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Politieke verantwoording

Almere IJland: Een synthese van belangen 

Het formele besluit om het Markermeer niet in te polderen is in 2006 genomen.  
Met de Nota Ruimte hief het Rijk de reservering voor een droogmakerij op. Wat weinig 
mensen beseffen is dat, met het besluit de Markerwaard te schrappen, de oorspronke-
lijke stedenbouwkundige opzet van Almere ingrijpend veranderde. Volgens het  
oorspronkelijke stedenbouwkundig ontwerp zou Almere als volwassen stad in vier  
windrichtingen worden ontsloten, per weg en per openbaar vervoer. Na het besluit in 
2006 restte Almere echter slechts de Hollandse brug als toegang tot de hoofdstad.

Met de bouw van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad – de Houtribdijk – is het Marker-
meer als ecologisch gebied verloren gegaan. Wervelend slib verhindert dat het licht de 
bodem bereikt. De vegetatie onder water verdwijnt en de driehoeksmossel kan er niet 
groeien. Hierdoor is het geen rustpunt meer voor tal van vogels onderweg van Noord naar 
Zuid of andersom. Met het besluit af te zien van de Markerwaard, werd het vraagstuk van 
de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer nog niet opgelost. 

 Twee vragen 
Hoe terecht de beslissing de Markerwaard niet in te polderen ook is, het Rijk is voorbij 
gegaan aan twee belangrijke vragen. Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig 
ecologisch systeem, en hoe zorgen we voor een volwaardige ontsluiting van Almere? 

Bij het realiseren van een stedelijke en ecologische Schaalsprong, stuiten wij 
op twee noodzakelijke ingrepen. Enerzijds moet een (OV-)IJmeerlijn worden aange-
legd om Almere stevig te verankeren in de metropool Amsterdam, zonder iedereen 
afhankelijk te maken van de auto. Om het IJmeer – als open gebied – in haar waarde 
te laten, kan deze IJmeerlijn net buiten de dijk onder water verdwijnen. De aanleg van 
een eiland is hiervoor noodzakelijk. Anderzijds moet een wetlandsysteem tussen de 
Flevolandse en Noord-Hollandse kust worden gerealiseerd om het wervelende slib te 
reduceren. Een combinatie van deze twee fysieke ingrepen leidt tot een interessant 
perspectief. 

Wij hebben ons afgevraagd: wordt ons hier geen unieke kans in de schoot geworpen? 
Is een synthese van belangen mogelijk? Kan de aanleg van wetlands worden gecombi-
neerd met de aanleg van een IJmeerlijn? En kunnen deze ambities op het gebied van 
ecologie en bereikbaarheid gelijk opgaan met een ambitie die in de concept Structuur-
visie Almere staat verwoord: het creëren van nieuwe, unieke woon- en werkmilieus? Is 
het mogelijk om ecologie, bereikbaarheid en stedenbouw samen te brengen?

Wij hebben deze vragen aan drie vooraanstaande ontwerpers – William McDonough 
(McDonough+Partners), één van de grondleggers van het cradle-to-cradle gedachte-
goed, Adriaan Geuze (West 8) en Winy Maas (MVRDV), de ontwerper van de Concept 
Structuurvisie Almere 2.0 – voorgelegd, vanuit de overtuiging dat het ook vandaag 
mogelijk moet zijn om tot krachtige en toekomstbestendige oplossingen te komen. 

 Eén samenhangende verkenning
Het resultaat is Almere IJland: een synthese van metropolitane infrastructuur, ecologisch 
herstel, natuurrecreatie en gedifferentieerde woonmilieus. Wij geloven dat Almere IJland 
op alle fronten een verrijking zal zijn. Als Almere IJland op de voorgestelde manier 
wordt ontwikkeld, wordt het een volstrekt vanzelfsprekend onderdeel van de stad, de 
metropoolregio en het IJmeer en Markermeer. 

