
ALMERE OOSTERWOLD
Land-Goed voor Initiatieven

Almere 2.0
Werkmaatschappij Almere Oosterwold

SAMENVATTING



Oosterwold  
Land-Goed voor Initiatieven 

Almere Oosterwold wordt een uniek groen woon- 
en werkgebied waarvan burgers en ondernemers 
in hoge mate zelf kunnen bepalen hoe het eruit 
komt te zien. Dat staat in de Ontwikkelstrategie 
Oosterwold. De ontwikkelstrategie is geen 
gedetailleerd uitbreidingsplan zoals dat in de 
Nederlandse stedenbouw gebruikelijk is, maar 
“… een eenvoudig raamwerk en een set van 
spelregels waarbinnen nog bijna alles mogelijk is. 
(…) Voor Oosterwold nemen we de onzekerheid 
van de toekomst als uitgangspunt. Oosterwold 
koestert het onverwachte en biedt principieel 
ruimte aan de wensen en de creativiteit van 
burgers en andere initiatiefnemers”. Vooraf wordt 
alleen het hoognodige vastgesteld, met een set 
van tien spelregels die het algemeen belang 
garanderen en een ongekende vrijheid biedt aan 
iedereen die Oosterwold wil mee-ontwikkelen. 

Een radicale stap op weg  
naar organische groei

Almere werkt al enkele jaren consequent toe 
naar een wezenlijk grotere rol van particulieren 
in de woningbouw, de stedenbouw en de ge-
biedsontwikkeling. De gemeentelijke overheid 
treedt weloverwogen terug en laat steeds meer 
over aan anderen. Voorbeelden hiervan, zoals 
het Homeruskwartier en Nobelhorst, zijn nu al te 
zien of in ontwikkeling. In Oosterwold wordt de 
volgende, radicale stap gezet in deze zoektocht 
naar spontane, organische groei ‘van onderop’. 
Oosterwold is niet alleen een nieuwe kleur op het 
palet dat Almere heet, het wordt ook een leefge-
bied dat in heel Nederland zijn gelijke niet kent.

Oosterwold beslaat een gebied van ruim 4.300 
hectare op het grondgebied van de gemeen-
ten Almere en Zeewolde. Dankzij talloze grote 
en kleine initiatieven van burgers, bedrijven en 
instellingen zal dit gebied in de komende twintig 
jaar uitgroeien tot een afwisselend stadsland-
schap met 15.000 nieuwe woningen en 26.000 
arbeidsplaatsen terwijl het groene en agrarische 
karakter voor een groot deel behouden blijft. 
De innovatieve ontwikkelmethode is uitgewerkt 
in de ontwikkelstrategie Almere Oosterwold 
Land-Goed voor Initiatieven, die is opgesteld 
in het kader van het Rijk-Regioprogramma 

Amsterdam - Almere - Markermeer (RRAAM), 
met als deelnemers de gemeenten Almere 
en Zeewolde, de provincie Flevoland en het 
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB). 

Oosterwold in groter verband
Het plan voor Oosterwold komt voort uit de 
Structuurvisie Almere 2.0, waarin de toekom-
stige ontwikkeling van Almere tot 2040 wordt 
geschetst. 
Almere wordt volgens de Structuurvisie aan-
zienlijker groter dan nu. Het krijgt een rijkere 
variatie aan woonmilieus, werkgelegenheid en 
voorzieningen. Almere streeft naar hoogwaardige 
en duurzame stadsontwikkeling, met de ‘Almere 
Principles’ als leidraad. Het geeft in de ruimtelijke 
ontwikkeling principieel voorrang aan het eigen 
initiatief van burgers en bedrijven, onder het 
motto ‘Mensen maken de stad’. Met de ‘schaal-
sprong’ van de Structuurvisie wordt Almere een 
completere stad terwijl het tevens bijdraagt aan 
de aantrekkelijkheid van de Noordvleugel van de 
Randstad en de Metropoolregio Amsterdam. 
Al deze ambities van Almere krijgen een bijzon-
dere vorm in Oosterwold.

