondheid en leefbaar-

heid is het beperken van automobiliteit het uitgangspunt. 

Almere geeft voorrang aan schone en energiezuinige 

vormen. Binnen de buurt of de wijk moet lopen of fietsen 

het meest voor de hand liggen en het meest aantrekkelijk 

zijn. Op de schaal van de stad is dat de (elektrische) fiets of 

het openbaar vervoer. 

Voor nieuwe stedelijke gebieden als Almere Pampus moet 

alles gericht zijn op lopen, fietsen en hoogwaardig OV.  

Alleen met de beste maatregelen en inrichtingsprincipes 

zal er een stadsdeel ontstaan waar bewoners en werk- 

nemers zich verplaatsen op een duurzame manier.

In Centraal Almere wordt ingezet op knooppunt-

ontwikkeling rond station Almere Centrum met snelle 

OV-verbindingen naar de regio. Door hier in de directe 

nabijheid woningen, werkplekken en voorzieningen te 

realiseren, wordt bijgedragen aan duurzame mobiliteit.

De stedelijke verdichting en mate van stedelijkheid per knoop is  
afhankelijk van de categorie: van Hoogstedelijk rond Almere Centraal (A), 

via buitenstedelijk rond de stadsknopen Poort en Buiten (B) tot  
groenstedelijk rond de buurtknopen (C).

Naar de ontwikkeling van een wandel- en fietsstad, zeker in Centraal Almere.
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De integratie van twee werelden en systemen
In de suburbane opzet van Almere past de auto. De  

dagelijkse voorzieningen zijn om de hoek, maar het werk is 

vaak op grotere afstand, elders in de regio. De auto is een  

ideaal vervoermiddel voor dit type verstedelijking. Hij biedt 

autonomie en past voor velen bij de kwaliteit als comfortabele 

woonstad. Maar de auto heeft ook forse nadelen: files,  

onveiligheid, vervuiling, kosten, ruimtegebruik. De auto kan 

een belangrijke rol blijven spelen, mits de nadelen worden 

voorkomen:

• Speel in op emissieloze auto’s;

• Voorkom ongevallen (vooral voor kwetsbare groepen)  

door voort te bouwen op de gescheiden netwerken;

• Voorkom inefficiënt ruimtegebruik op plekken waar de 

ruimte schaars is en waar deze benut kan worden voor 

ander stedelijk gebruik;

• Ontstress gezinnen door autoluwe structuren te blijven  

ontwikkelen (‘trage netwerken’), waardoor kinderen  

zelfstandig en veilig door de buurt kunnen bewegen.

Ruimte bieden aan een fiets, ov en auto in de kindvriendelijke, 
suburbane wijken. De auto op gepaste afstand. 

Ruimte voor E-car en laadcapaciteit  
(parkeerlocatie met zonnepanelen).

Naar kindvriendelijke, luwe wijken met auto op gepaste afstand
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Knooppuntontwikkeling
In Almere wordt gebouwd op de plekken met het beste  

mobiliteitsaanbod. Dit zijn knooppunten in de mobiliteits-

netwerken van trein, bus, fiets en auto. Hier worden ruimtelijke 

ontwikkelingen gebundeld nabij de haltes van de Flevolijn. 

Door integrale gebiedsontwikkeling op deze plekken komen 

verschillende functies (wonen, werken, winkels) en modaliteiten 

(OV, fiets, auto) samen. Bewoners en ondernemers profiteren 

daarmee optimaal van de nabijheid en bereikbaarheid van  

diverse functies in de stad. Bovendien draagt knooppunt-

ontwikkeling bij aan het vestigingsklimaat. 

Centraal Almere is het belangrijkste knooppunt. Doelgroepen 

uit de hele stad, maar ook uit de regio maken gebruik van deze 

plek. Almere Buiten en Almere Poort zijn belangrijke haltes op 

stadsdeelniveau. Hier vinden bewoners en ondernemers uit het 

stadsdeel elkaar. De overige stations vormen belangrijke haltes 

op wijkniveau. Passend bij deze positionering van de haltes zijn 

diverse verdichtingsmogelijkheden rond de stations denkbaar 

en ook wenselijk. Hiermee worden de diverse haltes optimaal 

benut en krijgen diverse (toekomstige) bewoners en onder-

nemers een uitstekend bereikbare plek in de stad.