 Tot slot
Het hier gepresenteerde plan is slechts één van de oplossingen. Natuurlijk zijn er meer 
vormen mogelijk. Het plan is ook een uitnodiging aan iedereen die vooruit wil kijken, en 
met ons mee wil denken. Wat is de beste bijdrage aan de metropoolregio Amsterdam? 
Hoe wordt Almere een gedifferentieerde stad? Hoe kunnen wij het oude en nieuwe 
land op hoogwaardige wijze met elkaar verbinden? En tenslotte – maar zeker niet 
minder belangrijk: hoe kunnen het Markermeer en IJmeer ecologisch gezond worden? 
Voor ons is duidelijk dat de regering een onverkort besluit moet nemen over de aanleg 
van een IJmeerlijn en het ecologisch herstel van het Markermeer en IJmeer. Dit besluit 
creëert de basis voor een definitieve uitwerking van Almere IJland, waarin bereikbaar-
heid en ecologisch herstel worden gecombineerd. Binnen de Nederlandse traditie ligt 
het vervolgens voor de hand om als overheden samen met maatschappelijke orga-
nisaties, onder andere die op het gebied van natuur en recreatie, uitwerking te geven 
aan een IJland dat alle belangen zorgvuldig borgt. Waarom zou dat hier niet succesvol 
kunnen zijn?
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De vraag is hoe? Wij hebben drie vooraanstaande ontwerpers - William McDonough 
(McDonough+Partners), één van de grondleggers van het cradle-to-cradle 
gedachtengoed, Adriaan Geuze (West 8) en Winy Maas (MVRDV), de ontwerper van 
de Structuurvisie Almere 2.0 - gevraagd deze vraag in gezamenlijkheid te 
beantwoorden, vanuit de overtuiging dat het ook vandaag mogelijk moet zijn om 
tot krachtige en toekomstbestendige oplossingen te komen. Het resultaat is Almere 
IJland: een synthese van metropolitane infrastructuur, ecologisch herstel, 
natuurrecreatie en gedifferentieerde woonmilieus. Het ontwerp geeft uitdrukking 
aan het grootste vraagstuk van de 21e eeuw: hoe kun je mens en natuur op 
duurzame wijze met elkaar verbinden? Wij geloven dat Almere IJland op alle 
fronten een verrijking zal zijn. Als Almere IJland op de voorgestelde manier wordt 
ontwikkeld, wordt het een volstrekt vanzelfsprekend onderdeel van de stad en 
regio. 

Het hier gepresenteerde plan is slechts één van de oplossingen. Natuurlijk zijn  
er meer vormen mogelijk. Het plan is ook een uitnodiging aan iedereen die  
vooruit wil kijken, en met ons mee wil denken. Wat is de beste bijdrage aan de 
metropoolregio Amsterdam? Hoe wordt Almere een gedifferentieerde stad? Hoe 
kunnen wij het oude en nieuwe land op hoogwaardige wijze met elkaar verbinden? 
En tenslotte - maar zeker niet minder belangrijk: hoe kunnen het Markermeer en 
IJmeer ecologisch gezond worden? Voor ons is duidelijk dat de regering een 
onverkort besluit moet nemen over de aanleg van een IJmeerlijn en het ecologisch 
herstel van het Markermeer en IJmeer. Dit besluit creëert de basis voor een 
definitieve uitwerking van Almere IJland, waarin bereikbaarheid en ecologisch 
herstel worden gecombineerd. Binnen de Nederlandse traditie ligt het vervolgens 
voor de hand om als overheden samen met maatschappelijke organisaties, onder 
andere die op het gebied van natuur en recreatie, uitwerking te geven aan een 
IJland dat alle belangen zorgvuldig borgt. Waarom zou dat hier niet succesvol 
kunnen zijn?

Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening, gemeente Almere

Anne Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, provincie Flevoland

Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam

Almere, 26 juni 2009

IJmeer en Markermeer: het middelpunt van 
de dubbelstad Amsterdam – Almere 

Het Rijk heeft Almere gevraagd plannen te maken voor een uitbreiding van de stad 
met 60.000 woningen en 100.000 arbeidsplaatsen. Deze uitbreiding is nodig voor de 
ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam, zodat de internationale concurrentie-
positie wordt versterkt. Ruimte voor deze positieversterking is elders in de Noordelijke 
Randstad nauwelijks beschikbaar. Het Kabinet wil waardevolle landschappen zoals het 
Groene Hart, Waterland en de Utrechtse Heuvelrug immers zorgvuldig behouden.  
In Almere is voldoende ruimte, en de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur 
vormt een solide basis voor verdergaande groei van de stad. Met de Schaalsprong 
Almere worden het Markermeer en IJmeer letterlijk het middelpunt van de dubbelstad 
Amsterdam – Almere.