De ambities van Oosterwold
Het gebied waar Oosterwold zal groeien, is nu 
hoofdzakelijk in agrarisch gebruik. Het ligt aan 
de ‘rustige’ kant van Almere, verbonden met 
de open ruimte van de polder en grenzend aan 
het Gooi en de Veluwezoom. Hier past, aldus de 
Ontwikkelstrategie, een ontspannen menging van 



wonen, werken en groen. Oosterwold kan in de 
toekomst overeenkomsten vertonen met gevari-
eerde oude landschappen als ’t Gooi, de Achter-
hoek en de Friese Wouden.

Voor de gewenste ontwikkeling van Oosterwold 
zijn zes ambities geformuleerd, die hier paarsge-
wijs worden behandeld.

1.  Oosterwold ontwikkelt zich organisch
2.  Oosterwold biedt ruimte voor initiatief
Oosterwold wordt niet ‘van bovenaf’ gemaakt 
aan de hand van een alomvattend plan, maar 
‘van onderop’ dankzij talloze eigen initiatieven 
van burgers (individueel en collectief) en onder-
nemers. De Ontwikkelstrategie is geen ontwerp, 
maar een raamwerk met tien spelregels dat 
een veelheid van particuliere plannen mogelijk 
maakt. 
Oosterwold is zeer aantrekkelijk voor initia-
tiefrijke mensen die graag zelf bepalen hoe ze 
wonen en werken, en die bereid zijn de bijbeho-
rende verantwoordelijkheid te dragen. De rol van 
de overheid beperkt zich tot de hoofdlijnen. Zij 
formuleert de globale ambities voor het gebied, 
en zij verzorgt het raamwerk, de voorwaarden en 
de spelregels. 
Met Oosterwold gaat Almere voort op de koers 
van particulier opdrachtgeverschap en organische 
stedenbouw, waarvan de resultaten al zichtbaar 
zijn in bijvoorbeeld het Homeruskwartier. Ooster-
wold gaat een grote stap verder. Hier wordt niet 
alleen de bebouwing aan particulieren overgela-
ten, maar ook de omvang, de vorm en de locatie 
van het kavel, de keuze om een kavel alleen of 
samen met anderen te ontwikkelen, de aanleg 

van wegen en groen en de energievoorziening. 
Dit schept een grotere vrijheid voor de initiatief-
nemers, maar ook andere verantwoordelijkheden. 
Het leidt tegelijkertijd tot een volledig nieuw type 
gebiedsontwikkeling, waarin de overheid niet 
langer grote voorinvesteringen in infrastructuur, 
groen en bouwvoorbereiding hoeft te plegen. 

3.  Oosterwold is een continu groen landschap
4.  Oosterwold heeft stadslandbouw als 

groene drager
Oosterwold wordt een afwisselend woon-, werk- 
en ontspanningsgebied met een uitgesproken 
groen karakter. Het bestaat nu voor 95 % uit 
landbouwgebied en openbaar toegankelijk bos. 
Een aanzienlijk deel hiervan blijft bestaan: het 
areaal land- en tuinbouwgrond zal bijna 50 % 
beslaan en het publiek groen bijna 20 %; pri-
vétuinen en bermen niet meegerekend. Aanvul-
lende spelregels zorgen ervoor dat kavels niet tot 
aan de grens worden bebouwd, zodat de continu-
iteit van het landschap is gewaarborgd.
Wel zal het karakter van de agrarische bedrijvig-
heid veranderen. De grootschalige akkerbouw zal 
geleidelijk plaats maken voor vormen van stads-
landbouw die zich beter met de nieuwe woon- en 
werkfuncties laten mengen. Stad en land kun-
nen in Oosterwold nieuwe relaties aangaan in 
een uniek ‘stadslandschap’, met alle ecologische, 
economische en educatieve voordelen van dien. 
Er is plaats voor een grote variatie aan woonvor-
men en voor vele vormen van stadslandbouw en 
tuinbouw, die voedselproductie en consumptie 
dichter bij elkaar brengen. Het streven is om ten-
minste 10 % van de regionale voedselbehoefte in 
Oosterwold te produceren.

