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Voorwoord partners
Ben Huisman - directeur-bestuurder Het Flevo-landschap
‘Eén van de kwaliteiten van Almere zijn de grote groen- en recreatiegebieden. Het Lepelaarplassengebied dat wij beheren, is daarbinnen een heel bijzonder onderdeel met 
zeer hoge én beleefbare natuurwaarden. De unieke moerasnatuur, een wilgenoerbos en een opener recreatiebos vormen een bijzondere combinatie met het weidse Marker-
meer, het gemaal en beide Vaarten; het verhaal van Flevoland in een notendop. Wij zorgen hier voor beleving die mensen in het hart raakt en met de natuur verbindt. Met dit 
Uitvoeringsprogramma Almeersepoort gaan we werken aan een nieuwe bezoekersontvangst op het voormalige werkeiland, avontuurlijke wandelpaden en andere elementen 
die de natuurbeleving nog leuker maken, in combinatie met investeringen in de natuurkwaliteit zelf.’

Wout Neutel - hoofd Staatsbosbeheer Flevoland
‘De Oostvaardersplassen is een Natura 2000-gebied dat grenst aan de nu nog achtste stad van Nederland qua inwoners: Almere. Ook dat maakt de Oostvaardersplassen 
heel bijzonder. Voor Staatsbosbeheer een goede reden om naast de natuurwaarden ook hard te werken aan de belevingsmogelijkheden. De ‘poortgebieden’, de entrees van  
Nationaal Park Nieuw Land waar de Oostvaardersplassen deel van uitmaakt, zijn daarvoor een prima middel. Om de natuur op uiteenlopende manieren te beleven op de 
overgang van de stad en de kern van het natuurgebied. Het Oostvaardersbos, met als kloppend hart Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders en het Kotterbos zijn voor 
Oostvaardersplassen Almere het poortgebied. Samen met de gemeente Almere en Stad & Natuur Almere hebben we daar afgelopen jaren al veel gerealiseerd in het aantrek-
kelijker maken van het gebied. De komende jaren gaat nog meer gebeuren aan een mooie programmering van natuureducatie en -excursies, kleinschalige passende events, 
meer landschappelijke variatie, routes en paden en een duurzame bosontwikkeling. Zo bouwen we verder aan natuur én de beleving ervan door de mens.’

Liesbeth Bronkhorst – directeur-bestuurder Stad & Natuur Almere
‘De Almeerse toegang tot de Oostvaardersplassen en het Lepelaarplassengebied liggen op een belangrijk kruispunt waar de groeiende stad Almere en het Nationaal 
Park Nieuw Land elkaar ontmoeten. Onze organisatie maakt zich hard voor het verbinden van die stad met de natuur. In dit project zetten wij ons dan ook samen met de  
diverse partners in om de natuurwaarden te verstevigen en de natuurbeleving te vergroten door middel van educatie, recreatie en marketing. Met als ultieme droom dat elk 
schoolkind het gebied minimaal een keer bezoekt.’

Michiel Rijsberman - gedeputeerde provincie Flevoland
‘Poorten vormen een wezenlijk onderdeel van toekomstgerichte nationale parken. Het zijn de plekken waar de bezoekers worden ontvangen en doorgeleid naar de top- 
bezienswaardigheden. Ook in Nationaal Park Nieuw Land, het jongste nationale park van Nederland, ontwikkelen we ontvangstgebieden. Dat doen met inachtneming van de 
draagkracht van de natuur, want de bescherming van kwetsbare natuur staat altijd voorop. 
In het project Almeersepoort krijgen zowel de natuur als de faciliteiten en arrangementen een kwaliteitsimpuls. Met als resultaat veerkrachtiger natuur én meer mogelijk-
heden om een groeiend aantal bezoekers een onvergetelijke natuurervaring te bezorgen. 
De scope van het project verbreedt zich de komende jaren: Naast het ontvangstgebied dicht bij de Oostvaardersplassen wordt ook gewerkt aan de natuurkwaliteit en beleef-
baarheid van het Lepelaarplassengebied. Als Almeerder kijk ik er naar uit om in de toekomst in het Almeerse poortgebied onze unieke natuur nog intenser te kunnen beleven.’  

Maaike Veeningen - wethouder gemeente Almere
‘Een stad krijgt vooral identiteit door de plekken waar inwoners en bezoekers graag komen. Plekken waar het bruist en leef t. Sport, cultuur, recreatie en toerisme verrijken 
Almere en maken onze stad tot een omgeving waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. De rijkelijk aanwezige natuur in Almere, zowel het groen als het water, 
draagt bij aan deze beleving. Almere groeit de komende decennia uit tot de vijfde stad van Nederland met zo’n 325.00 inwoners. Ook voor al onze toekomstige bewoners, 
waaronder ook veel kinderen, wil Almere een plek zijn waar stad en het buitengebied elkaar ontmoeten. Het Almeerse poortgebied van het Nationaal Park Nieuw Land en 
ontvangstplekken zoals het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders leveren hieraan een belangrijke bijdrage.’

Nik Smit – directeur-bestuurder Almere City Marketing
‘Almere mag zich de jongste en groenste stad van Nederland noemen. De veelzijdigheid van groen, water en natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen en Lepelaar- 
plassen maken deze stad een heerlijke plek om te wonen en recreëren. Binnen project Almeersepoort zet Almere City Marketing zich in om de toeristische en recreatieve 
waarde van te promoten en goed zichtbaar te maken bij de juiste doelgroep. Zo kunnen steeds meer inwoners en bezoekers deze prachtige plek in Almere ontdekken.’
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Hoofdstuk 1 
Het grotere 
plaatje 

1.1 Aanleiding 
De noordvleugel van de Randstad is een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Deze (internationale) toppositie is echter geen  
vanzelfsprekendheid. Het economisch krachtenveld verandert voortdurend.

Het is van belang op deze veranderingen in te spelen of liefst zelfs 
vooruit te lopen om succesvol te blijven. Om deze regio nu en in de 
toekomst krachtig en concurrerend te laten functioneren, moet 
in het vestigingsklimaat in de hele Noordvleugel geïnvesteerd 
worden. Een forse groei van de woningvoorraad, meer diversiteit 
aan woonmilieus, een goede bereikbaarheid en unieke natuur- en 
recreatiegebieden zijn daarbij essentieel. Almere vervult hierin een 
grote rol. Almere heef t veel te bieden om deze ambitie te bereiken. 
Daarom is door de gemeente, de provincie en het rijk, het Fonds 
Verstedelijking Almere (FVA) opgezet. Binnen het FVA zijn meerdere 
programmalijnen benoemd waaronder programmalijn 4, versterken 
verblijfsplekken cultuur, sport, recreatie en toerisme. 

Eén van de grote kwaliteiten van Almere is de toegang tot grote 
groen- en recreatiegebieden. Over tien jaar kent Almere een aantal 
plekken in en om de stad die de stad zelf én de Noordvleugel van de 
Randstad naar een hoger niveau brengen. Plekken die de stad en de 
regio aantrekkelijker maken als verblijfsgebied, als recreatiegebied 
en die het toerisme bevorderen. 

Tevens heef t Almere haar eigen gezicht in het culturele landschap 
verder ontwikkeld, complementair aan de regio. Met drie à vier bij- 
zondere bestemmingen (plekken) heef t Almere landelijke maar ook 
internationale aantrekkingskracht voor zowel dag- als meerdaagse 
bezoekers. Deze plekken zijn ook van toegevoegde waarde voor de 
Almeerders zelf.

In de provincie Flevoland ligt een natuurgebied dat uniek is in Neder-
land en Europa: Het Nationaal Park Nieuw Land bestaande uit de 
Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, de Marker Wadden en 
een groot deel van het Markermeer. De groeiende belangstelling 
voor de diverse en bijzondere natuur die hier te vinden is, zorgt 
voor een toename van het aantal bezoekers van het gebied. Deze 
groeiende belangstelling vraagt om een aanpak die ervoor moet 
zorgen dat de natuur behouden blijf t en liefst ook versterkt wordt, 
terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de beleving van het gebied en 
de opvangcapaciteit vergroot worden. Dit doen we door realisatie 
van zogenoemde poortgebieden. In deze poortgebieden realiseren 
we ontvangstplekken met de benodigde voorzieningen, wordt de 
natuur beter zichtbaar gemaakt door bijvoorbeeld kijkschermen 
en wordt het gebied beter bereikbaar. Daarnaast werken we in de 
ontvangstgebieden ook aan de versterking van de natuurkwaliteit 
en bieden we een gevarieerd en op maat gemaakt programma voor 
bezoekers. De natuur van de Oostvaardersplassen en de Lepelaar-
plassen vormt het kernproduct van het Almeerse poortgebied van 
het Nationaal Park Nieuw Land.

In 2018 is het Uitvoeringsprogramma 2017-2021 Almeersepoort 
Oostvaardersplassen/ Nationaal Park Nieuw Land vastgesteld en is 
gestart met de ontwikkeling van het poortgebied Oostvaarders- 
plassen Almere onder de projectnaam Almeersepoort.

In de eerste fase van het project Almeersepoort ligt de focus van 
de werkzaamheden op Oostvaardersplassen Almere en wordt het 
Lepelaarplassengebied verkend. 

In de tweede fase van het project, komen ook voor het Lepelaar-
plassengebied concrete maatregelen en activiteiten in beeld. Ook 
is voor de tweede fase de (financiële) participatie in het project 
Oostvaardersoevers geregeld. Dit betekent dat met dit voorliggend 
uitvoeringsprogramma de ontwikkeling van alle Almeerse deel- 
gebieden van het Nationaal Park Nieuw Land meegenomen is.
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1.2 Almeersepoort:
wat is dat nu eigenlijk? 
Een deel van het Nationaal Park Nieuw Land ligt binnen of tegen de  
gemeente Almere. De naam ‘Almeersepoort’ is een projectnaam voor het  
gehele project dat zich richt op de ontwikkeling en versterking van de 
Almeerse zijde van het Nationaal Park. 

Dit project gaat o.a. over de versterking van het landschap en de natuurwaarden, de aanleg van  
voorzieningen, het vergroten van de beleving en het ontwikkelen van programma waaronder ook de 
educatie en de marketing. Dit geldt voor een deel van de Oostvaardersplassen, het gehele Lepelaar-
plassengebied en het Markermeer (Westvaarders). In de publiekscommunicatie en marketing gebruiken 
we de namen Oostvaardersplassen Almere en Lepelaarplassen. 
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1.3 Alles draait om de natuur
Nationaal Park Nieuw Land is in de eerste plaats een vogelgebied. De beschermde vogelsoorten leven hier, jaarrond of gedurende een deel van het jaar. Zij 
komen af op het voedselaanbod en de aanwezigheid van beschutte en veilige plekken om te rusten, te ruien en te broeden. Samen met het IJmeer vormt het 
Markermeer een van de weinige zoetwatermeren in de gematigde klimaatzone van Noord Europa. Voor veel vogelsoorten is zo’n zoetwatermeer onmisbaar. 
Hetzij als winterverblijf, hetzij als pleisterplaats op de trekroutes.

De waarde van het Nationaal Park Nieuw Land als vogelgebied is 
verbonden aan de variëteit in leefgebieden. Nieuw Land is een 
wetland dat verschillende leefgebieden kent, zoals diep en ondiep 
open water, grootschalige moerassen, natte- en droge graslanden 
en bossen. In het voorjaar en in het najaar sterken veel trekvogels 
hier aan tijdens een tussenstop op hun jaarlijkse (intercontinentale) 
tocht van noord naar zuid en andersom. Voor andere vogels is 
Nieuw Land de bestemming van hun trek. In het voorjaar komen 
vogels uit Zuid-Europa en Afrika om hier te broeden en hun jongen 
groot te brengen. In de winter leven hier vogels uit het hoge noorden, 
die voor hun voedsel aangewezen zijn op ijsvrij water of voedselrijke 
graslanden. 

De kwetsbare moerasnatuurkernen van de Oostvaardersplassen en 
de Lepelaarplassen worden omzoomd door natuurlijke gebieden 
die mogelijkheden bieden voor natuurbeleving en recreatie. Voor-
beelden zijn het Oostvaardersbos, Kotterbos en Vaartsluisbos. Dit 
zijn relatief jonge bossen op voedselrijke klei die nog volop in hun 
natuurlijke ontwikkeling zijn. Dit is een bostype dat niet veel meer 
voorkomt in Nederland, omdat die grondsoort vooral voor land-
bouw gebruikt wordt. Dit type bos is dan ook zeldzaam in Neder- 
land. Deze van oorsprong vooral aangelegde productiebossen 
worden ontwikkeld tot multifunctioneel en gevarieerd loofbos en 
een divers landschap zoals bosweidelandschappen en waterpartijen 
in bosmilieus.