Utrecht

Gooistreek

AlmereAmsterdam

Groene Hart

Blauwe Hart

IJmeer

Waterland
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In de Nota Ruimte is de reservering van de Markerwaard vervallen. Het niet afmaken van het Zuiderzee-
project heeft een aantal nieuwe ruimtelijke inrichtingsopgaven opgeleverd. Daarbij is de natuuropgave in 
het IJmeer en Markermeer een belangrijk provinciaal onderwerp. Daarnaast worden concepten ontwik-
keld voor het gebruik van het water en de kustlijn om wonen, werken en recreëren aantrekkelijker te 
maken. Zowel Almere als Lelystad stonden lang met de rug naar het water. De Markerwaard zou worden 
gebouwd waar een deel van stedenbouw zou gaan plaatsvinden. Nu deze inpoldering definitief niet door-
gaat, hebben beide steden zich georiënteerd op deze nieuwe situatie en ontvouwen ze plannen voor het 
gebruik van water en kustlijn. Flevoland is nog niet af zolang de nieuwe definitieve functie van IJmeer en 
Markermeer niet in samenhang is gebracht met de stedelijke ontwikkeling achter de dijk.

De provincie Flevoland heeft altijd ondubbelzinnig haar steun betuigd aan een hoogwaardige verdere 
ontwikkeling van Almere. Onderdeel van de hoogwaardige ontwikkeling is wat de provincie betreft een 
sterke verbreding van de diversiteit van woonmilieus. Daarom is een massieve doorontwikkeling van 
Almere aan de oostkant op de wijze waarop Almere zich de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld op dit 
moment niet aan de orde. 

Een duurzaam ontwerp van buitendijks bouwen, geënt op de gedachte van een directe verbinding met 
Amsterdam en passend binnen de breed gedeelde visie over de ecologische toekomst van IJmeer en 
Markermeer, kan op grote sympathie van de provincie rekenen. De voorliggende ontwerpcasus voldoet 
daar in belangrijke mate aan. De casus laat in elk geval op inspirerende wijze zien welk mooi resultaat 
zoiets kan opleveren, en hoe goed een en ander in te passen is in het bestaande landschap van open-
heid en wijdse vergezichten.

Anne Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, provincie Flevoland ”

Zonder IJmeerlijn is een succesvolle 
Schaalsprong Almere niet mogelijk.  
De IJmeerlijn is meer dan een enkelvoudige 
verbinding, die noodzakelijk is voor een 
adequate ontsluiting van de stad.  
Het is een metropolitane as, die de 
internationale concurrentiepositie van  
de Noordelijke Randstad versterkt.

Almere groeit uit tot een stad met 350.000 inwoners en 170.000 arbeidsplaatsen. 
Het aantal OV-reizigers neemt in de periode 2010 – 2030 toe van 42.000 naar 
130.000 per dag. De capaciteit van de Flevolijn is, ondanks het feit dat deze wordt 
verdubbeld, niet toereikend om deze groei aan reizigers op te vangen. De versterking 
van het OV-netwerk is dan ook onlosmakelijk verbonden met de Schaalsprong Almere. 
Uit onderzoek blijkt dat de IJmeerlijn zonder meer de hoogste vervoerswaarde biedt, en 
de beste bijdrage levert aan succesvolle sociale en economische ontwikkelingen van 
de metropoolregio. De IJmeerlijn trekt in 2030 veel meer treinreizigers dan nu dage-
lijks over de Hollandsebrug rijden. Zonder IJmeerlijn dreigt Almere – tegen de wens 
van velen in – een klassieke autostad te worden. Om het IJmeer open te houden, kan 
de IJmeerlijn net buiten de dijk bij Almere onder water verdwijnen. De aanleg van een 
eiland voor de kust van Almere is hiervoor noodzakelijk.