Bestaande en toekomstige 
condities kunnen het startpunt 
zijn voor de ontwikkeling 
van nieuwe structuren.
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beschouwd. Zij zijn het ‘culturele erfgoed’ van 
Oosterwold en ze kunnen een aanknopingspunt 
vormen voor toekomstige ontwikkelingen. Het 
buurtschap aan de Paradijsvogelweg past goed 
bij de geschetste ontwikkeling van landelijk 
wonen en werken. 

5.12 Conditiekaart

Uit de voorgaande paragrafen zijn kwaliteiten, 
reserveringen, beperkingen en aandachtsvelden 
af te leiden die samen de condities vormen voor 
de ontwikkeling van Oosterwold. Sommige 
condities zijn harder en zekerder dan andere. 
De hoofdweginfrastructuur inclusief reserveringen 
en de bestaande bossen zijn harde condities die 
daarmee bepalend zijn voor de ontwikkelingsrich-
ting van Oosterwold. De locatie van windmolens  
is een voorbeeld van een meer veranderlijke 
conditie. Andere voorbeelden zijn de bodemdaling 
en de wettelijke normen voor de verschillende 

 
Op de Conditiekaart Oosterwold zijn alle condities 
samengevoegd. De kaart geeft de nu bekende 
stand van zaken weer en geeft dus geen compleet 

zal worden gebruikt als basis voor de op te stellen 
structuurvisie. Daarnaast biedt deze kaart een 
kansrijk kader voor de start van de ontwikkeling 
van Oosterwold en de daarin te realiseren 

met gerealiseerde en beoogde ontwikkelingen en 
met gewijzigde omstandigheden en inzichten, zal 
telkens hernieuwde aanknopingspunten bieden 
voor de organische ontwikkeling van Oosterwold. 
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5. Oosterwold is duurzaam en zelfvoorzienend

Het streven naar duurzaamheid is een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor iedereen die bouwt 
of die de stad verder ontwikkelt. Dat geldt voor 
overheden en ook voor particulieren. Oosterwold 
zal daarom zoveel mogelijk zelfvoorzienend wor-
den, met name op nutsgebied. Het moet in zijn 
eigen energiebehoefte voorzien en zo mogelijk 
ook energie aan de omgeving leveren. Ook het 
afvalwater wordt zoveel mogelijk behandeld in 
kringlopen binnen Oosterwold. 
Oosterwold wordt op een radicaal andere manier 
ontwikkeld dan bij gebiedsontwikkeling in Neder-
land gebruikelijk is, omdat de initiatiefnemers 
ook de inrichting van het gebied met infrastruc-
tuur en groen op zich nemen. Er zijn geen zware 
voorinvesteringen nodig die vervolgens op de 
gehele planvorming drukken. Dankzij deze 
vernieuwende ‘lichte’ gebiedsontwikkeling kan 

De methode van Oosterwold
In de Ontwikkelstrategie wordt uitgelegd binnen 
welk raamwerk burgers en ondernemers in Oos-
terwold aan de slag kunnen. Individuen, groepen 
en bedrijven bepalen zelf de grootte en de vorm 
van het kavel dat ze willen realiseren. Er zijn geen 
vaste minimum- of maximummaten, maar ver-
moedelijk zullen de kleinste kavels circa 500 m2 
zijn. Van de initiatiefnemers wordt verwacht dat 
ze zich voor langere tijd aan het gebied verbin-
den. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor beleggers.
Voor het gehele gebied heeft gemeente globaal 
vastgesteld waaruit het na verloop van tijd zou 
moeten bestaan. Dat is uitgedrukt in oppervlak-
tepercentages: 46 % land- en tuinbouw, 19 % 
publiek groen, 20 % bebouwing voor wonen, 
werken en voorzieningen (inclusief privétuinen), 
12 % voor infrastructuur en 3 % water.