De moeraskernen en de bossen eromheen zijn allemaal onderdeel 
van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het algemeen is in 
Nederland het beleid dat natuurgebieden opengesteld zijn voor 
recreanten.

Binnen het Nationaal Park Nieuw Land wordt ingezet op het ver- 
sterken van de verbindingen tussen de diverse natuurkernen. Binnen- 
en buitendijks wordt ingezet op het verbeteren van de ecologische 
relaties tussen de kerngebieden gericht op het functioneren van 
habitats en ecosystemen. In de komende jaren wordt bijvoorbeeld 
het project Oostvaardersoevers uitgevoerd.

De natuur houdt niet op bij de grenzen van het nationaal park of 
het project Almeersepoort. De gemeente Almere heef t in 2021 de 
Visie Ecologie 2020 vastgesteld. In de aankomende jaren worden bij- 
voorbeeld bestaande ecologische verbindingen verbeterd en nieuwe 
verbindingen aangelegd.

In het project Almeersepoort staan de ecologische waarden 
centraal. De natuur wordt maximaal beleefbaar gemaakt 
maar niet verstoord en waar mogelijk en nodig versterkt 
door natuur-inclusieve investeringen.

Visie Ecologie uit 2020

1.4 Betekenis voor de stad
De groei en ontwikkeling van Almere is een omvangrijke opgave. Het betekent dat naast bouw van vele nieuwe woningen, de ontwikkeling van werklocaties 
en de aanleg van de benodigde infrastructuur ook gezorgd moet worden voor een sociale, diverse, aantrekkelijke en leefbare stad met een eigen profiel. 
Almere ontwikkelt zich door, ook in kwalitatieve zin. Dit moet resulteren in een complete stad waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren.

Het project draagt bij aan de economische ontwikkeling van de 
stad: door economische activiteit in en rond het projectgebied te 
stimuleren en door Almere een extra beleving te bieden. Dit heef t 
een positieve invloed op op de uitstraling en aantrekkingskracht 
van Almere en brengt een vergroting van de werkgelegenheid.

De afgelopen jaren zijn in het Almeerse poortgebied van het natio-
naal park al mooie en betekenisvolle stappen gezet om die kwaliteit 
te versterken. Met dit uitvoeringsprogramma bouwen we verder 
aan de zichtbaarheid van deze unieke kwaliteiten. De ambitie is 
niet alleen de ecologische waarden te behouden en zo mogelijk te  
versterken maar ook om de toeristische en maatschappelijke 
waarden te vergroten. 

De waarde van toerisme en recreatie voor de samenleving is met de 
coronacrisis nog duidelijker zichtbaar geworden. De maatregelen 
als gevolg van de coronapandemie laten nadrukkelijk zien welke  
ef fecten het vrijwel geheel sluiten van de toeristisch recreatieve  
sector heef t op de maatschappij. Het belang van deze sector is diep 
in de samenleving verankerd. Steeds duidelijker wordt dat deze  
sector niet alleen economische waarde heef t en bijdraagt aan het 
succes van andere sectoren (inkomen en werkgelegenheid voor 
toeleveranciers, vestigingsklimaat etc.) maar ook een stevige  
bijdrage levert aan maatschappelijke waarden zoals kwaliteit van 
leven, geluk, trots, ontmoeten, kennis delen, gezondheid en mee 
kunnen doen. 

De economische waarde van toerisme en recreatie is vaak groter 
dan gedacht. Vestiging en inzet van ondernemers en de daarmee 
groeiende werkgelegenheid zijn vaak direct zichtbaar. Minder zicht-
baar maar net zo belangrijk is de bijdrage van toerisme en recreatie 
aan werkgelegenheid voor toeleveranciers, kennisontwikkeling en 
scholing, het voorzieningenniveau, het verbeteren van imago en 
aantrekkingskracht op nieuwe bewoners en bedrijven.

Het Almeerse poortgebied van het Nationaal Park Nieuw Land zet in 
op al deze aspecten. Ecologische ambities liggen in de versterking 
van het landschap en het borgen en waar mogelijk versterken van 
de bestaande natuurwaarden. Deze natuurwaarden zijn belangrijk 
voor iedereen en zijn het ‘kernproduct’ voor toerisme en recreatie. 
Het doel is juist om de afstand tot de natuur te verkleinen en mensen 
meer bewust te maken van de schoonheid en het (internationale) 
belang van deze unieke nieuwe natuur. 

Ook bieden we inwoners en bezoekers een plek om tot rust te komen, 
te ontspannen en te genieten van de natuur, een plek om te bewegen, 
te leren en te ontdekken. Dichtbij de stad tegen de Deltametropool 
aan leent het Nationaal Park zich bij uitstek als living lab ten aan-
zien van de actuele thema’s rondom natuur en duurzaamheid voor 
een brede groep bezoekers en leerlingen/studenten. Dit creëert 
meer draagvlak voor en betrokkenheid bij de natuur. Steeds meer 
Almeerders maar ook bezoekers uit binnen- en buitenland komen 
naar het Nationaal Park Nieuw Land. 

Aankomende jaren zal in Oostvaardersplassen Almere de grote 
verandering in het landschap en de bijbehorende voorzieningen 
zichtbaar worden. Het landschap, de vele fiets- en wandelroutes, de 
bijzondere uitkijkvoorzieningen en het programma dat nu al goed 
vorm krijgt zullen groeiende aantrekkingskracht hebben op inwon-
ers en bezoekers. Door goed te zoneren en gericht te programmeren 
is in het poortgebied ruimte gecreëerd voor de diverse doelgroepen. 
Ook in het Lepelaarplassengebied worden de eerste ontwikkelingen 
de komende jaren zichtbaar. Een verbeterde ontvangst in het ver-
nieuwde bezoekerscentrum De Trekvogel, het belichten van de historie 
en vertellen over de natuur door de opzet van programma’s zal ook 
hier een groei in bekendheid en bezoekers opleveren. 

Door deze ontwikkelingen ontstaan steeds meer mogelijkheden voor 
bestaande en nieuwe ondernemers en instellingen om activiteiten te 
ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren aan de gastvrijheid, 
de kennisontwikkeling en de beleving van het gebied. Vanuit het 
project stimuleren we de ontwikkeling van activiteiten door onder- 
nemers en instellingen. Ook stimuleren we de bestaande onder- 
nemers om mee te doen aan programma’s als ‘gastheer van het 
landschap’. In de poortgebieden zijn de mogelijkheden voor vestiging 
van gebouwde voorzieningen beperkt. De directe omgeving van het 
poortgebied biedt daarvoor meer mogelijkheden en kansen. Tegen 
het Lepelaarplassengebied ligt bijvoorbeeld Camping Waterhout en 
bijna tegen de Oostvaardersplassen aan, liggend aan de Evenaar, is 
een reservering voor de vestiging van een hotel opgenomen.
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1.5 Context & kaders
Het project Almeersepoort staat niet op zichzelf maar past binnen een bredere context van ontwikkelingen en kaders.

Nationaal Park Nieuw Land
Op 1 oktober 2018 heef t de minister van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit (LNV) de status ‘Nationaal Park’ toegekend aan Nieuw 
Land. Het Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de gebieden Oost-
vaardersplassen, Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker 
Wadden en brengt binnendijkse en buitendijkse natuurgebieden 
bij elkaar. 

In het Nationaal Park Nieuw Land werken de provincie Flevoland, 
Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Rijks- 
waterstaat, waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere 
en Lelystad samen. Alle partijen zijn op een of andere manier  
betrokken bij de ontwikkeling van één of meerdere deelgebieden.

De Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land (2019-2040) sluit aan 
op de activiteiten die we in Almere uitvoeren voor de Oostvaarders- 
plassen en de Lepelaarplassen. Daarnaast is het concept ‘Nationaal 
Park’ voor Almere een duidelijke kans om de ambities rond RRAAM 
(Rijk-regioprogramma Amsterdam – Almere – Markermeer) en het 
Toekomstig Bestendig Ecologisch Systeem Markermeer – IJmeer 
(TBES) vorm te geven: naast de opgave om in Almere ruimte te bieden 
aan 60.000 nieuwe woningen zetten we ook in op kwalitatieve groei 
van de stad en versterken we de natuurkwaliteit van het Markermeer.

Conform het Handvest NP Nieuw Land (april 2022) werken de partners aan drie opgaven:

Het versterken en  
verbinden van natuur;  

als drager van het  
nationaal park. 

Het verbinden van  
natuur en samenleving; 

versterken betrokkenheid 
van de samenleving bij en het 

realiseren van draagvlak  
voor de natuur. 

Het vergroten en versterken  
van natuurbeleving; 

 (toerisme, educatie en economie), 
mensen zijn van harte welkom  

en voelen zich welkom.

Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land
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Almere 2.0
In 2013 is door het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere 
besloten over de doorgroei van Almere. De gezamenlijke ambitie is 
om Almere vooral door te ontwikkelen tot een stad waar het prettig 
is om te wonen, werken en recreëren. De enorme groeiopgave die 
Almere heef t, vraagt om een brede en integrale aanpak dat moet 
leiden tot gebalanceerde en kwalitatieve groei van de stad. Om dit 
waar te maken is het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) in het leven 
geroepen. Binnen de programmalijnen van het Fonds Verstedelijking 
Almere zijn sleutelprojecten benoemd die het vestigingsklimaat 
van Almere en de regio verbeteren.

Het sleutelproject ‘Almeersepoort Nationaal Park Nieuw Land’ valt 
onder de programmalijn ‘Cultuur, Toerisme & Sport’. Een stad krijgt 
voornamelijk identiteit door de plekken waar inwoners en bezoekers 
graag komen. Plekken waar het bruist en leef t. Cultuur, recreatie en 
toerisme en sport verrijken de stad en maken Almere tot een plek 
waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.

Agenda Toerisme & Recreatie 2016-2022
De Agenda Toerisme & Recreatie 2016-2022 is belangrijke input geweest 
voor de programmalijn ‘Cultuur, Toerisme & Sport’ van het Fonds 
Verstedelijking Almere. 

Almere is een groene stad binnen de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA) en combineert stad, natuur en recreatie. Door in te zetten op 
toerisme en recreatie verzilvert Almere de kansen die de stad biedt. 
Groen krijgt een grotere gebruikswaarde evenals het water.

Ook de combinatie van activiteiten in stedelijke gebieden vergroot de 
aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers. Bezoekers 
zijn belangrijk. Meer bezoek leidt tot meer bestedingen en zorgt 
voor de groei van de werkgelegenheid maar draagt ook bij aan het 
imago van Almere. Almere wordt zichtbaar als bijzondere stad in de 
Randstad waar men graag wil wonen, werken en recreëren.

In de Agenda Toerisme & Recreatie 2016-2022 zijn daarom vier kern- 
gebieden voor toerisme en recreatie aangewezen: Almere Centrum, 
Kustzone Poort, Boswachterij Almeerderhout/ De Kemphaan en de 
Oostvaardersplassen.

Daarnaast zijn vijf belangrijke thema’s benoemd waarmee Almere 
zich kan profileren: shoppen, architectuur, waterrecreatie, (nieuwe) 
natuurbeleving en evenementen. Alle kerngebieden zijn inmiddels 
onderdeel van de sleutelprojecten van het Fonds Verstedelijking 
Almere (FVA). 

Uitgangspunten van de gemeenteraad voor de 
Almeersepoort
De eerste fase is gestart met de vaststelling van de uitgangspunten uit 
het Uitvoeringsprogramma 2017-2021 Almeersepoort Oostvaardersplassen/ 
NP NL door de gemeenteraad in 2018. Deze uitgangspunten zijn sinds-
dien leidend geweest voor de ontwikkeling van het Almeerse poort-
gebied en blijven ook leidend voor het vervolg (zie opsomming): 

 ■ Het project draagt bij aan de economische ontwikkeling 
van de stad:

 ■  Direct door economische activiteit in en rond het  
 projectgebied te stimuleren;

 ■  Indirect door Almere een extra attractie te bieden wat  
 een positieve invloed heef t op de uitstraling van  
 Almere als vestigingsplaats voor bedrijven en nieuwe  
 inwoners en meer bezoekers trekt;

 ■ Rode draad in de ontwikkeling van de Almeersepoort is 
placemaking: een drie-eenheid van hardware (gebouwen, 
infra, landschap etc.), sof tware (structurele programmering 
van activiteiten en educatie) en orgware (permanente 
samenwerking tussen organisaties en ondernemers) ten 
dienste van de Almeersepoort;

 ■ Programmering van activiteiten, communicatie & 
marketing zijn voorwaardelijk voor ontwerp en realisatie 
van infrastructuur en gebouwen; We realiseren voor de 
(toekomstige) gebruikers;

 ■ De Almeersepoort is als entreezone van de Oostvaarders- 
plassen onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land;

 ■ Ecologische waarden staan centraal. Het Natura 2000- 
gebied wordt maximaal beleefbaar gemaakt maar niet 
verstoord.