Naast de haltes van de Flevolijn is ook bustransferium ’t Oor bij 

de A6 een belangrijk multimodaal knooppunt. Hier is ruimte 

voor voorzieningen met een (boven)regionale uitstraling.

De toekomstige haltes van de IJmeerlijn vormen op wijkniveau 

belangrijke knooppunten die ruimtelijk optimaal benut worden 

voor verschillende functies. 

“De kernen van de stadsdelen moet je verdichten 

met woningen. Met name Buiten, Poort en Centrum 

kun je echt stevig verdichten. Zo speel je elders in de 

bestaande buurten stukken vrij om gericht ruimte te 

creëren voor verandering en ontmoeting.”  

John van Diepen, Almeerse Wind

Almere als onderdeel van metropolitaan mobiliteitsnetwerk
Bron: OV-toekomstbeeld

Extreme vrijheid om dagelijkse activiteiten met fiets, wandelend, OV of auto te bereiken.
Bron: PBL
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In Almere is groen en water voor iedereen dichtbij, ook in de 

toekomst, ook als Almere sterk groeit. Het omringende land-

schap reikt, via parken en grachten, tot in het hart van de stad 

en tot aan de voordeur van de bewoners. 

Bouwen aan Almere betekent bouwen met natuur, om zo ook 

voor de toekomst de aantrekkelijke groene stad te blijven.  

De stadsnatuur is belangrijk op veel verschillende manieren:  

het is van betekenis voor de biodiversiteit, het biedt ruimte  

aan klimaatadaptatie, het is van belang voor gezondheid en 

leefbaarheid, voor voedsel en waterbehoefte, voor sport en 

ontspanning, en voor woonkwaliteit. Het beschermen en 

benutten van het groenblauwe raamwerk vormt de basis voor 

de tuinstad-gedachte. Het groenblauwe raamwerk is niet de 

contramal van de stedelijke kernen, maar is er mee vervlochten. 

In Almere geldt een totaalbenadering van stadsnatuur, waarbij 

voortaan natuur tot in de gebouwen aan toe is geïntegreerd. 

Door bewust de kwaliteit van de stadsnatuur vooruit te helpen 

en te faciliteren in aanleg en beheer, wint het groenblauwe 

raamwerk aan betekenis. 

“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, met een grote en spannende variëteit aan 

woonmilieus, inclusief villawijken maar ook wijken met een levendige 

mix aan woonvormen. Dit principe van proef- en speeltuin van  

de metropool mogen we nog groter uitdragen, dat we in Almere  

ook een beetje gek mogen zijn en nieuwe, ongewone dingen  

uitproberen. Dat lijkt me fantastisch.” 

Ineke van Galen, Participatiefabriek

5  LANDSCHAPPEN VAN WERELDKLASSE

Een opbouw 1) Stadsmeer Weerwater en stedelijk groen, via 2) metropolitaan groen tussen de wijken tot 3) metropolitane landschappen (Almeerderhout, Kromslootpark, 
Landschap van Pampus en Noorderplassen) die de verbinding vormen met 4) de grote landschapsstructuren zoals Nieuw Land, Bay Area, Randmeren en Middengebied. 
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Contrastrijke verstedelijking, natuur-inclusieve ontwikkeling 

Het landgoed Almere wordt omringd door landschap en natuur 

van wereldklasse: het weidse Markermeer, de baai van het 

IJmeer, het agrarisch polderlandschap en de deltanatuur van 

het Nationaal Park Nieuw Land. De identiteit van Almere wordt 

versterkt door kenmerken van het omringende landschap te 

absorberen en te versterken. Waar de stad en het landschap 

elkaar raken is de verwevenheid van stad en natuur optimaal  

te beleven. Deze plekken worden iconen van Almere.