“



Samenvatting Ontwerpcasus Almere IJland 09

Het verbeteren van de ecologische 
kwaliteit van het IJmeer en Markermeer 
is onvermijdelijk. Aan de metropool 
wordt een Blauw Hart toegevoegd, dat op 
internationaal niveau onderscheidend is. 

Doordat de Zuiderzeewerken nooit zijn afgerond, is de huidige ecologische kwaliteit van 
het Markermeer en IJmeer marginaal. De huidige natuur degenereert elke dag, terwijl 
het gebied door het Kabinet is aangewezen als speciale beschermingszone in het kader 
van de Vogel- en Habitatrichtlijn. In plaats van degenerende natuur zou hier waardevolle 
natuur aanwezig moeten zijn. De aanwijzingen als speciale beschermingszone schept 
verplichtingen voor het Kabinet. Het gebied, dat naast het Markermeer en IJmeer ook 
uit de Vechtplassen en Waterland bestaat, heeft wél potentie om te transformeren tot 
het Blauwe Hart van Nederland, voor zowel de mens als de natuur. Belangrijke voor-
waarde is dat de slibhuishouding in het Markermeer en IJmeer aanzienlijk verbetert. 
Deze verbetering is mogelijk door de aanleg van vooroevers en het vernauwen van  
de passage tussen het Markermeer en IJmeer. Dit leidt tot grootschalige moerasachtig 
gebieden tussen Waterland en Flevoland. De vernauwing van de passage zorgt dat  
het water tot rust kan komen en dat er ondieptes ontstaan. Het zijn de noodzakelijke  
ingrediënten om de teruggang van de natuur te keren. Het resultaat: helder water,  
meer waterplanten, meer driehoeksmosselen, meer vissen en een rijkdom aan vogels.  
Een gebied dat beelden oproept zoals het Peipsimeer, dat op de grens tussen Rusland 
en Estland ligt. Een gebied met internationaal hoogstaande kwaliteiten, dat onderschei-
dend is voor de metropoolregio Amsterdam. 
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Op het snijpunt van de ecologische 
verbetering en de IJmeerlijn ontstaat de 
kans voor een 21e eeuwse ontwikkeling: 
Almere IJland. 
 
Zodoende dienen zich voor de Almeerse kust twee essentiële ingrepen aan: een 
buitendijks eiland voor de IJmeerlijn, en de ontwikkeling van een wetlandsysteem tus-
sen de Flevolandse en Noord-Hollandse kust. Wanneer deze twee ingrepen worden 
gecombineerd, ontstaan grensverleggende mogelijkheden in het hart van de metro-
poolregio. Op het snijvlak van de IJmeerlijn en het ecologisch herstel, ontstaat de kans 
om – aan en in het water – nieuwe woon-, werk- en recreatiemilieus te creëren, die 
een ongekende toevoeging zijn voor de metropoolregio. Er kan een nieuw, buitendijks 
stadsdeel worden ontwikkeld: Almere IJland. Het vormt de stepping stone voor de 
natuur in het IJmeer en Markermeer, en gelijktijdig de stedelijke stepping stone tussen 
IJburg I en II en Almere Pampus. Deze zeldzame kans mogen wij niet voorbij laten 
gaan, zonder dat deze goed is verkend en afgewogen. Inzet is dat in IJland de stedelij-
ke metropool en de internationale natuur zich op duurzame wijze tot elkaar verhouden: 
de opgave van de 21e eeuwse ontwikkeling. Met andere woorden: IJland moet zowel 
een positieve toevoeging zijn aan de natuur als aan de metropool. Deze inzet is centraal 
gesteld in het ontwerp voor Almere IJland.