Beleidskader beheer Oostvaardersplassen
Op 18 juli 2018 heef t Provinciale Staten Flevoland ingestemd met 
het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen (Advies Beheer Oost- 
vaardersplassen van de commissie van Geel).

In dit beleidskader zijn diverse maatregelen opgenomen ter be- 
vordering van het welzijn van de grote grazers: beschuttings- 
maatregelen, vermindering van de ruimte voor begrazing en van de 
begrazingsdruk, vermindering van het aantal dieren en aandacht 
voor het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen. In het 
grazige gebied dient een halfopen landschap te ontstaan, zoals altijd 
al de bedoeling is geweest.

In dit beleidskader wordt ook geconstateerd dat de recreatieve 
voorzieningen in en rond het Oostvaardersplassen in wisselende 
mate aanwezig en van wisselende kwaliteit zijn. Dat kan en moet 
verbeteren door:

 ■ Verbetering van de bereikbaarheid;
 ■ Ontwikkeling van ‘poortgebieden’ met meer voorzieningen 

en meer capaciteit;
 ■ Aanleg van uitkijkvoorzieningen, paden en routes;
 ■ Uitbreiden van groepsvervoersmogelijkheden in het 

kerngebied, alleen mogelijk onder begeleiding en in 
bepaalde perioden van het jaar;

 ■ Optimalisatie van beleving van natuur en landschap.

De eerder vastgestelde plannen voor Oostvaardersplassen Almere 
passen in het provinciale beleidskader. Zo dragen de parkeervoor-
zieningen bij aan de verbetering van de bereikbaarheid, wordt met 
het observatorium een uitkijkvoorziening in het kerngebied ge- 
realiseerd en worden de mogelijkheden om groepen in en langs het 
gebied te vervoeren vergroot.

De uitbreiding van NBC de Oostvaarders draagt bij aan de uit-
breiding van capaciteit van voorzieningen. Daarnaast wordt in de 
Almeerse randzone natuur en landschap verbeterd.
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1.6 Placemaking: samen een bijzondere 
plek ontwikkelen 
Het uitgangspunt en de rode draad in de ontwikkeling van de Almeersepoort is placemaking.

Placemaking is de filosofie achter de gekozen strategie: we werken 
met gebruikers samen aan de verbetering van het gebied, om het 
gebied zo bekender, meer beleefbaar en aantrekkelijker te maken. 
Het kernbegrip is ‘belevenissen’ voor bezoekers. Dit betref t zowel 
de sof tware, de hardware als de orgware:

Hardware

Orgware

Place-
making

Sof tware: 
Het gaat om het bieden van een mix van structurele en eenmalige 
recreatieve- en educatieve activiteiten (programmering). Doel is 
om de beleving van het gebied te versterken en om door middel van 
gerichte communicatie en marketing bezoekers naar het gebied te 
trekken. Hierbij zijn de aanwezigheid van passende voorzieningen 
en goed gastheerschap richting bezoekers belangrijk. 

Inwoners, ondernemers, partners en andere belanghebbenden 
worden actief betrokken door middel van communicatie en het  
organiseren van activiteiten zoals informatiebijeenkomsten.

Hardware: 
Het gaat om de fysieke (zichtbare) maatregelen in een gebied.  
Bijvoorbeeld door het versterken van het landschap en de ecologie, 
het bouwen van voorzieningen en gebouwen die nodig zijn en de 
aanleg van infrastructuur zoals wandel en fietsroutes.

Orgware: 
Dit gaat over het proces van de totstandkoming van het gebied. 
Doel is het stimuleren van een permanente samenwerking tussen 
de diverse betrokken organisaties en ondernemers. Dit alles doen we 
om het toeristisch recreatieve kernproduct zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken en te houden.

Door de combinatie van het bovenstaande kunnen bijvoorbeeld de 
programmering van publieksactiviteiten en de landschappelijke en 
recreatieve inrichting elkaar versterken. De genoemde onderdelen 
krijgen in het totale project nadrukkelijk een plek in de verschillende 
deelprojecten of bouwstenen die nauw met elkaar samenhangen.
De ambitie is om in het Almeerse poortgebied een verdubbeling 
van het aantal bezoekers te realiseren in een periode van tien jaar.

1.7 Partners
Provincie Flevoland
De provincie Flevoland is partner in het Nationaal Park Nieuw Land. Hierin werken verschillende 
partijen nadrukkelijk samen aan een samenhangend en uniek nationaal park. De provincie Flevoland 
is daarnaast via het Fonds Verstedelijking Almere direct verbonden aan dit project.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is partner in het Nationaal Park Nieuw Land. Daarnaast werkt Staatsbosbeheer, als  
gebiedsbeheerder en medefinancier van het project, aan de doorontwikkeling van het Oostvaarders- 
plassengebied.

Stad & Natuur Almere
Stad & Natuur Almere heef t een prominente plek in het gebied als beheerder van het Natuurbeleving-
centrum de Oostvaarders en werkt tegelijkertijd uitvoerig aan de programmering van recreatieve 
en educatieve activiteiten in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Het Flevo-landschap
Het Flevo-landschap is partner in het Nationaal Park Nieuw Land. Daarnaast werkt Het Flevo- 
landschap als gebiedsbeheerder en medefinancier van het project aan de doorontwikkeling van het 
Lepelaarplassengebied.

Almere City Marketing
Almere  City  Marketing (ACM) speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de sof tware: in   
samenwerking met Stad & Natuur en Staatsbosbeheer werkt ACM aan aantrekkelijke program- 
mering, communicatie en marketing.

1.8 Een gefaseerde
aanpak
Afgelopen jaren is het uitgangspunt van place-
making toegepast op de ontwikkeling van het  
poortgebied Oostvaardersplassen Almere. Het gaat 
hierbij om de positionering van de Oostvaarders- 
plassen, de doelgroepen die hierbij passen, de 
marketing, programmering en doorontwikkeling 
van het landschap, de gebouwen en voorzieningen.

Dit totale pakket aan acties heef t inmiddels geleid tot nieuwe  
activiteiten en evenementen en bijzondere ontwerpen van voor-
zieningen en landschappen die passen bij de doelgroepen. Door  
het toepassen van experimenten en pop-up activiteiten is veel 
ervaring opgedaan. De partners zijn bovendien hard op weg naar 
een structurele hechte samenwerking waarbij gebruik wordt ge-
maakt van elkaars kracht en ervaringen. Het aantal bezoekers is, 
ondanks de coronapandemie, gestegen. Placemaking heef t nu dus 
al veel opgebracht. Daarom blijf t voor de toekomst de essentie 
van dit sleutelproject ongewijzigd: ook in de tweede fase van het  
project Almeersepoort blijven we onverminderd enthousiast  
werken aan de drie-eenheid hardware, sof tware en orgware.
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Hoofdstuk 2 
Eerste fase project  
Almeersepoort

2.1 Introductie
In 2018 is het Uitvoeringsprogramma Almeersepoort Oostvaardersplassen/ NP NL eerste fase vastgesteld. 
Dit uitvoeringsprogramma beschrijf t de werkzaamheden en beoogde resultaten die behoren tot de 
eerste fase van het project Almeersepoort. Een deel van de beoogde resultaten is gerealiseerd en een 
deel is in voorbereiding voor de uitvoering.

De eerste fase is vooral gericht op de Oostvaardersplassen Almere. 
In dit hoofdstuk ligt daarom vooral de nadruk op de beschrijving 
van de werkzaamheden rondom de Oostvaardersplassen. Toch is in 
de eerste fase ook een verkenning uitgevoerd naar de gewenste 
ontwikkeling van het Lepelaarplassengebied, dit als opmaat naar 
de tweede fase.

De overkoepelende doelstellingen voor de eerste fase, gericht op 
de Oostvaardersplassen, zijn: 

(Inter)nationale bekendheid van Nationaal Park 
Nieuw Land en daarmee de Oostvaardersplassen 
vergroten; 

Meer bezoekers trekken, die langer blijven 
en meer besteden; 

Landschappelijke, ecologische en recreatieve 
kwaliteit van het gebied vergroten;

Oostvaardersplassenbeleving dichtbij  
Almere versterken; 

Het Uitvoeringsprogramma Almeersepoort is vanaf de start ge- 
baseerd op het principe van placemaking zoals dat in het voor-
gaande hoofdstuk is beschreven. Het kernbegrip is ‘belevenissen’ 
van bezoekers. Dit betref t zowel de sof tware, de hardware als de 
orgware. Het vormgeven van de ruimtelijke en programmatische 
aanpak is dan ook hand in hand opgepakt.

kaart: plangebied 1e fase Almeersepoort 
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2.2	 Software:	marketing,	communicatie	en	programmering	
Met placemaking als uitgangspunt van werken wordt de marketing, communicatie en programmering van activiteiten in Oostvaardersplassen Almere ge- 
organiseerd. De uitvoering hiervan is in 2017 vastgelegd in een tweetal documenten: het Strategisch Marketing en Communicatieplan 2017-2027 en het Strategisch 
Programmeringsplan 2017-2021.

De marketing, communicatie en programmering van activiteiten 
en evenementen is vanaf de start van het project al in uitvoering  
genomen. Dit krijgt vorm in educatieve activiteiten, excursies, 
kleinschalige evenementen en door publicaties in diverse (social) 
media.

Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten van de marketing, communicatie- 
en programmeringsactiviteiten zijn gebaseerd op, vooraf bepaalde, 
merkwaarden, kernkwaliteiten, kernpropositie en het positioner-
ingsstatement voor de Oostvaardersplassen.

Merkwaarden en kernkwaliteiten 
Oostvaardersplassen Almere
De merkwaarden voor het gebied zijn dynamisch, avontuurlijk 
en gastvrij. Het gebied kenmerkt zich door een uniek uitzicht 
op weidse vlakte (licht, zon en dieren), man made land,  dicht-
bij de stad Almere en een gunstige ligging ten opzichte van 
de Randstad. 

De kernkwaliteiten zijn:
 ■ Uitzicht op weidse vlakte (licht, zon en dieren); 
 ■ Verhaal van pioniers New Land: new nature, new city; 
 ■ Dichtbij de stad Almere; 
 ■ Gunstige ligging t.o.v. Randstad.

Deze merkwaarden en kernkwaliteiten komen naar voren in de kern- 
propositie voor het gebied: de belof te aan de bezoeker:

Kernpropositie Oostvaardersplassen Almere
‘Oostvaardersplassen Almere is een avontuurlijke locatie 
waar je de dynamische natuur van de Oostvaardersplassen 
ervaart in een onderscheidend cultuurhistorisch deel van 
Nederland. Door de gunstige ligging aan de rand van Almere 
is het gebied goed bereikbaar en beleef je de ruige achtertuin 
van deze pioniersstad.’

De kernkwaliteiten, merkwaarden en kernpropositie zijn de basis 
van het merk. 

Positioneringsstatement 
Oostvaardersplassen Almere
Oostvaardersplassen Almere is een avontuurlijke locatie waar 
je de dynamische natuur van de Oostvaardersplassen ervaart 
in een onderscheidend cultuurhistorisch deel van Nederland. 
Door de gunstige ligging aan de rand van Almere is het gebied 
goed bereikbaar en beleef je de ruige achtertuin van deze 
pioniersstad. Het is één van de ontvangstgebieden van de 
Oostvaardersplassen en daarmee van Nationaal Park Nieuw 
Land. Vanaf de Oostvaardersplassen Almere is er een prachtig 
uitzicht over de uitgestrekte vlaktes en plassen waar diverse 
wilde dieren te zien zijn. In dit mysterieuze moerasgebied 
tussen Almere en Lelystad leven duizenden ganzen en water- 
vogels, wilde heckrunderen, konikpaarden, edelherten en vossen. 
Juist omdat de dieren met rust worden gelaten, weten zij zich 
veilig en zijn ze zichtbaar voor het publiek dat geniet van de 
omgeving. Het ontstaan van de Oostvaardersplassen is net zo 
bijzonder als het natuurgebied vandaag de dag. Ruim 40 jaar 
geleden settelden zich de eerste pioniers in Almere, een 
nieuwe stad in een deel van Nederland dat tot de drooglegging 
ervan nog de Zuiderzee was. Op dit nieuwe land ontstond per 
toeval nieuwe natuur die uiteindelijk resulteerde in de Oost-
vaardersplassen. In dit duurzame en ruige gebied ontmoet-
en cultuurhistorie en natuur elkaar. 