Iedereen die zich in Oosterwold wil vestigen, zegt 
toe om een eigen aandeel hiervan te realiseren. 
In beginsel zijn deze percentages richtinggevend 
voor ieder afzonderlijk kavel (het ‘generiek ka-
vel’). Er zijn uitzonderingen mogelijk, met kavels 
waarop een zwaarder accent op landbouw, groen 
of bebouwing ligt. Dankzij deze bijzondere kavels 
zal in het plangebied de ‘Eemvallei’ als nieuwe 
landschappelijke structuur zichtbaar worden. Ook 
kunnen er een of meer nieuwe kernen ontstaan 
waarin wonen en werken sterker zijn geconcen-
treerd.
Voor de inrichting van de kavels gelden aanvullen-
de spelregels op het gebied van bereikbaarheid en 
duurzaamheid. Iedereen legt een eigen deel van 
de ontsluitingswegen aan, en iedereen realiseert 
ook een deel van een doorlopend netwerk van 

moet Oosterwold zelfvoorzienend zijn; overheids-
investeringen spelen een ondergeschikte rol.
De algemene spelregels en de bijzondere voor-
waarden worden voor ieder kavel vastgelegd in 
een ‘kavelpaspoort’. Die aanpak bouwt voort op 
de ervaring die bij particulier opdrachtgeverschap 
in Almere inmiddels is opgedaan. 

Tien spelregels voor Oosterwold:
1. Mensen maken Oosterwold
2. Vrije keuze in kavels
3. Generiek kavel met vaste ruimteverdeling

ruimteverdeling
5. Meebouwen aan de infrastructuur
6. Vrijheid en restricties voor bebouwing
7. Oosterwold is groen
8. Kavels zijn verregaand zelfvoorzienend

zelfvoorzienend
10. Publieke investeringen zijn volgend 
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In Oosterwold worden 
de kwaliteiten van stad 
en landschap gemengd.

Huidig grondgebruik (4363 ha)
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Te handhaven functies (604 ha)

Transformatie en nieuwe 
functies (3759 ha)
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Het plangebied Oosterwold is 4.363 hectare 

deels zijn uitgedrukt in aantallen, en deels in 
te reserveren oppervlakte.

Oosterwold moet ruimte bieden aan 15.000 
woningen in landelijke woonmilieus. Hiervan 

huishoudens tot en met een modaal inkomen. 
Ook moeten er ruimte zijn voor circa 26.000 
arbeidsplaatsen; voor kantoren moet 20 hectare 
worden gereserveerd en voor bedrijventerrein 
135 hectare. Voor stedelijke voorzieningen ten 
behoeve van 35.000 tot 40.000 inwoners is 
een reservering van 7 hectare vereist, en voor 
grootstedelijke voorzieningen 18 hectare. Voor 
grote toeristisch-recreatieve en/of economische 
concepten is een reservering van 300 hectare 
opgenomen.

Het programma heeft een grote reservering 
opgenomen voor de diverse groentinten. Voor 
stadslandbouw bedraagt dit 2.000 hectare, 

en voor nieuwe groenstructuren 400 hectare. 
Ook wordt 370 hectare bestaande hoofdgroen-
structuur doorontwikkeld. 

Ook voor infrastructuur zijn ruimtereserveringen 
nodig, met een totaal van 70 hectare. Dit omvat 
het lokale net voor auto, openbaar vervoer 

verbreding van de A27 (circa 20 hectare), de N30, 
een tweede aansluiting A27 (circa 10 hectare) 
en Hoogwaardig Openbaar Vervoer naar 
Gooi/Utrecht /Amersfoort in de vorm van 
een Stichtse Lijn (circa 20 hectare). 