Met de Schaalsprong is het mogelijk om de problemen – een dreigende ecologische ramp, tekort aan 
woningen in deze groeiregio, de eenzijdigheid van Almere en de slechte aansluiting van Almere op  
Amsterdam – te tackelen. We kunnen het natuurlijk ook niet doen. Ik moet dan nog zien of de nood-
zakelijke investeringen in de natuur er gaan komen. En als we de totale woningvraag op het oude land  
willen faciliteren dan zijn er geen makkelijke locaties meer: de Purmer helemaal volzetten, de  
Bovenkerkerpolder en misschien wel delen van het Waterland en rond de Amstel. Kwetsbare groene 
gebieden die geslachtofferd worden voor traditionele Vinex-wijken. 

Alle studies hebben wat mij betreft uitgewezen dat twee ingrepen noodzakelijk zijn. Voor de ecologische 
schaalsprong is een archipel van wetlands en voor-oevers nodig om het slib tot rust te brengen en af te 
vangen. Een tweede ingreep, en ik zeg dit voorlopig nog even op persoonlijke titel, is de aanleg van een 
openbaar vervoersverbinding door het IJmeer onder het water door. Als we deze verbinding niet maken, 
stappen minder mensen in het openbaar vervoer (20% minder reizigers), kan Almere het stedelijke 
milieu in hogere dichtheden aan de westkant van de stad niet maken en wordt de bulk van de woningen 
(zo’n 40.000) aan de oostzijde in een ‘auto-stad’ bij uitstek gerealiseerd. Dat moeten we niet willen.

Door een verbinding onder water tussen Almere en Amsterdam, wordt Almere een hecht onderdeel van 
de metropool. Door de combinatie met de voor de natuur zo noodzakelijke wetlands, wordt ons boven-
dien de unieke kans in de schoot geworpen een bijzonder stukje stad te maken.

Maarten van Poelgeest, wethouder gemeente Amsterdam

“

”



Samenvatting Ontwerpcasus Almere IJland   012 Samenvatting Ontwerpcasus Almere IJland 013

56 1.2
Paragraaf

1.
Hoofdstuk 

57

Op het punt waar de 
ecologische verbetering 
en de verbinding elkaar 
raken ontstaat de potentie 
IJland te ontwikkelen.

Ontwikkelpotentie IJland

Ontwikkeling IJmeerverbinding

Ontwikkeling ecologie
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Almere IJland draagt bij aan de natuurlijke 
systemen van IJmeer en Markermeer, 
respecteert de bestaande waarden van het 
gebied en bouwt met de natuur. 

Vertrekpunt is dat Almere IJland bijdraagt aan de verbetering van de natuurlijke sys-
temen in het IJmeer en Markermeer. Het respecteert de bestaande waarden – onder 
andere de openheid – van het gebied. De belangrijke zichtlijnen naar onder meer de 
historische kerktorens langs de voormalige Zuiderzee blijven behouden. De bestaande 
rustplaatsen voor vogels en mosselbanken worden ongemoeid gelaten. Tegelijkertijd 
moet het opwervelend slib aan banden worden gelegd. Door het vernauwen van de 
opening met wetlands tussen IJmeer en Markermeer minimaliseert de troebele slib-
stroom. Gelijktijdig met de aanleg van vooroevers en oevermoerassen zal de biodiversi-
teit boven en onder de waterlijn zienderogen toenemen. 

Ondiep water in combinatie met de aanwezigheid van waterplanten biedt rustplekken en 
foerageermogelijkheden voor vele vogels. Vanuit deze sensitiviteit – respect voor de be-
staande waarden van het  IJmeer en Markermeer en het reduceren van de slibstroom 
– vindt IJland op nagenoeg natuurlijke wijze haar plek in het IJmeer.

Vervolgens wordt Almere IJland ontwikkeld met materiaal uit het IJmeer. Uit een put 
worden de grondstoffen voor IJland gewonnen. Gelijktijdig heeft deze put een positief 
effect op de slibhuishouding. Het wervelende slib kan hier bezinken. Uit de put komen 
klei voor de aanleg van het natuurgebied en zand voor de bouwgrond. IJland wordt 
letterlijk opgetrokken uit eigen bodem. De randen van IJland zijn geleidelijke natuur-
overgangen tussen water en land. Deze oevers dragen bij aan de filtering van het water. 
Zij bieden ruimte voor een grote variëteit aan planten en dieren. Almere IJland is een 
natuurproducerende omgeving.
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Temidden van de internationale natuur 
is Almere IJland een unieke diverse 
en rijke waterstad voor Almere en de 
metropoolregio. Het is een waardig 
eigentijds vervolg op de Zuiderzeewerken. 