Programmering samen met de communicatie en marketing, moeten 
bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het project.

Het verhaal 
De gekozen marketingcommunicatiestrategie is de zogenoemde 
‘paraplustrategie’. Dit houdt in dat we het overkoepelende verhaal 

van de Oostvaardersplassen Almere centraal zetten. Dit verhaal is 
de basis voor de communicatie over en de marketing van het gebied. 
Daarin is het mogelijk om nuances aan te brengen die een bepaalde 
doelgroep aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan de ‘tone-of-voice’ voor 
één van de belevingswerelden. Het essentieel dat de gebiedspartners 
zich in het verhaal herkennen en dit ‘adopteren’ en zo uitdragen.

Dit leidt tot een aantal uitgangspunten voor het project

Hardware 

1. Aantrekkelijke basisstructuur 
2. Oostvaardersplassenbeleving 
3. Bewaar de verrassing
4. Recreatieve routing
5. Beperkte- en geclusterde  

bebouwing
6. Natuur-inclusief aanleggen
7. Beperken van fysieke bebording, 

paaltjes, aanduidingen
8. Aandacht voor toegangswegen 

en stationsgebied 
9. Zonering

Sof tware

1. Invulling vanuit de bril van de 
bezoeker (visitors journey) zoals 
gastvrij, schoon en veilig 

2. Houdt rekening met de 
duurzaamheidsprincipes 

3. Nieuwe natuur in een nieuw land 
verdient een nieuwe aanpak 

4. Passend bij het merk en (belevings- 
werelden van) de doelgroepen

5. Passend bij één van de thema’s 
en/of verhaallijnen

6. Optimale beleving creëren
7. Is complementair aan de pro-

grammering van Lelystad en de 
Kemphaan

Marketing en communicatie

1. Passend bij het merk 
2. Passend bij de doelgroepen/  

belevingswerelden
3. Gebruik moderne technieken
4. Gefaseerde aanpak: 

van projectcommunicatie naar 
gebiedsmarketing
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Doelgroepen
MarketResponse Marktvinders heef t in samenwerking met acht 
provincies zeven leefstijlen benoemd. Deze leefstijlen laten zien 
waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoef te aan hebben en 
wat de verschillen hierin zijn. De één wil namelijk rust en regelmaat, 
de ander juist drukte en sensatie. Daarbij is niet alleen bekend hoe 
deze leefstijlen eruit zien, maar ook waar in Nederland zij wonen. 
Er zijn zeven leefstijlen bepaald: avontuurzoekers, plezierzoekers, 
harmoniezoekers, verbindingszoekers, rustzoekers, inzichtzoekers 
en stijlzoekers. Meer informatie hierover is te vinden op de website 
www.leefstijlvinder.nl

Oostvaardersplassen Almere heef t vooral aantrekkingskracht op de 
stijlzoekers, verbindingszoekers en inzichtzoekers.

Aanpak & resultaten
Voor de uitvoering van de werkzaamheden, gebaseerd op de hier- 
voor beschreven uitgangspunten, is een team opgericht van mede- 
werkers van Staatsbosbeheer, Stad & Natuur Almere, Almere City 
Marketing (ACM) en de gemeente Almere. Zij houden zich dagelijks 
bezig met de marketing, communicatie, programmering en product- 
ontwikkeling en werken vanuit het Natuur- belevingcentrum de 
Oostvaarders. Zodoende houden zij goed zicht op ontwikkelingen 
in het gebied en de behoef te van bezoekers, gebruikers en partners.

Successen 
De afgelopen jaren heef t het team een stevige samenwerking 
opgebouwd met een groot aantal organisaties op gebied van 
onderwijs, natuur, cultuur en recreatie, waaronder het Nationaal 
Park Nieuw Land. Daarnaast is de samenwerking met de horeca 
versterkt, is succesvolle pop-up programma ontwikkeld en is een 
nieuw netwerk van organisaties, personen en vrijwilligers opgezet. 
In het kader van de programmering en de productontwikkeling is 
tevens gebruik gemaakt van LEADER-subsidie. In 2021 heef t dit  
diverse producten opgeleverd die nodig zijn voor de program-
mering: nieuwe excursievoertuigen, een VR-Experience, digitale 
games en QR-natuurwandelingen.

De coronapandemie was de afgelopen twee jaar de grote spelbreker in de uitvoering van de programmering van activiteiten en evenementen. Diverse activiteiten en 
evenementen werden afgelast en het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders is gedurende lange tijd gesloten geweest. Desondanks zijn successen geboekt:

Op creatieve wijze is door het team van 
Staatsbosbeheer, Stad & Natuur Almere en 
Almere City Marketing ingespeeld op de 
beperkingen die de wisselende Corona- 
richtlijnen met zich mee brengen. Dit heef t 
geresulteerd in een gedeeltelijke digitale 
programmering van (educatieve) events 
en activiteiten. 

Daarnaast heef t de Oostvaarders sinds 
2020 een tijdelijk terras en natuurkiosk 
en is in de zomer van 2021 een grote tent 
geplaatst voor het gebouw. Dit bood toch  
mogelijkheden om gasten te ontvangen 
en activiteiten te organiseren passend 
binnen de richtlijnen.

Mede door doelgerichte marketing en 
communicatie, ook vanuit de Nationaal 
Park Nieuw Land organisatie, is het aantal 
individuele bezoekers gestegen ten op-
zichte van het pré-coronatijdperk.

Ook lijkt sprake te zijn van een sneeuwbal- 
ef fect: steeds meer nieuwe organisaties en 
bedrijven tonen interesse in het organiseren 
van (pop-up) activiteiten.  
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2.3	 Hardware:	landschap,	voorzieningen	en	infrastructuur	
Het gebied Oostvaardersplassen Almere omvat het Oostvaardersbos en het Kotterbos. Het Oostvaardersbos wordt gekenmerkt door een gevarieerd en 
open boslandschap en is door deze variatie en voedselrijkdom aantrekkelijk voor een veelheid aan vogelsoorten. Het Kotterbos biedt leefgebied van tal van 
bosvogels. De zeldzame wielewaal laat zich hier in de vroege zomermaanden horen.

Het gewenste eindbeeld voor de Oostvaardersplassen Almere is 
een bijzonder en samenhangend landschap dat de bezoeker een 
ware Oostvaardersplassenbeleving moet geven. De natuurwaarden 
en de recreatieve beleving daarvan staan centraal. Het Almeerse 
poortgebied van de Oostvaardersplassen is een aantrekkelijk en 
divers ontvangstgebied waarin de bezoeker geniet van de aanwezige 
natuur en het uitzonderlijke uitzicht op de Oostvaardersplassen. 
Door middel van gerichte ruimtelijke ingrepen worden bezoekers 
uit binnen- en buitenland ontvangen en kunnen zij de Oostvaarders- 
plassen zo optimaal mogelijk beleven. 

Met die zelfde ingrepen wordt de versterking van de natuur vorm 
gegeven. Met name de omvorming van het productiebos naar een 
multifunctioneel bos en de versterking van watergebonden natuur 
worden hier in meegenomen.

Voor de uitwerking van de hardware is voor het gebied grenzend 
aan de Oostvaardersplassen een bouwsteen opgesteld door Bureau 
Nieuwe Gracht: het Uitwerkingsplan Almeersepoort.

Uitgangspunten hardware
Voor de gebieden grenzend aan de Oostvaardersplassen zijn de volgende uitgangspunten bepaald:

1. Het Almeerse poortgebied grenzend aan de Oostvaarders- 
plassen hoort bij de Oostvaardersplassen. Het is geen stads- 
randpark van Almere, maar een volwaardig onderdeel van 
de Oostvaardersplassen en het Nationale Park Nieuw Land. 
Dat betekent dat bezoekers al bij het betreden van dit ‘poort-
gebied’ een Oostvaardersplassenbeleving moeten krijgen;

2. Uiteindelijk wil iedereen tijdens een bezoek in ieder geval  
genieten van het uitzicht over het Natura 2000-gebied, maar 
zorg ervoor dat de ‘visitors journey’ langzaam wordt opge-
bouwd, door ook de bijzondere kwaliteiten van de poort- 
gebied te presenteren en uit te bouwen. Het uitzicht is de  
‘beloning’ aan het einde van de reis;

3. Het Almeerse poortgebied van de Oostvaardersplassen is 
geen letterlijke poort. Het is een zone van ruim 600 hectare, 
dat bestaat uit verschillende deelgebieden, met verschillende 
identiteiten en doelgroepen;

4. Het kerngebied Oostvaardersplassen is niet vrij te betreden 
en dat zal zo blijven door de verstoringsgevoeligheid van de 
vogels (Natura 2000) en de grote grazers. Vrije openstelling 
van het gebied biedt geen meerwaarde omdat zichtbaarheid 
van dieren afneemt bij verstoring. Wel is ruimte voor begeleide 
excursies door het kerngebied wat bij de programmering past. 

5. Het zoneren van het poortgebied om hiermee de natuur, de 
verschillende soorten bezoekers en hun doelen zoveel mogelijk 
ter wille te zijn en bezoekers zo goed en logisch mogelijk over 
het gebied te verdelen;

6. Het Natura 2000-gebied weliswaar maximaal beleefbaar te 
maken maar niet te verstoren;

7. De bereikbaarheid te voet, met de fiets, auto en openbaar 
vervoer van het gebied te optimaliseren;

8. In het hart van het gebied ‘spanning geleidelijk opbouwen’, 
veel ruimte te bieden voor edutainment en het parkeren 
vooral aan de buitenrand te faciliteren;

9. En het gebruik van het Kotterbos mede te richten op sport 
en beweging;

10. Rekening houden met bestaande en mogelijke toekomstige 
verbindingen met andere natuurgebieden;

11. Rekening houden met het gebruik van delen van het Oost-
vaarderbos en Kotterbos als beschutting en schuilplaats voor 
heckrunderen, konikpaarden en edelherten.

Fasering
In het Uitwerkingsplan Almeersepoort (uit 2016) zijn de ruimtelijke 
maatregelen voorgesteld voor het gebied Oostvaardersplassen 
Almere. Dit uitwerkingsplan geef t een stip op de horizon met het 
gewenste eindbeeld van de bij het proces betrokken partijen. Voor 
de eerste fase van het uitvoeringsprogramma waren echter minder 
middelen beschikbaar dan de plannen die zijn voorgesteld in het 
uitwerkingsplan. 

Daarom is gekozen voor een fasering in meerdere fasen en ligt in 
de eerste fase de nadruk op het Oostvaardersbos, met daarbinnen 
een Entreegebied, en verbindingszones naar Lepelaarplassen en 
het Kotterbos. 
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Allereerst wordt jaarlijks in het plantseizoen de kwaliteitsimpuls van 
bos en landschap uitgevoerd. Dit betref t de aanplant van struweel 
en ca. 4.000 bomen in het Oostvaardersbos, het Entreegebied en 
de Verbindingszone (deelgebieden B, C en D), een gebied van circa 
240 ha. Een flink deel is de afgelopen jaren inmiddels gerealiseerd.

In de eerste fase worden de volgende fysieke ingrepen 
gerealiseerd:

A. Randzone de Vaart
De randzone langs kassengebied Buitenvaart wordt doorgetrokken 
langs bedrijventerrein de Vaart richting de Lepelaarplassen. Op deze 
manier ontstaat een mooie binnendijkse ecologische en recreatieve 
verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen.

Het volgende wordt gerealiseerd: 
 ■ Een 3 meter breed slingerend fietspad van circa 1.300 meter 

(ook te gebruiken als wandelroute) dat aansluit op de bestaande 
slingerende route langs Buitenvaart;

 ■ Circa 20 hectare nieuw bos en water;
 ■ Een fietsoversteek over de Grote Vaartweg naar het Wilgenbos;
 ■ Deze nieuwe route wordt onderdeel van het nieuwe fietsknoop-

puntennetwerk;
 ■ In het gebied komt een uitzichtheuvel.

B. Oostvaardersbos
In het Oostvaardersbos en ook in het Entreegebied werken we aan 
een forse kwaliteitsimpuls voor het bos. Het wensbeeld is een bos-
weidelandschap, met een afwisseling van bosvakken, struweel en 
open weides. Dit wordt gerealiseerd door nieuwe aanplant. Waar 
grazers lopen worden de bomen beschermd tot ze groot genoeg 
zijn om tegen begrazing bestand te zijn. 