Voor de duurzame systemen voor water, energie, 
afval is ook nog enige ruimte nodig. Voor het 
watersysteem geldt de norm van het Waterschap 
Zuiderzeeland dat 6% van het te verharden 
oppervlak moet worden gereserveerd. 
Tenslotte zijn strategische reserveringen 
opgenomen voor wonen, werken of grootschalige 
ontwikkelingen na 2030.

Wat is het programma 
voor Oosterwold? 

Programma 
Oosterwold

totaal te handhaven  
(ha)

te reserveren  
(ha)

in te richten opp
(ha)

percentages her in te 
richten gebied

Rode functies
Woningen 60 450 13%
Bedrijven 135 4%
Kantoren 20 1%
Recreatie/economie 150 0%
Voorzieningen 25 1%
Publiek groen
Bestaand bos 375

250 7%
Verspreid 195 6%
Water
Bestaand water 75
6% bebouwd opp. 50 1%
Infrastructuur
Rijkswegen 74 160
Provinciale wegen 20 10 0%
Gebiedsontsluiting 275 8%
HOV 30
Landbouw 2010 59%
Plangebied 4363 604 340 3420 100%
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Ook wordt 370 hectare bestaande hoofdgroen-
structuur doorontwikkeld. 

Ook voor infrastructuur zijn ruimtereserveringen 
nodig, met een totaal van 70 hectare. Dit omvat 
het lokale net voor auto, openbaar vervoer 

verbreding van de A27 (circa 20 hectare), de N30, 
een tweede aansluiting A27 (circa 10 hectare) 
en Hoogwaardig Openbaar Vervoer naar 
Gooi/Utrecht /Amersfoort in de vorm van 
een Stichtse Lijn (circa 20 hectare). 

Voor de duurzame systemen voor water, energie, 
afval is ook nog enige ruimte nodig. Voor het 
watersysteem geldt de norm van het Waterschap 
Zuiderzeeland dat 6% van het te verharden 
oppervlak moet worden gereserveerd. 
Tenslotte zijn strategische reserveringen 
opgenomen voor wonen, werken of grootschalige 
ontwikkelingen na 2030.

Wat is het programma 
voor Oosterwold? 

Programma 
Oosterwold

totaal te handhaven  
(ha)

te reserveren  
(ha)

in te richten opp
(ha)

percentages her in te 
richten gebied

Rode functies
Woningen 60 450 13%
Bedrijven 135 4%
Kantoren 20 1%
Recreatie/economie 150 0%
Voorzieningen 25 1%
Publiek groen
Bestaand bos 375

250 7%
Verspreid 195 6%
Water
Bestaand water 75
6% bebouwd opp. 50 1%
Infrastructuur
Rijkswegen 74 160
Provinciale wegen 20 10 0%
Gebiedsontsluiting 275 8%
HOV 30
Landbouw 2010 59%
Plangebied 4363 604 340 3420 100%
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86% LANDBOUW

2% INFRASTRUCTUUR 

2% WATER

9% OPENBAAR GROEN

0.2% WERKEN

1% WONEN

2% INFRASTRUCTUUR 

2% WATER

9% OPENBAAR GROEN

0.2% WERKEN

1% WONEN

10% INFRASTRUCTUUR 

1% WATER

10% OPENBAAR GROEN

5% WERKEN

4% VOORZIENINGEN

10% WONEN

46% LANDBOUW

3.5% INFRASTRUCTUUR 

1.8% WATER

1.2% WATER

0.2% WERKEN

4.5% INFRASTRUCTUUR

0.5% WONEN

19.1% OPENBAAR GROEN

1% VOORZIENINGEN

10.5% WERKEN

10.4% WONEN

48.6% STADSLANDBOUW

In Oosterwold worden 
de kwaliteiten van stad 
en landschap gemengd.