Het Weerwater en haar oevers is in de toekomst van grote 

betekenis op stedelijk niveau, het is het centrale stadspark  

van Almere. Het Almeerderhout is het stadsbos van Almere.  

Andere bossen, zoals het Pampushout, vervullen een  

belangrijke rol voor de aangrenzende stadsdelen. 

Het landgoed Almere blijft zich ontwikkelen. Het innoveert 

met nieuwe, duurzame leefgebieden die hun karakter ontlenen 

aan het omringende landschap. Het landgoed Almere staat 

voor een aangenaam leefmilieu, een gezonde leefstijl en een 

woonomgeving waar bewoners trots op kunnen zijn. Als  

modern landgoed is Almere in staat om verder te groeien en 

om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

“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. Er is meer diversiteit in groen en in bomen.  

En er is veel eetbaar groen, er wordt hier veel wildgeplukt.  

Dat er zoveel ruimte in het groen is, maakt ook dat er theehuisjes  

en dergelijke kunnen komen. Het groen in de stad kan nog meer  

een plek voor ontmoeting worden.” 

Gerda Lenselink, Deltares - prive gesproken De Landschapspiramide als basis voor de (gebruiks)waarde van het groen
Bron: Op weg naar een Handelingsperpectief

Verstedelijking Economische positie

Volksgezondheid Welzijn en gezondheid

Klimaatverandering Leefomgeving

Afname biodiversiteit Natuurwaarde
 

Imago en identiteit

Beleving en 
toegankelijkheid

Bronnen 
en diensten

Natuurlijk
systeem
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Benut de kracht van de polycentrische stad met het groene netwerk, 
door meer hiërarchie, versterking landschappelijke structuren en 
verweving van groen tot  in alle haarvaten van de stad.

Trek de strand-kwaliteit van Duin door in Pampus en benut de kwaliteit van het grootse landschap van het IJmeer.

Benut het groen voor sport, spel en ontspanning.
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De verweving tussen stad en groen zit in het DNA van Almere  
(en ook elders in de Oostflank) en deze kwaliteit wordt gekoesterd  
en uitgebouwd: Growing Green City. De stedelijke groenstructuur  
wordt afgestemd op actuele maatschappelijke behoeften en wordt  
beter verweven met de buurten. Stedelijke ontwikkelingen gaan  
samen met de uitbouw van stedelijke groenstructuur.

NEW TOWN ALMERE: EEN LANDSCHAPSSTAD MET EEN INNIGE VERBONDENHEID TUSSEN STAD & LAND

Het Weerwater als stadsmeer Beatrixpark als verbindend wijkpark

Nieuwe verbanden tussen landschap en stedelijkheid in Duin

Geplande verweving van buurten en groen in AlmereHout als het nieuwe Stadsbos van Almere

Experimenten met nieuwe verhoudingen wonen, 
landschap en stadslandbouw in Oosterwold

Wonen aan het groen
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In de toekomst heeft Almere een klimaatbestendige, volledige 

circulaire openbare ruimte en gebouwde omgeving en een 

volledig duurzaam energiesysteem. De stad is energieneutraal, 

mede dankzij strikte regionale vestigingsvoorwaarden voor 

datacenters (oliegekoeld en innovatief) waardoor deze minder 

stroom verbruiken en meer restwarmte afgeven. 

Bestaande wijken in Almere worden klimaatadaptief en 

energieneutraal. Er komen maatregelen op gebouwniveau 

(isolatie, zon op dak, groene daken, individuele duurzame 

warmteoplossing) en op gebiedsniveau, zoals het vergroenen 

van de openbare ruimte (fijnmaziger groenblauwe raamwerk) 

en het aansluiten op warmte- en koelnetten. De bron van het 

bestaande Almeerse warmtenet wordt verduurzaamd, door 

toepassing van bijvoorbeeld geothermie in combinatie met 

of in plaats van restwarmte van Nuon. Per wijk wordt bekeken 

welke duurzame warmteoplossingen (individueel, collectief / 

hoge temperatuur, lage temperatuur) het best passend is. Voor 

de eerstkomende jaren beschrijven de Duurzaamheidsagenda 

en Warmtevisie van de Gemeente Almere hiervoor de inzet.