Het volgende wordt gerealiseerd: 
 ■ Omvorming en verbetering van het landschap; 
 ■ Planten van bomen en struweel;
 ■ Toevoeging van recreatiemeubilair.

C. Entreegebied
In het Entreegebied, waar het zwaartepunt van het bezoek zal lig-
gen, wordt ook geïnvesteerd in het landschap. Het doel is om hier 
een markante entree te realiseren bestaande uit een aantrekkelijk 
bosgebied, water en met (educatieve) voorzieningen en uitzicht-
punten. In de eerste fase wordt het oostelijk deel aangepakt. 

In de eerste fase doen we dit door: 
 ■ de Fluittocht te verbreden: hierdoor ontstaat 2,5 ha water en grond 

voor de aanleg van een educatieheuvel van circa 8 meter hoog;
 ■ een unieke wandelbrug te realiseren met een uitzichtplatform;
 ■ de aanleg van een natuurboulevard van 900 meter tussen  

Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders en de Jan v/d Bosch-
bult met 4 ruimtes/pleinen;

 ■ uitbreiding parkeerplaatsen bij entree aan het Hugo de Vriespad;
 ■ uitbreiding parkeerplaatsen bij de hoofdentree bij de NBC de 

Oostvaarders;
 ■ fietsers en voetgangers te scheiden door toevoeging van fiets- 

en voetpaden.

D. Verbindingszone
In de verbindingszone is het hoofddoel om de kwaliteit en identiteit 
van deze smalle zone tussen het Entreegebied en het Kotterbos te 
versterken. Dit doen we door een waterpartij met rietoevers te rea- 
liseren. Onderdeel van de waterpartij is een op eilanden aangelegde 
boardwalk: een route langs de Oostvaardersplassen met diverse 
uitkijkmogelijkheden. Door het verbreden van waterpartijen voelen 
dieren zich veilig genoeg om tot op korte afstand van wandelaars te 
grazen of foerageren. De afwisselende route met bruggen, vlonders 
en eilanden geef t een beeld van de verschillende landschappen 
van de Oostvaardersplassen.

De doorzichten op de Oostvaardersplassen vanaf de Buitenring 
worden geaccentueerd met kralen en beplanting. 

De ingrepen in deze verbindingszone bestaan uit: 
 ■ De toevoeging van een wandelpad;
 ■ Het realiseren van extra water met rietoevers tussen deze zone 

en de Oostvaardersplassen;
 ■ Deels loopt door dit water een boardwalk, met 5 eilandjes, waarvan 

1 met een uitkijkpunt, bereikbaar via markante drijvende brug;
 ■ We realiseren vier nieuwe vogeleilanden.
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 Impressie voorkant NBC met uitbreiding

E. Kotterbos
In de eerste fase wordt alleen een aparte route voor excursievoer-
tuigen naar de te realiseren uitkijkplek in het kerngebied van de  
Oostvaardersplassen aangelegd.

F. Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders (NBC)
Het huidige Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders is gerealiseerd 
in 2009 en wordt de komende jaren uitgebreid. Hierdoor ontstaat 
meer ruimte voor horeca, educatie, informatie en beheer en het ver-
groot de mogelijkheden het landschap van de Oostvaardersplassen 
te bekijken. Het iconische karakter van het huidige gebouw blijf t 
behouden door aan de oostzijde naast het bestaande gebouw een 
lage aanbouw ‘in de dijk’ te realiseren. In deze aanbouw worden onder 
andere ruimte voor twee leslokalen gerealiseerd, waar groepen bij 
elkaar kunnen komen en uitleg krijgen over de Oostvaardersplassen 
en het Nationaal Park Nieuw Land. Verder wordt het restaurant uit-
gebreid met een professionele keuken en er komt een werkplaats 
voor medewerkers van Staatsbosbeheer.

Ook zal in de directe omgeving van De Oostvaarders een werk-
schuur worden gerealiseerd die dienst zal doen als voertuigen- 
stalling, onder andere voor de excursievoertuigen die vanaf het  
NBC rijden.

De uitbreiding van het NBC biedt (meer) ruimte voor:
 ■ Ontvangst, expositie en winkel;
 ■ Horeca;
 ■ Groepsruimtes, vergaderzaal en auditorium;
 ■ Extra sanitair, nieuwe installaties;
 ■ Bergingen en kantoor.

Ook de buitenruimte rond de Oostvaarders wordt heringericht. 
Hierbij wordt naast een optimaal functioneel terrein voor de  
bezoekers en de medewerkers van SBB en het NBC ingezet op  
het versterken van de leefgebieden van soorten die in en rond het 
NBC voorkomen.

Zo worden er vleermuiskasten, kerkuilkasten, broeihopen voor ring- 
slangen en voorzieningen voor kleine marterachtigen gerealiseerd.

Impressie achterkant NBC met uitbreiding

G. Observatorium
Het kerngebied van de Oostvaardersplassen kan alleen bezocht 
worden door deelname aan een begeleide excursie met een ex-
cursievoertuig. In het grazige deel, op de grens van het moeras, 
wordt een observatorium gerealiseerd met uitzicht op alle land-
schapstypen van die in het kerngebied van de Oostvaardersplassen 
voorkomen.

Dit observatorium: 
 ■ Is het hoogtepunt van de excursies vanuit Almere;
 ■ ligt op de locatie waar nu al een keerpunt ligt voor excursies;
 ■ biedt uitzicht over alle landschapstypen van het kerngebied van 

de  Oostvaardersplassen;
 ■ is ook toegankelijk voor minder valide bezoekers;
 ■ heef t een oppervlak van ca 150 m² en biedt ruimte aan maximaal 

40 personen;
 ■ wordt ingepast in het landschap en ontsloten vanaf de bestaande 

beheerweg.

Mobiliteit
Naast de aanpak van de deelgebieden is ook de bereikbaarheid van 
de Oostvaardersplassen een belangrijk thema. In de eerste fase zijn 
concrete stappen gezet:

 ■ Op station Almere Oostvaarders is bewegwijzering gerealiseerd;
 ■ Bij de entree naar het Natuurbelevingcentrum is op de Buiten-

ring een rotonde gerealiseerd;
 ■ Op de Buitenring is bewegwijzering en bebording geactualiseerd;
 ■ De ‘Groene loper’ van station Oostvaarders naar de Oostvaarders- 

plassen, via de Oostvaardersbuurt, krijgt een duidelijkere route 
en Oostvaardersplassenbeleving;

 ■ Ook willen we OV en fietsgebruik stimuleren. Daarom kijken we 
naar de mogelijkheden voor fietsverhuur.

Impressie observatorium
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Stand van zaken per 1 oktober 2022
De afgelopen jaren is veel werk verricht aan de uitwerking van 
de plannen voor de verschillende deelgebieden. Jaarlijks is in het 
plantseizoen de kwaliteitsimpuls voor het bos en het landschap 
uitgevoerd. Een flink deel van de te planten bomen en struiken is 
de afgelopen jaren gerealiseerd. 

Voor de uitbreiding van het Natuurbelevingcentrum (NBC) en de 
realisatie van een voertuigenberging zijn de plannen gemaakt. 
Daarnaast is voor de inrichting van de buitenruimte liggend tegen 
het NBC een ontwerp gemaakt. 

Aanleg van de rotonde op de Buitenring in het najaar van 2020 en 
nieuwe bewegwijzering heef t de bereikbaarheid en zichtbaarheid 
van Oostvaardersplassen Almere duidelijk verbeterd. De rotonde 
wekt de nieuwsgierigheid van de toevallige passanten.

De plannen voor de verbetering van het landschap en infrastructuur 
in de Oostvaardersplassen Almere zijn gereed.

Gedurende de eerste fase had het project echter ook te maken met 
onvoorziene omstandigheden: onrust rondom het beheer van de 
Oostvaardersplassen en de coronapandemie. Als gevolg daarvan is 
vertraging ontstaan in de uitvoering van diverse ruimtelijke ingrepen 
en de uitbreiding van het Natuurbelevingcentrum. 

Daardoor gaat de uitvoering van projecten uit de 1e en 2e fase 
Almeersepoort in de tijd door elkaar heen lopen. Dit levert geen 
problemen op omdat de uitvoering van deelprojecten en activiteiten 
goed op elkaar zijn afgestemd.

Rotonde op de Buitenring

Lepelaarplassengebied
In de eerste fase is tussen de gemeente Almere en Stichting Het Flevo- 
landschap een structurele samenwerking opgebouwd. Gezamenlijk  
hebben we voor het eerst sinds lange tijd gewerkt aan een visie voor  
het gehele gebied. Dit heef t geleid tot een gezamenlijk inspiratiedocu-
ment voor het Lepelaarplassengebied, een kaart met de verschillende  
deelgebieden en een omschrijving van de verschillende karakters van 
de deelgebieden (positionering). Dit heef t geleid tot de afspraak om het 
Lepelaarplassengebied op te nemen in de voorstellen voor de tweede 
fase van het project Almeersepoort.

2.4 Orgware: structurele samenwerking
Placemaking, de belangrijke drager van de ontwikkeling van de Almeersepoort, kan alleen gerealiseerd 
worden als de uitvoering van projecten en activiteiten wordt opgepakt in samenwerking met de be-
trokken partijen en stakeholders. Het doel is om een structurele samenwerking tot stand te brengen 
met een netwerk van organisaties en bedrijven.

In de eerste fase is voor Oostvaardersplassen Almere een nauwe 
samenwerking tot stand gekomen tussen Stichting Stad & Natuur, 
de gemeente Almere en Staatsbosbeheer. Deze samenwerking 
wordt structureel gemaakt door deze in 2022 te formaliseren. Het 
Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders wordt het kloppend hart 
van de samenwerking. Stad & Natuur en Staatsbosbeheer worden 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en de 
programmering. Ook werken zij samen met Almere City Marketing 
en de gemeente. 

De afgelopen jaren heef t dit team al een stevige samenwerking 
opgebouwd met een groot aantal organisaties op gebied van 
onderwijs, natuur, cultuur en recreatie, waaronder het Nationaal 
Park Nieuw Land. Daarnaast is de samenwerking met de horeca 
versterkt en is een nieuw netwerk van relevante organisaties,  
personen en vrijwilligers opgezet.

De ontwikkeling en beheer van de Oostvaardersplassen biedt  
mogelijkheden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt 
om in het gebied aan het werk te gaan. Staatsbosbeheer is gestart 
met de voorbereidingen. In de plannen voor de uitbreiding van de 
Oostvaarders is rekening gehouden met de benodigde faciliteiten. 

Communicatiestrategie
Door de complexiteit van het gehele project, is een gefaseerde aan-
pak bepaald waarbij de marketing en communicatie geleidelijk over 
gaat van projectcommunicatie naar gebiedsmarketing. Bij de start 
van de eerste fase ging het vooral om projectcommunicatie, gebieds- 
marketing was er wel maar daar lag nog geen focus op. Inmiddels 
heef t een geleidelijke verschuiving plaatsgevonden naar een com-
binatie van projectcommunicatie en gebiedsmarketing.
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Hoofdstuk 3 
Tweede fase project 
Almeersepoort 

3.1	Inleiding
De partners (Staatsbosbeheer, gemeente Almere, Het Flevo-landschap en Provincie Flevoland) hebben eind 2020 besloten een tweede fase op te starten. Hier-
in wordt de ontwikkeling van Oostvaardersplassen Almere voortgezet en wordt het gebied uitgebreid met de Lepelaarplassen (inclusief Trekvogel) en Oost-
vaardersoevers, locatie Westvaarders. Daarnaast werken we samen met onze partners aan overkoepelende activiteiten van het Nationaal Park Nieuw Land.

Met de voortzetting van de ontwikkelingen aan het Almeerse poort-
gebied blijven we dezelfde werkwijze hanteren volgens de principes 
van placemaking: we werken samen met de gebruikers aan de ver-
betering van het gebied, om het gebied zo bekender, meer beleefbaar 
en aantrekkelijker te maken. Deze aanpak is in de eerste fase naar 
tevredenheid verlopen.

Essentie tweede fase
 ■ afronden landschap en routes in het Oostvaardersbos
 ■ uitbreiding van het Entreegebied grenzend aan Buitenvaart
 ■ ontwikkeling van het Kotterbos als nieuwe bestemming
 ■ toevoegen van het Lepelaarplassengebied aan het poort-

gebied inclusief de doorontwikkeling van de Trekvogel;
 ■ continuering van placemaking als leidend principe;
 ■ participeren in project Oostvaardersoevers (locatie 

Westvaarders);
 ■ participeren in de organisatie van het Nationaal Park 

Nieuw Land.