Gelijkopgaand met de ecologische impuls voor het IJmeer en Markermeer ontstaat 
op bijna vanzelfsprekende wijze de setting voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 
Temidden van de natuur is ruimte voor stedelijkheid. In Almere IJland is een overgang 
gecreëerd tussen natuur en bewoning. Almere IJland is een waterrijke krekenstad: 
een Nederlandse variant op Venetië. De kern met een dichtere bebouwing ligt rond 
het station van de IJmeerlijn aan de oostzijde van IJland. Vanuit dit centrum is er een 
netwerk van straten en bruggen. Aan de IJmeerbaai ligt het waterfront. Het is een 
aaneenschakeling van recreatieve voorzieningen zoals een haven, sportvoorzieningen, 
hotels, cafés, restaurants en winkels. Het is een thuishaven voor de watersport, midden 
in het Blauwe Hart. Rondom dit waterfront biedt IJland ruimte aan nieuwe woonvormen 
en voorzieningen voor Almere en de metropool. Is IJland niet bij uitstek de locatie voor 
een nieuwe internationale universiteit of voor het Olympisch Dorp voor de Spelen in 
2028? Het biedt omgevingskwaliteiten die nu nauwelijks aanwezig zijn. Niet alleen in 
het centrum van het gebied, maar ook in het westen. De bebouwingsdichtheid neemt 
richting het westen af. Hier staan uiteindelijk, verspreid over het gebied, een beperkt 
aantal vrijstaande woningen in de nieuwe natuur. 

De ontwikkeling van Almere IJland kan starten met een compacte kern van 5.000 
woningen. 
Het succes van Almere IJland bepaalt de verdere ontwikkeling. Het is mogelijk in een 
volgende fase tot 10.000 woningen te bouwen. De aanleg van Almere IJland is een 
volgende stap in de Zuiderzeewerken, verrijkt met eigentijdse kenmerken op het gebied 
van duurzame gebiedsontwikkeling. 
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Almere IJland is het icoon voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. IJland heeft gezonde 
systemen: energie, water, mobiliteit en 
nutriënten. 
Principieel wordt – temidden van de internationale natuur van Almere IJland – ingezet op 
het creëren van gezonde milieusystemen voor de stedelijke hardware. De stad moet een 
positief effect hebben op de natuur. Het cradle-to-cradle gedachtegoed is vervlochten met 
het ontwerp. Het water dat Almere IJland via natuurlijke zuiveringsprocessen verlaat, is bij-
voorbeeld schoner dan dat het is binnengekomen. Er wordt schone en duurzame energie 
gegenereerd. IJland is een energieproducerend stadsdeel. Overschotten worden aan het 
vaste land doorgegeven. Het gebied zal autoluw en op bepaalde plaatsen zelfs autovrij 
kunnen worden. De kwaliteit die dit oplevert is vergelijkbaar met die op enkele Wadden-
eilanden. Met het – grote! – verschil dat we hier midden in de metropool zitten. Tevens is 
er een optimaal behoud en hergebruik van biologische en technische nutriënten. Almere 
IJland biedt een esthetisch aangename, gevarieerde, veilige en gezonde leefomgeving, 
met schoon water, schone lucht, een schone bodem en schone energie.

IJland is a remarkable gift to the world. 