Nieuwe gebiedsontwikkelingen worden klimaatadaptief, 

energieneutraal en circulair. In gebiedsontwikkelingen zoals 

(delen van) Almere Pampus wordt houtbouw toegepast. 

Ontwikkellocaties nabij het water, zoals Pampus, worden 

aangesloten op een lagere temperatuur (LT)-warmtenet. Het 

LT-net wordt gevoed met warmte uit het IJmeer/Markermeer 

(wat een positief effect heeft op de biodiversiteit), bij de komst 

van een IJmeerverbinding via bodemwarmte (via pilaren 

IJmeerverbinding) en/of met restwarmte van oliegekoelde 

datacenters. Ook is aardwarmte (geothermie) een potentiële 

duurzame bron; onderzoek naar de haalbaarheid hiervan loopt. 

6  KLIMAATBESTENDIGE, CIRCULAIRE EN ENERGIENEUTRALE STAD

De potenties en kansen voor een volledig klimaatadaptief, circulair en energieneutraal Almere zijn aanwezig

De Centrale in Diemen is de warmtehub van de regio: hier vindt 

de verdeling plaats van waterstof naar gebieden die HT-warmte 

nodig hebben en LT naar alle goed geïsoleerde (nieuwbouw)

gebieden in de Bay Area.
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Circulariteit functioneert in de toekomst op grote schaal. 

Met reeds lopende initiatieven als het Praktijk- en  

Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) en het 

Almeerse grondstoffendepot heeft Almere goede kaarten 

in handen. Oosterwold levert met haar stadslandbouw een 

bijdrage aan de Oostflank als groene grondstoffenfabriek. 

De gehele regio is nodig om de gewenste schaalgrootte 

te bereiken voor rendabele upcycleprocessen van rest-

stromen. Circulaire hubs op De Vaart en De Steiger zijn  

de pilotfase voorbij en krijgen regionale betekenis. Er is 

sprake van een systeemverandering.

Almere biedt allerlei kansen voor een duurzame en 
circulaire ontwikkeling. Maak dit het ‘nieuwe normaal’. 
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ACCENTVERSCHILLEN PERSPECTIEF ALMERE T.O.V. RRAAM (2013)

ACCENTVERSCHIL MET RRAAM (2013)

1 Bestaande wijken Opgaven in bestaande wijken krijgen nu meer aandacht en urgentie. 

2 Middenklasse Voorheen werd vooral ingezet op het diverser maken van de Almeerse samenleving, nu wordt de opgave breder:  

ook zorgen voor sterke middenklasse.

3 Onderwijs Onderwijs in de volle breedte is nu als cruciaal thema steviger neergezet. 

4 Economie Eerder waren er ook al forse economische ambities; nu ligt er meer urgentie bij de uitvoering vanwege achterblijvende  

resultaten. In de genoemde clusters is sprake van accentverschillen. 

5 Woonprogramma Er zijn de komende 30 jaar meer woningen nodig in de regio dan eerder gedacht (woningvraag); tegelijkertijd is het  

mogelijke woningbouwprogramma groter (woningaanbod).

6 Verdichting Centraal Station Centraal Almere stond als ontwikkellocatie op de kaart, maar vrij beperkt. Nu gaat de visie uit van een grote  

vergroenings- en verdichtingsopgave met duizenden extra woningen, werkgelegenheid en voorzieningen.

7 Knooppuntontwikkeling Verdichting rondom bestaande en nieuwe OV-knooppunten is niet eerder op deze manier benoemd.

8 Landschap De betekenis van landschap is breder geworden, nu het een belangrijke functie krijgt voor klimaatadaptatie.

9 Duurzaamheid (energietransitie,  

circulariteit & klimaatadaptatie)

Naast klimaatadaptatie zijn de energietransitie en de circulaire economie nieuwe thema’s.

10 Bereikbaarheid / IJmeerlijn De urgentie voor de IJmeerlijn neemt toe vanwege de verdere doorgroei van Almere.
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