In de komende paragrafen worden de ontwikkelingen op het gebied 
van sof tware en hardware per gebied beschreven. Paragraaf 3.5 gaat 
verder in op de orgware van het project Almeersepoort. 
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3.2		Oostvaardersplassen Almere in de tweede fase
Sof tware Oostvaardersplassen Almere
Waar zetten we de komende jaren op in?

 ■ Het Strategisch Marketing en Communicatieplan 2017-2027 wordt 
waar nodig geactualiseerd.

 ■ Het Strategisch Programmeringsplan 2017-2021 wordt aangescherpt, 
mede op basis van de implementatie van de educatiestrategie 
van Nationaal Park Nieuw Land. Ontwikkeling van innovatieve 
educatie- en recreatieproducten.

 ■ De samenwerking tussen Stad & Natuur Almere en Staatsbos- 
beheer wordt verder uitgebouwd.

 ■ Almere City Marketing zal een partner blijven voor Marketing 
& Communicatie van Oostvaardersplassen met een doelgroep-
gerichte aanpak.

 ■ De mogelijkheden van het vernieuwde NBC worden volop benut 
voor programmering, ontvangst en informatie

 ■ De doelgroepen blijven gehandhaafd, waarbij we ons blijven  
focussen op de stijl- en verbindingszoeker.

 ■ De samenwerking met Het Flevo-landschap wordt geïntensiveerd; 
 ■ Het netwerk van organisaties, bedrijven en vrijwilligers wordt 

verder uitgebreid
 ■ Aangezien Het Flevo-landschap binnen haar doelgroepenbe-

nadering geen educatieve programmering voor scholen gaat 
ontwikkelen, zien we het NBC als het gezamenlijke epicentrum 
van educatie voor het Almeerse deel van Nieuw Land.

Hardware Oostvaardersplassen
In hoofdstuk 2 zijn de doelstellingen en uitgangspunten voor de 
Oostvaardersplassen Almere beschreven. In de tweede fase wordt 
hier mee verder gegaan.De nadruk ligt hierbij op de gebieden en ge-
wenste ingrepen die nog onderbelicht zijn gebleven in de eerste fase. 

Het gaat dan om ruimtelijke inrichting in het Oostvaardersbos, het 
afronden van het Entreegebied aan de zijde bij Buitenvaart en de 
ontwikkeling van het Kotterbos. Hieronder wordt per deelgebied 
de essentie van de aanpak beschreven.

Oostvaardersbos & Entreegebied
In de tweede fase wordt gewerkt aan de natuurlijke aansluiting van 
het Oostvaardersbos op de Oostvaardersdijk. Hierbij houden we 
rekening met de toekomstige ontwikkeling van locatie Westvaarders. 
Daarnaast wordt een aantal wandel- en fiets- routes en -paden  
toegevoegd en zal een uitkijkvoorziening worden gerealiseerd.

In het deel van het Entreegebied dat grenst aan het kassengebied 
Buitenvaart ligt de tweede auto-ingang van Oostvaardersplassen 
Almere, met een klein parkeerterrein. Indien nodig kunnen bij deze 
ingang de (parkeer-)voorzieningen verder ontwikkeld worden. Dit 
gebied wordt ingericht voor dwalen en ontdekken van het landschap. 
Er zijn oude oeverwallen en stroomgeulen van de Eem te vinden. 
Onderzocht wordt of het archeologisch verhaal van de diepere aard- 
lagen van deze plek beleefbaarder gemaakt kan worden. Wat groeide 
er vroeger, wat groeit nu en wat groeit in de toekomst? Welke be- 
planting past bij de huidige klimaatverandering? Een combinatie met 
educatieve programmering in de Oostvaarders ligt voor de hand. Er 
worden nieuwe wandelpaden en een watergang toegevoegd.

Kotterbos en Vaartplaszone
Het Kotterbos komt in de tweede fase nadrukkelijk naar voren als 
nieuwe bestemming en wordt daarmee een volwaardig onderdeel 
van het geheel met een eigen kleur en zonering.

Drie thema’s springen in het oog: ‘wandelen en fietsen’, ‘avontuurlijk 
sport en bewegen’ en ‘natuursafari’. 

Het Kotterbos krijgt een divers karakter en biedt ruimte aan  
diverse doelgroepen: 

 ■ Kotterbos-west: accent op sport en bewegen: entree en parker-
en, met mogelijkheden voor uitkijk op de Oostvaardersplassen, 
evenementen, avontuurlijk sporten en bewegen;

 ■ Kotterbos-midden: natuursafari en wildobservatie, natuur-
boulevard;

 ■ Kotterbos-oost: rustgebied voor dieren;
 ■ Kotterboswegzone: uitvalsbasis met parkeren voor de natuur- 

liefhebber en ruimte voor georganiseerde activiteiten. Dit is 
tevens de plek waar de Oostvaardersplassen Almere per boot 
bezocht kan worden. In deze zone wordt ook een snel- fietsroute 
gerealiseerd.

 ■ Vaartplaszone: ‘safari Oostvaardersplassen’ met de auto.

We werken aan het verder optimaliseren van het landschap, de routes 
en de plekken. Dat betekent onder andere nieuwe wandelpaden, 
optimaliseren van bestaande paden, optimaliseren van de MTB-
route, ruimte voor (sportieve) evenementen en bijbehorende voor-
zieningen, verbeteren en uitbreiden van de parkeervoorzieningen, 
versterken van het landschap door toevoeging van bospercelen, 
bosweide en andere vormen van beplanting, realiseren van nieuwe 
en het verbeteren van bestaande voorzieningen, toevoegen van 
nieuwe wandelroutes en realiseren van (auto)bewegwijzering.
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Deelgebieden van het Kotterbos & Vaartplaszone

Visiekaart Kotterbos & Vaartplaszone
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3.3	 Het Lepelaarplassengebied
Onder het Lepelaarplassengebied in het project de Almeersepoort verstaan we zowel het binnendijkse ‘Lepelaarplassengebied’ met de verschillende 
natuurgebieden, als de voormalige werkeilanden bij de Blocq van Kuf feler.

De natuurgebieden beslaan de Lepelaarplassen, de Natte Graslanden, 
het Vaartsluisbos, het Wilgeneiland en het Wilgenbos. Op de werk- 
eilanden bevinden zich bezoekerscentrum de Trekvogel, 15 woningen, 
jachthaven WSV De Blocq, gemaal de Blocq van Kuf feler en de 
Zuidersluis. Dit onderscheid is belangrijk omdat de gebieden een 
behoorlijk verschillende inhoud, karakter, context en ontwikkelings- 
dynamiek hebben. In 2019 hebben Het Flevo-landschap en  
gemeente Almere het Inspiratiedocument Ontwikkelingsvisie Trekvogel 
en omgeving opgesteld. Daarin is er een visie op de positionering, 
kernpropositie en doelgroepen verwoord en een eerste aanzet ge-
maakt voor een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. 
De geformuleerde uitgangspunten, inzichten en ideeën vormen 
(nog steeds) de basis voor de verdere uitwerkingen.

De overige bouwstenen zijn: 
 ■ Ontwikkeling bezoekersfunctie de Trekvogel;
 ■ Uitwerkingsplan voor het binnendijkse Lepelaarplassengebied; 
 ■ Notitie Marketing, Communicatie en Programmering Lepelaar-

plassengebied. 

In deze paragraaf zijn de uitgangspunten en voorgenomen werk- 
zaamheden voor de komende jaren beschreven, om als onderdeel 
van de tweede fase van het Uitvoeringsprogramma Almeersepoort 
NP NL een eerste flinke stap te maken in het ontwikkelen van zowel 
de beoogde sof tware als hardware in het Lepelaarplassengebied.

Deelgebieden van het Lepelaarplassengebied

Sof tware Lepelaarplassengebied
De marketing, communicatie en programmering van activiteiten in 
het Lepelaarplassengebied wordt georganiseerd met het concept 
van Placemaking als uitgangspunt. Een eerste aanzet hiertoe hebben 
de betrokken partners Het Flevo-landschap, gemeente Almere, City-
marketing Almere en Stad & Natuur uitgewerkt in een notitie (2021).

Uitgangspunten
Net als voor de Oostvaardersplassen zijn ook voor het Lepelaar-
plassengebied ook de kernkwaliteiten, merkwaarden, de position-
ering en de doelgroepen bepaald.

Kernkwaliteiten Lepelaarplassengebied

 ■ Cultuurhistorische waarden: Iconen van de inpoldering 
van Flevoland zoals het gemaal, de sluis en het peilverschil 
en het werkeiland met de Trekvogel

 ■ Natuur/ecologische waarde: een uniek ecosysteem met 
water & wetland, onderdeel van de vogeltrekroutes en 
(inter-)nationaal vogelbezoek en een weids uitzicht met 
heldere lucht en prachtige zonsondergang

 ■ Recreatieve waarden:  
-  Nautisch interactiepunt (jachthaven, beroeps- en  
 pleziervaart, wandel- en fietsroutes) 
- Rust- en informatiepunt 
- Toegangspoort tot de polder

Merkwaarden Lepelaarplassengebied 

De merkwaarden voor het gebied zijn:
 ■ Vrijheid, dit gevoel krijg je door de mooie uitzichten en 

de historie van het gemaakte nieuwe land. 
 ■ Robuust, deze waarde zie je terug in de Blocq van 

Kuf feler, de sluis en de dijk. Het is een stoer gebied. 
Authentieke beleving, zonder al te veel opsmuk. 

 ■ Vertrouwd, het gebied geef t een gevoel van thuiskomen. 
De vrijwilligers van de Trekvogel staan voor gastvrijheid. 
Een plek voor elke natuurliefhebber.

De merkwaarden en kernkwaliteiten komen naar voren in de kern-
propositie voor het gebied. Deze kernpropositie is de belangrijkste 
belof te die we de recreanten in het vooruitzicht kunnen stellen 
om hen te verleiden/overtuigen om het Lepelaarplassengebied te 
bezoeken. 

De kernpropositie voor het Lepelaarplassengebied

Het Lepelaarsplassengebied is een toegankelijk en robuust 
natuurgebied bestaande uit water, moeras en bos. Een oase 
van rust op het nieuwe land, waar het werkeiland met het  
gemaal en de sluis verwijst naar de inpoldering van Flevoland. 
Het weidse uitzicht over het Markermeer en de heldere lucht 
geven je een gevoel van vrijheid.
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Het positioneringsstatement van het Lepelaarplassengebied is een 
verhalende, maar scherpe beschrijving van een half A4 over de 
kernkwaliteiten van het gebied, zoals we die in de toekomst graag 
zien en die we bij de (toekomstige) doelgroepen over het voetlicht 
willen brengen. Voor het Lepelaarplassengebied is het volgende 
positioneringsstatement geschreven:

Het Lepelaarplassengebied is een uniek stukje Nederland. 
Het begin van het nieuwe land. Hier komt natuurbeleving, 
cultuurhistorie en ontspannen genieten samen. Dit gebied 
heef t door de verschillende soorten natuur elke natuurlief-
hebber wat te bieden. 

Maak een rustige wandeling naar de wetlands van de Lepelaar-
plassen en vergeet je verrekijker niet zodat je vanuit de vogel-
kijkhut alle bijzondere vogels kunt spotten. Ben je op zoek naar 
avontuur voor jezelf, met je vrienden of het gezin?

Dan is het Wilgenbos een mysterieus bos dat bewust met 
rust gelaten wordt. Verken hier je eigen paadjes en zoek de 
bevers. Het kan hier flink drassig zijn, dus vergeet je laarzen 
of wandelschoenen niet. 

Het Vaartsluisbos is een fijne plek voor een rustig rondje met 
de hond, een picknick met het gezin of je vaste hardloop- 
route. Het is een typisch polderbos met veel verschillende 
torenhoge populieren.

Kortom, het Lepelaarplassengebied heef t enorm veel te bieden 
en heef t binnen het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land een 
eigen signatuur als baken van rust en een plaats van ontdekking.

Het gemaal De Blocq van Kuf feler is misschien het best be-
waarde geheim van Flevoland. Hier is Zuidelijk Flevoland 
begonnen. Leer over de inpoldering, de sluiswerking en het 
gevecht van Nederland tegen het water in dit iconische ge-
bouw. Als je op de dijk voor het gemaal staat, geven de ver- 
gezichten je een gevoel van vrijheid en bezinning. Je realiseert 
je: vroeger was hier alleen water. Dat water is hier natuurlijk 
nog steeds. In de mooie jachthaven leg je aan na een lange 
dag zeilen op het winderige Markermeer. Of je verkent het 
gebied in je eigen kano. Veel avontuurlijker natuurlijk. 