Het gezamenlijke ontwerp van McDonough+partners, West 8 en MVRDV toont op 
overtuigende wijze de potenties van de zeldzame kans van deze locatie in het IJmeer aan. 
Met Almere IJland komt de synthese van ogenschijnlijk lastig te combineren duurzame 
stedelijke en natuurlijke ontwikkelingen binnen handbereik. Het verankert Almere in de 
metropoolregio Amsterdam, draagt bij aan het ecologisch herstel van de internationale 
beschermde natuurwaarden van het Markermeer en IJmeer, biedt ruimte voor natuurre-
creatie, respecteert bestaande waarden van het gebied en creëert tot slot een aangename 
omgeving voor de mens in en aan het water. Een kans om met één en hetzelfde ontwerp 
zowel een natuurlijke en stedelijke ontwikkeling van internationaal niveau te realiseren is 
zeldzaam. De Europese Commissie onderkent deze mogelijkheid. Zij spreekt van een 
“goed en innovatief voorbeeld waarbij natuurversterking en recreatie- en stadsontwikkeling 
in één integraal project worden samengevoegd”. Of zoals William McDonough aangeeft: 
“IJland is a remarkable gift to the World.” Dit kunnen we niet zo maar voorbij laten gaan.
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We zien in de Nederlandse ruimtelijke ordening twee tegengestelde stromingen. Enerzijds is sprake van 
een sterke rehabilitatie van de rol van de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn in deze 
stroming gebaseerd op een visie. In ons geval gaat het om een duidelijke visie op de Randstad, die een 
weloverwogen integrale gebiedsontwikkeling kent. Deze gebiedsontwikkeling wordt op haar beurt weer 
vertaald in heldere, concrete projecten. Visie, samenhang en uitvoeringsgerichtheid zijn terug te vinden 
in de Structuurvisie Randstad 2040 en het programma Randstad Urgent. Van daaruit wordt een kracht 
ontwikkeld die echt kan worden gekenmerkt als vooruitgangsgeloof, waarbij er vertrouwen is in de 
maakbaarheid van de stad die kansen biedt voor een sociale samenleving. 

Daartegenover zien wij een stroming die dit geloof lijkt te zijn kwijtgeraakt. Zij geloven niet dat de teloor-
gang van de ruimte in ons land nog kan worden gekeerd met een progressief ruimtelijk ordeningsbeleid. 
Zij hebben wat je noemt een regressieve houding, die wordt gekenmerkt door een op voorhand ‘nee’ 
zeggen. Het is de ‘tegen’-cultuur. Zij wordt gekenmerkt door een cynisme waarbij ‘ik moet het nog zien’ 
of ‘dat zeggen ze altijd’ veel gehoorde ‘argumenten’ zijn. Vaak gaat het samen met angstbeelden en 
doemscenario’s. Verandering is een bedreiging, de toekomst kan niet beter worden. Het is een uiting 
van een inmiddels diepgeworteld wantrouwen. Soms kan ik nog wel begrijpen waarom deze cultuur is 
ontstaan, maar vaker maakt het mij treurig. Dat ontbreken van het geloof dat wij, ook in deze tijd, met 
elkaar in staat zijn om mooie en bijzondere plannen werkelijkheid te laten worden is weinig hoopgevend. 
Ik kan en wil geen deel uitmaken van deze ‘nee’-cultuur. 

Ik schaar mij achter de eerste stroming. Die van het vooruitgangsgeloof. Die er vertrouwen in heeft 
dat wij in gezamenlijkheid iets bijzonders tot stand kunnen brengen. Daarvoor gaat het wat mij betreft 
om het stellen van de vraag, eigenlijk ook tegelijkertijd de opdracht: kunnen bereikbaarheid, ecologie, 
natuurrecreatie en unieke woonmilieus in één plan samenkomen? Wij geloven dat een synthese van be-
langen mogelijk is. Dat wij een stad kunnen maken die wij, vrij vertaald naar historicus Donald Olsen, net 
als ‘vroegere beschavingen zien als een bewuste schepping voor wier aanleg, onderhoud en verfraaiing 
men terecht offers getroost’.

Adri Duivesteijn, wethouder gemeente Almere
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Almere IJland 
is een unieke waterstad 
in het IJmeer en vormt 
een synthese van belangen. 
Het verankert Almere in de 
metropoolregio Amsterdam, 
draagt bij aan het ecologische 
herstel van het Markermeer 
en IJmeer, biedt ruimte voor 
natuurrecreatie en creëert  
een uniek woonmilieu in 
en aan het water.