Huidig grondgebruik (4363 ha)

2%  Infrastructuur
2%  Water
0,2%  Werken
1%  Wonen
9%  Openbaargroen
86% Landbouw

Programma Oosterwold (4363 ha)

2%  Infrastructuur
2%  Water
0,2%  Werken
1%  Wonen
9% Openbaar groen

10%  Wonen
5% Werken
4%  Voorzieningen
10% Infrastructuur
1%  Water
10% Openbaar groen
46% Stadslandbouw

Te handhaven functies (604 ha)

Transformatie en nieuwe 
functies (3759 ha)
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Het plangebied Oosterwold is 4.363 hectare 

deels zijn uitgedrukt in aantallen, en deels in 
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arbeidsplaatsen; voor kantoren moet 20 hectare 
worden gereserveerd en voor bedrijventerrein 
135 hectare. Voor stedelijke voorzieningen ten 
behoeve van 35.000 tot 40.000 inwoners is 
een reservering van 7 hectare vereist, en voor 
grootstedelijke voorzieningen 18 hectare. Voor 
grote toeristisch-recreatieve en/of economische 
concepten is een reservering van 300 hectare 
opgenomen.

Het programma heeft een grote reservering 
opgenomen voor de diverse groentinten. Voor 
stadslandbouw bedraagt dit 2.000 hectare, 

en voor nieuwe groenstructuren 400 hectare. 
Ook wordt 370 hectare bestaande hoofdgroen-
structuur doorontwikkeld. 

Ook voor infrastructuur zijn ruimtereserveringen 
nodig, met een totaal van 70 hectare. Dit omvat 
het lokale net voor auto, openbaar vervoer 

verbreding van de A27 (circa 20 hectare), de N30, 
een tweede aansluiting A27 (circa 10 hectare) 
en Hoogwaardig Openbaar Vervoer naar 
Gooi/Utrecht /Amersfoort in de vorm van 
een Stichtse Lijn (circa 20 hectare). 

Voor de duurzame systemen voor water, energie, 
afval is ook nog enige ruimte nodig. Voor het 
watersysteem geldt de norm van het Waterschap 
Zuiderzeeland dat 6% van het te verharden 
oppervlak moet worden gereserveerd. 
Tenslotte zijn strategische reserveringen 
opgenomen voor wonen, werken of grootschalige 
ontwikkelingen na 2030.
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Rode functies
Woningen 60 450 13%
Bedrijven 135 4%
Kantoren 20 1%
Recreatie/economie 150 0%
Voorzieningen 25 1%
Publiek groen
Bestaand bos 375

250 7%
Verspreid 195 6%
Water
Bestaand water 75
6% bebouwd opp. 50 1%
Infrastructuur
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grote toeristisch-recreatieve en/of economische 
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opgenomen voor de diverse groentinten. Voor 
stadslandbouw bedraagt dit 2.000 hectare, 

en voor nieuwe groenstructuren 400 hectare. 
Ook wordt 370 hectare bestaande hoofdgroen-
structuur doorontwikkeld. 

Ook voor infrastructuur zijn ruimtereserveringen 
nodig, met een totaal van 70 hectare. Dit omvat 
het lokale net voor auto, openbaar vervoer 

verbreding van de A27 (circa 20 hectare), de N30, 
een tweede aansluiting A27 (circa 10 hectare) 
en Hoogwaardig Openbaar Vervoer naar 
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Voor de duurzame systemen voor water, energie, 
afval is ook nog enige ruimte nodig. Voor het 
watersysteem geldt de norm van het Waterschap 
Zuiderzeeland dat 6% van het te verharden 
oppervlak moet worden gereserveerd. 
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In RRAAM werken het Rijk, de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten Almere en Amsterdam samen om de drievoudige ambitie op 
het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en ecologie in de Noordelijke Randstad vorm te geven.   Maart 2012