De Trekvogel is een veilige thuishaven voor iedereen die hier 
op zijn manier recreëert: gezinnen, wandelaars, fietsers en 
bezoekers van de jachthavens. Zij vinden in de Trekvogel een 
rust- en informatiepunt, waar je met uitzicht over het water 
en een lekker kopje kof fie het nieuwe land ontdekt. Het gebied 
rond de Trekvogel is een aantrekkelijk park met ruwe banken 
die het robuuste gevoel van het gebied benadrukken. Ja! Het 
Lepelaarplassengebied geef t je dat vertrouwde gevoel van 
thuis en is de plek voor rustig dagje uit.

Doelgroepen 
Het huidige Lepelaarplassengebied heef t vooral een functie voor 
de Almeerders, een belangrijke doelgroep van Het Flevo-landschap. 

Voor de toekomst is het de ambitie om een breder en ook jonger 
publiek te trekken. Daarnaast biedt de ontwikkeling van het Na-
tionaal Park Nieuw Land veel kansen om ook meer nationaal en 
internationaal bezoek te trekken. Als we uitgaan van zo’n 30.000 
bezoekers per jaar op dit moment, dan moet het mogelijk zijn om 
de komende jaren te groeien naar zo’n 100.000 bezoekers per jaar. 

Qua typering van doelgroepen is gebruik gemaakt van de Leefstijl- 
vinder. Deze leefstijlvinder onderscheid voor vrijetijdsgebruik zeven 
leefstijlen die de drijfveren van mensen typeren. Op deze manier 
wordt duidelijk wat de verschillende doelgroepen belangrijk vinden 
en wat nodig is om deze mensen in beweging te krijgen.

De 3 doelgroepen die voor Lepelaarplassengebied centraal staan:

Rustzoekers Inzichtzoekers Verbindingszoekers

Deze leefstijlen typeren vooral de huidige doelgroepen. Voor de 
toekomst willen we deze doelgroepen in ieder geval vasthouden en 
verder uitbreiden met Avontuurzoekers. 

Voor zonering geldt dat de rustzoeker als doelgroep voor het hele 
gebied van toepassing is, de avonturierzoeker specifiek in het  
Wilgenbos en worden overige accenten gelegd waar van toepassing.

Waar zetten we de komende jaren op in? 
Het vernieuwen van het bezoekerscentrum De Trekvogel speelt 
een centrale rol in de (ontwikkeling van) marketing, communicatie 
en programmering van het Lepelaarplassengebied. Het wordt dé 
poort van dit deel van Nationaal Park Nieuw Land en is een belang- 
rijke voorziening in de Almeerse natuur. Verblijf, inspiratie en vertrek 
staan centraal. 

Voor het Lepelaarplassengebied ligt in eerste instantie de focus 
op de realisatie van hardware; de vernieuwing van het bezoekers- 
centrum De Trekvogel. Daarom zal de ontwikkeling van marketing, 
communicatie en programmering van activiteiten stapsgewijs  
plaatsvinden. Vertrekpunt zijn de huidige activiteiten van Het  
Flevo-landschap.

De eerste stap in 2022 is het opstellen van een strategisch plan voor 
marketing, communicatie en programmering in het Lepelaarplas-
sengebied. De basis ligt in het Natuurbelevingsplan van Het Flevo- 
landschap en daarnaast worden de onderstaande uitgangspunten 
gehanteerd: 

 ■ De aanpak op basis van sof tware, hardware en orgware, die in 
Oostvaardersplassen Almere is gestart in 2018 vanuit het project 
Almeersepoort, zal als voorbeeld en learning worden gebruikt;

 ■ Flevo-landschap, Stad & Natuur en Almere City Marketing gaan 
nauw samenwerken in het opstellen van een strategisch plan en 
het ontwikkelen en uitvoeren van toekomstige producten en  
activiteiten voor het Lepelaarplassengebied. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met Staatsbosbeheer.

 ■ De nadruk ligt op de bezoekers uit Almere en elders uit Flevo- 
land. Maar ook bezoekers uit de regio en internationale bezoekers 
worden gefaciliteerd.

 ■ De rustzoeker is doelgroep voor het gehele gebied, de avonturier- 
zoeker specifiek in het Wilgenbos en overige accenten zullen nog 
gelegd gaan worden waar van toepassing. Overige prioritering 
in plaats en tijd wordt verder uitgewerkt. 

 ■ Vanuit bezoekerscentrum De Trekvogel (in vernieuwde vorm) 
wordt een breed pakket aan activiteiten aangeboden, zowel 
begeleid als niet begeleid. Het Flevo-landschap en Stad & Natuur 
Almere hebben de ambitie om ook nieuwe natuurbelevings- 

producten in gezamenlijkheid te ontwikkelen en te promoten.
 ■ Scholen zijn een specifieke doelgroep. Hiervoor wordt Natuur-

belevingcentrum de Oostvaarders uitgebreid en ingericht. Bij 
Het Flevo-landschap zijn scholen welkom in de natuurgebieden  
(faciliterend).

 ■ De plannen en activiteiten zullen afgestemd worden met de 
partners van NP Nieuw Land.
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Hardware Lepelaarplassengebied Binnendijks 
Het Lepelaarplassengebied bestaat uit twee samenhangende deel- 
gebieden: het binnendijkse Lepelaarplassengebied en het buiten- 
dijks gelegen bezoekerscentrum (Trekvogel) en omgeving. Voor de 
uitwerking van de hardware in het binnendijkse gebiedsdeel is een 
bouwsteen opgesteld door Bureau Nieuwe Gracht: het Uitwerkings- 
plan Lepelaarplassengebied (2021). 

De komende jaren zetten we in op de ontwikkeling van de wandel- en 
fietsroutes, het verblijven in de natuurgebieden en het toevoegen 
van elementen die de natuurbeleving in dit gebied nog leuker maken.

Lepelaarplassen en Natte Graslanden
De Lepelaarplassen en de Natte Graslanden zijn grotendeels niet vrij 
toegankelijk voor bezoekers. Om beide gebieden zo goed mogelijk 
beleefbaar te maken wordt langs de Oostvaardersdijk ingezet op 
het realiseren van een kralensnoer van recreatieve attractiepunten.

Er ligt een recreatieve fietsroute met uitkijkvoorzieningen rond het 
gebied. Deze route krijgt een kwaliteitsimpuls.

Vaartsluisbos
Het Vaartsluisbos is een statig populierenbos (arboretum) geschikt 
voor een rustige wandeling of een hardlooprondje. Het bos ligt in-
geklemd tussen de Hoge en Lage Vaart en ligt op de overgang van 
stad naar natuur. Dat geef t een grotere nadruk op recreatie dan in 
andere deelgebieden. In dit gebied liggen kansen voor wandelen, 
fietsen, educatie en sportief bewegen, in aansluiting op het FBK 
Sportpark ten zuiden van het gebied.

Tussen Vaartsluisbos en Wilgeneiland ligt het sluizencomplex Vaart- 
sluis, een bijzondere bestemming binnen het Lepelaarplassengebied. 

Wilgeneiland
Het fietspad door het Wilgeneiland vormt een unieke route door 
een besloten stukje wilgenoerbos. Toch wordt het gebied door veel 
fietsers en voetgangers momenteel vooral als doorgangsgebied 
gezien. Er wordt  daarom gezocht naar mogelijkheden om het gebied 
meer (verblijfs)kwaliteit te geven. Rust en recreatief medegebruik 
vormen daarbij de uitgangspunten. Maar wat misschien nog wel 
belangrijker is, is het vertellen van het verhaal van het wilgenoerbos.

Wilgenbos
Het Wilgenbos is een ondoordringbaar en mysterieus bos dat vrij 
toegankelijk is en zich als Nederlandse jungle goed leent voor diverse 
activiteiten. De stakeholders zien in dit bos de meeste potentie voor 
programmering voor activiteiten. Ook biedt dit bos de meeste 
mogelijkheden om de Avontuurzoekers aan te trekken en in hun 
behoef te te voorzien. Het hart van het Wilgenbos bestaat uit een 
wilgenoerbos, een zandwinplas, een watergang en graspaden die 
tegelijkertijd functioneren als beheerpaden en wandelroutes voor 
recreatief gebruik. In het Wilgenbos liggen er kansen voor het 
realiseren van avontuurlijke recreatieve elementen op of langs 
huidige graspaden. Door in dit wilgenoerbos meer variatie aan te 
brengen qua paden kan dit dé avontuurlijkste boswandeling van 
Zuidelijk Flevoland worden.
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Hardware Lepelaarplassengebied
bezoekerscentrum
In de uitwerking van de hardware op de voormalige werkeilanden 
staat het upgraden van de functie bezoekersontvangst centraal. De 
focus ligt daarom op het vernieuwen van het bezoekerscentrum De 
Trekvogel en directe omgeving. Het Flevo-landschap is als eigenaar 
van de locatie de trekker en zit volop in het ontwikkelproces.

Bezoekerscentrum De Trekvogel is in potentie een mooie uitvals- 
basis voor natuurliefhebbers. Hier maak je kennis met de prachtige 
omgeving van de Lepelaarplassen. Het is een divers vertrekpunt 
van fietsroutes en wandelroutes, excursies met één van de natuur-
gidsen en er worden verschillende arrangementen aangeboden voor 
scholen, groepen of bedrijven. Het huidige gebouw is afgeschreven, 
in slechte staat, niet uitnodigend en biedt geen mogelijkheden voor 
nieuwe ontwikkelingen.

Het Flevo-landschap wil een nieuwe nieuwe bezoekersontvangst 
ontwikkelen. Dat betekent dat naast de informatiefunctie vooral de 
vertrek- en pleisterplaatsfunctie zal worden versterkt. Daar hoort 
bij dat de Trekvogel de hele week open is. Een samenwerking met 
een professionele horecapartner is daarvoor noodzakelijk. 

De focus ligt op het verder ontwikkelen van de plek als startpunt 
voor het ontdekken van de Almeerse natuur en Nationaal Park 
Nieuw Land. In het nieuwe bezoekerscentrum lopen horeca en infor-
matieverstrekking in elkaar over doordat sprake is van verregaande 
samenwerking. De informatie over de aangrenzende natuur en het 
Nationaal Park wordt binnen maar ook buiten georganiseerd door 
middel van QR, AR en/of VR. Voor de Trekvogel is de ambitie gesteld 
om binnen enkele jaren het huidige bezoekersaantal van ca. 10.000 
per jaar te laten groeien tot 50.000 per jaar.

Met de herontwikkeling van de Trekvogel als ontvangstplek voor 
het Lepelaarplassengebied is ook verbetering van de directe om-
geving en de verkeersveiligheid gewenst. De Trekvogel is het ver-

trekpunt voor wandelaars en fietsers naar de Lepelaarplassen en 
het Wilgenbos. Een overzichtelijke buitenruimte en een veilige 
oversteek naar de natuurgebieden is hierin randvoorwaardelijk.

Vlekkenplan

3.4	 Oostvaardersoevers
In 2019 heef t de gemeente Almere samen met Rijkswaterstaat, Provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en 
Flevo-landschap een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de (voor)verkenningsfase van het project Oostvaardersoevers. 

In dit project worden de opties voor uitwisseling van vis en voeding-
stof fen tussen Markermeer, Lepelaarsplassen en Oostvaardersplassen 
verkend. Binnen de PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren) 
werken Rijk en regio samen om een robuust, gezond en veilig meren- 
gebied te maken, waarbij zowel de natuur als de belevingswaarden 
versterkt worden. Oostvaardersoevers draagt bij aan het Toekomst- 
bestendig Ecologisch Systeem Markermeer-IJmeer (TBES).

Oostvaardersoevers - versterken door verbinden:
 ■ Oostvaardersoevers verbindt het Markermeer, de Oost-

vaardersplassen en de Lepelaarplassen tot een toekomst-
bestendig zoetwater ecosysteem.

 ■ Oostvaardersoevers realiseert met innovatieve waterbouw 
een aantrekkelijker, beleefbaarder en veiliger merengebied. 

Het project Oostvaardersoevers kent een gedeelde doelstelling op 
het vlak van recreatie, landschap en beleving met het project 
Almeersepoort. Door gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen, 
krijgt Almere aan dit deel van de stad een recreatieve en land-
schappelijke impuls. Onderdeel van het voorkeursalternatief en 
-eindbeeld is de nadere verkenning van locatie Westvaarders. In de 
plannen voor de 2e fase van het project Almeersepoort is €2 miljoen 
gereserveerd voor de toeristisch recreatieve ontwikkeling van locatie 
Westvaarders. De plannen zullen in de periode tot 2025 verder  
uitgewerkt worden. De aanleg van de eerste fase loopt tot ca 2030.

Westvaarders Impressie
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3.5	Orgware:
structurele samen-
werking
Placemaking, de belangrijke drager van de ont- 
wikkeling van de Almeersepoort, kan enkel en 
alleen gerealiseerd worden als de uitvoering van 
projecten en activiteiten wordt opgepakt in samen-
werking met de betrokken partijen en stakeholders. 

Dit vraagt om een andere benadering dan gebruikelijk in (ruimtelijke) 
projecten. Het doel is om een structurele samenwerking tot stand 
te brengen met een netwerk van organisaties en bedrijven.

In de eerste fase is een samenwerking met partners stap voor stap 
vorm gegeven. Allereerst binnen Oostvaardersplassen Almere en 
vervolgens het Nationaal Park Nieuw Land. In aanloop naar de tweede 
fase is de samenwerking met Het Flevo-landschap versterkt en  
wordt ook nauw samengewerkt met de projectorganisatie Oost-
vaardersoevers. Dit leidt ertoe dat de projectorganisatie Almeerse-
poort is uitgebreid. In paragraaf 4.1 wordt dit verder beschreven. 

Bij de planontwikkeling worden partners, ondernemers, instellingen 
en bewoners nadrukkelijk betrokken zodat we komen tot gedragen 
plannen. Mede hierdoor is een uitgebreid netwerk tot stand gekomen. 
In de activiteitenprogrammering worden organisaties en bedrijven 
betrokken en ontstaat een groeiende interesse van organisaties en  
bedrijven voor (pop-up) activiteitenorganisatie. We stimuleren de 
bestaande ondernemers met programma’s als ‘het gastheer van het 
landschap’. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van vrijwilligersinzet.
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3.6	 Participatie in Nationaal Park Nieuw Land 
De acht partners hebben de ambitie om Nationaal Park Nieuw Land te ontwikkelen tot een park van wereldklasse door invulling te geven aan drie opgaven:

Versterken en verbinden van 
natuur: de natuurwaarde is de 
drager van het nationaal park;

Vergroten en versterken van 
natuurbeleving: mensen zijn 
van harte welkom en voelen 
zich welkom;

Verbinden van natuur en samenleving: 
versterken van de betrokkenheid van 
de samenleving bij en realiseren van 
draagvlak voor de natuur. Het park 
zit in het hart van mensen.

Binnen de grenzen van het nationaal park vinden, met de inzet en 
onder eigen verantwoordelijkheid van elk van de partners en andere 
organisaties, veel ontwikkelingsprojecten en -activiteiten plaats. 
Bijvoorbeeld de Marker Wadden en het project Almeersepoort. 
Samenwerking tussen de partners is vanzelfsprekend. 

Niet alle opgaven van Nationaal Park Nieuw Land kunnen via beleid, 
projecten en taken van afzonderlijke partners worden gerealiseerd. 
Het gaat om gezamenlijke activiteiten omtrent educatie, onderzoek, 
communicatie en marketing. Daarnaast zijn er thema’s die samen 
vorm gegeven worden zoals bij voorbeeld het beeldmerk van Nieuw 
Land en een ruimtelijke kwaliteitsgids voor het nationaal park.

Vanuit het project Almeersepoort wordt met inzet van capaciteit en 
middelen geparticipeerd in deze overkoepelende activiteiten.

Educatiestrategie Nationaal Park Nieuw Land  (2021 – 2023)
In mei 2020 heef t de stuurgroep Nationaal Park Nieuw Land een educatiestrategie vastgesteld die als basis zal dienen voor alle educatie- 
activiteiten in het NPNL voor de komende tien jaar. Vervolgens heef t Stad & Natuur Almere de opdracht gekregen om deze strategie 
in de komende jaren verder uit te werken via een drietal deelprojecten:

 ■ Ontwikkelen van een strategisch programmeringsplan
 ■ Doorontwikkeling educatie Lelystad
 ■ Ontwikkeling vier educatieve producten

Dit plan voor de educatie voor het Nationaal Park levert een structurele meerjarenprogrammeringsagenda die als basis dient voor de 
jaarplanning van activiteiten en educatie in Nationaal Park Nieuw Land. Het plan heef t placemaking als uitgangspunt van werken. Dit 
betekent dat de educatieve programmering vanuit centrale werkplekken in de vier gebieden Oostvaardersplassen Almere, Lelystad, 
Lepelaarsplassen en Marker Wadden worden georganiseerd. Samenwerking geldt hierbij als meerwaarde en voor de samenhang vindt 
er een lichte coördinatie plaats vanuit het Nationaal Park. Uitgangspunt van de programmering is storytelling. Doel is om een productlijn 
te ontwikkelen met vier educatieve producten, die gebaseerd zijn op de vier verhaallijnen van het NPNL. In de jaarplanning is er een 
basisprogramma voor het hele gebied, een programma met pop-up programmering en daarnaast heef t elk deelgebied zijn eigen 
kalender met custom-made activiteiten. Alle centrale events zoals themadagen worden op elkaar afgestemd.
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Hoofdstuk 4 
Organisatie, financiën  
& planning

4.1	 Organisatie
De ontwikkeling van Almeersepoort wordt gerealiseerd conform programmaprincipes, niet als een project. Hier is een gewenst eindbeeld vastgesteld, de 
zogenaamde stip op de horizon.

Voor de realisering daarvan moet gedurende de looptijd van het 
programma steeds worden gezocht naar optimale haalbare uit- 
voeringsprojecten en bijbehorende middelen. Middelen per deel-
project zijn niet op voorhand vast te stellen zoals in een project vaak 
wel aan de orde is. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere 
organisaties die additionele investeringen doen die bijdragen aan 
de doelstellingen van het project Almeersepoort. 

Het hart van het project wordt gevormd door de projectorganisatie 
Almeersepoort, bestaande uit medewerkers van gemeente (trekker), 
Staatsbosbeheer, Flevo-landschap, Stad & Natuur Almere en Almere 
City Marketing. Ook de provincie is nauw betrokken bij dit sleutel-
project. 

De projectorganisatie legt verantwoording af over het behalen van 
de resultaten aan enerzijds het bestuurlijk duo (wethouder en ge- 
deputeerde) verantwoordelijk voor Programmalijn 4 van het FVA en 
anderzijds aan de directies van Flevo-landschap en Staatsbosbeheer. 
Daarnaast wordt samengewerkt met de partners van Nationaal Park 
Nieuw Land. 

Projectorganisatie als organogram

FVA programmalijn 4
NP Nieuw Land

Bestuurlijk duo FVA
Programmalijn 4

Directie 
Staatsbosbeheer

Projectorganisatie 
Almeersepoort

Directie
Flevo-landschap

Oostvaardersplassen
Nationaal Park

Nieuw Land
Westvaarders

Lepelaarsplassen
gebied
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4.2		Begroting	en	financiering
De totale kosten voor de realisatie van de plannen en ideeën voor het project Almeersepoort worden geschat op circa €35 à 40 miljoen. 

In de 1e fase gaat het om een investering van €15 miljoen. Deze uit-
gaven worden gefinancierd uit het Fonds Verstedelijking Almere (€9,5 
miljoen), Staatsbosbeheer (€4,3 miljoen) en een bijdrage van het rijk 
(€1,25 miljoen). Ook wordt samengewerkt met andere organisaties 
die investeringen doen en bijdragen aan de doelstellingen van de 
Almeersepoort. Gekoppeld aan de eerste fase gaat het om additionele 
investeringen van in totaal bijna €3 miljoen in o.a. de rotonde in de 
Buitenring, Randzone de Vaart en LEADER-projecten.

In het Fonds Verstedelijking Almere 2021 -2025 is voor de 2e fase van 
het sleutelproject Almeersepoort  €7,4 miljoen gereserveerd. 

Daarvan is €2 miljoen gereserveerd voor een bijdrage aan het project 
Oostvaardersoevers (locatie Westvaarders), waarvoor rijk en regionale 
partners in totaal nog eens bijna €50 miljoen hebben gereserveerd.

De Oostvaardersplassen en de Almeersepoort blijven belangrijk voor 
Staatsbosheer. Voor de ontwikkeling, beheer en gastheerschap wordt 
door Staatbosbeheer opnieuw een deel van het Fonds Groen Blauw 
ingezet. Voor de 2e fase is een bedrag van €3 miljoen gereserveerd. 

Voor Stichting Flevo-landschap is het Lepelaarplassengebied van 
belang, zowel vanwege de natuurkwaliteit van Europese betekenis 
als de plek om natuurbeleving voor bezoekers aan te bieden.

Voor de eerstvolgende stap in de ontwikkeling van dit gebied en de 
vernieuwing van het bezoekersontvangst op de kavel met de huidige 
Trekvogel in het bijzonder is een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd.

Aan de reeds beschikbare middelen uit de eerste fase wordt €11,4 
miljoen toegevoegd. In onze gezamenlijke verkenningen tot nu toe 
hebben we meer ideeën opgedaan dan dat we met de beschikbare 
middelen van nu kunnen realiseren. Daarom zal ook in de komende 
jaren voortdurend gezocht worden naar aanvullende middelen.

Bijvoorbeeld via subsidies en organisaties die complementaire 
investeringen doen die bijdragen aan de doelstellingen van de 
Almeersepoort. Ten slotte zal er onderzocht worden of er extra 
middelen uit een 3e en/of latere fase van het Fonds Verstedelijking 
Almere beschikbaar kunnen komen.

Financiën project Almeersepoort Nationaal Park Nieuw Land 1e fase 2e fase Totaal

Oostvaardersplassen Almere 15.005 6.000 21.005

Lepelaarsplassengebied 70 3.150 3.220

Oostvaardersoevers 2.000 2.000

Nationaal Park Nieuw Land p.m. 250 250

Totaal 15.075 11.400 26.475

Fonds Verstedelijking Almere 9.500 7.400 16.900

Staatsbosbeheer 4.325 3.000 7.325

Flevo-landschap p.m. 1.000 1.000

LNV 1.250 1.250

Totaal 15.075 11.400 26.475

Kosten € x 1.000 
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4.3	 Planning/ mijlpalen
De afgelopen jaren heef t geleerd dat de uitvoering van dit project complex is. Door externe omstandigheden zoals discussies rond het beheer van de  
Oostvaardersplassen en de beperkingen als gevolg van de coronapandemie is gebleken dat uitvoeringsprojecten flinke vertragingen kunnen oplopen.  
Daardoor zal de uitvoering van projecten uit de 1e en 2e fase Almeersepoort in de tijd door elkaar heen lopen. Vooralsnog leidt dat niet tot problemen want  
deelprojecten  en activiteiten zijn goed op elkaar afgestemd.

Periode Activiteit

Doorlopende 
activiteiten

 ■ Aanplant bomen en struweel 
 ■ Beheer en onderhoud
 ■ Programmering activiteiten (inclusief faciliteiten/ voorzieningen)
 ■ Marketing en Communicatie
 ■ Participatie in organisatie Nationaal Park Nieuw Land

2022

 ■ Bestuurlijke vaststelling uitvoeringsprogramma
 ■ Planontwikkeling deelprojecten 2e fase 
 ■ Start uitvoering landschap en infrastructuur Oostvaardersplassen 

Almere 1e fase
 ■ Start realisatie Randzone de Vaart
 ■ Realisatie verbetering verbinding station Oostvaarders –  

Oostvaardersplassen
 ■ Start realisatie bezoekerscentrum De Trekvogel
 ■ Start planuitwerking Oostvaardersoevers

2023

 ■ Oplevering Randzone de Vaart
 ■ Start realisatie uitbreiding NBC de Oostvaarders
 ■ Start realisatie Observatorium Oostvaardersplassen
 ■ Start uitvoering maatregelen Kotterbos en 2e fase Entreegebied 

Oostvaardersplassen
 ■ Start uitvoering maatregelen Lepelaarplassengebied

Periode Activiteit

2024

 ■ Bezoekerscentrum de Trekvogel gereed
 ■ Uitbreiding NBC de Oostvaarders gereed
 ■ Oplevering landschap en infrastructuur Oostvaardersplassen Almere 1e fase
 ■ Oplevering Observatorium
 ■ Start uitvoering 1e fase project Oostvaardersoevers
 ■ Besluit 3e fase FVA

2025
 ■ Oplevering Kotterbos, 2e fase Entreegebied
 ■ Oostvaardersplassen en Lepelaarplassengebied
 ■ Start uitvoering 1e fase Oostvaardersoevers

2026

 ■ Afronding werkzaamheden bomen en struweel
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