Rijk-regioprogramma
Amsterdam – Almere – Markermeer

Concept Gebiedsontwikkelingsplan
Almere Centrum Weerwater
ingebed in het:

Ontwikkelperspectief
Centraal Almere

Concept Gebiedsontwikkelingsplan
Almere Centrum Weerwater
ingebed in het:
Ontwikkelperspectief
Centraal Almere

Almere 2.0 staat voor de doorgroei van Almere op een sociaal,economisch
en ecologisch duurzame wijze, die is beschreven in de Concept Structuurvisie Almere 2.0. De RAAMbrief (6 november 2009) van de rijksoverheid
onderschrijft de hoofdlijnen van deze visie en formuleert een aantal vervolgstappen. Op basis daarvan hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de
gemeente Almere in het Integraal Afsprakenkader (IAK) de wederkerige afspraken vastgelegd over deze doorgroei. Onder de noemer Almere 2.0 wordt
gezamenlijk gewerkt aan de uitvoering van de afspraken die in het IAK zijn
vastgelegd. Almere 2.0 is een onderdeel van het programma RRAAM. In deze
rapportage is een uitwerking van IAK artikel 4.2: Werkmaatschappij Almere
Centrum Weerwater.
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Verantwoording

Hierbij presenteren wij onze visie op de toekomst van het mentale hart van
Almere, het gebied rondom het Weerwater. Deze visie bestaat uit twee delen.
Eerst schetsen wij het ontwikkelperspectief voor het gehele gebied, dat verderop ‘Centraal Almere’ zal worden genoemd. Daarna gaan wij nader in op
de ontwikkeling van het zuidelijke deelgebied rond de A6, het gebied ‘Almere
Centrum Weerwater’.
Het gebied rondom het Weerwater neemt nu al een bijzondere plaats in
Almere in. Het stadscentrum, de woonwijken, de snelweg en het groen
komen hier samen rond een centrale plas, in een combinatie die uniek is in
Nederland. Snelheid en rust, zakelijkheid en recreatie, kleinschaligheid en
weidsheid – het is hier allemaal te vinden. Dit biedt een vruchtbare basis
om op voort te bouwen. Met deze visie kijken wij ver vooruit, we anticiperen
op zekere en onzekere ontwikkelingen, en we doen voorstellen om gunstige
voorwaarden te scheppen voor de toekomst van het Weerwatergebied.
Er zijn tenminste drie redenen waarom deze visie nu gewenst is.
De eerste en meest voorname reden voor een visie op het Weerwatergebied
is de verdubbeling van de A6 waartoe het parlement in 2011 heeft besloten.
Deze snelweg heeft vanouds een bijzondere betekenis voor Almere, als verbinding en als ruimtelijk element in de stad. De A6 is samen met de A1, A27,
A9 en A10 een belangrijke levensader van Almere. Deze snelwegen verbinden
Almere met de rest van de Randstad, en hun knelpunten zijn al jaren een
handicap voor het functioneren en de groei van de stad. De verbreding waartoe met het Tracébesluit A6/A1/A9/A10 is besloten, is dan ook een doorbraak
voor de toekomst van Almere.
De impact van de verdubbeling is des te sterker, doordat de snelweg dwars
door Almere loopt en niet, zoals elders gebruikelijk is, in een grote boog om
de stad ligt. Het is een unieke situatie met belangrijke voordelen. Elders in
het land zien we dat economische activiteiten wegtrekken uit de stadscentra
naar perifere locaties langs de snelweg. Hier in Almere kan een snelweglocatie tegelijkertijd een centrumlocatie zijn. Aan de snelweg en toch in het hart
van de stad ontstaat een podium voor (boven)regionale gebiedsontwikkeling.
De verdubbeling van de A6 is om vele redenen toe te juichen. Maar wij zijn
ons ook bewust van de verantwoordelijkheid om deze grote ingreep zorgvuldig
uit te voeren, juist op deze gevoelige locatie pal bij water, groen en stadscentrum. De stad als geheel gaat er met de verbrede A6 substantieel op vooruit.
De gemeente en het rijk streven naar een uitwerking van de verdubbeling die
ook het gebied rondom het Weerwater ten goede komt. Wij zijn ervan over-
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tuigd dat dit mogelijk is, maar weten ook dat het niet vanzelf gebeurt. Het
vergt een zorgvuldig en intelligent plan, een tijdige planning, en een hechte
samenwerking tussen de verantwoordelijke overheden op gemeentelijk en
rijksniveau. Dat is wat wij met de hier gepresenteerde visie ambiëren.
In de tweede plaats zal de betekenis van het gebied toenemen door de
groeiopgave van Almere, waarmee de stad in de komende decennia in inwonertal zal verdubbelen. Het centrale stedelijke gebied groeit mee met de stad
als geheel. Het zal groter worden, intensiever worden gebruikt en aan hogere
kwaliteitseisen moeten voldoen. Dat geldt voor de zakelijke functies: het centrumgebied draagt bij aan de sterkere regionale betekenis van Almere en aan
het economische klimaat van de stad. Het geldt ook voor de recreatieve en
symbolische functies: het Weerwater en de aangrenzende groengebieden kunnen uitgroeien tot het geliefde verpozingsoord van tweemaal zoveel mensen
als nu. Dit stelt eisen aan de verblijfs- en gebruikskwaliteit van het gebied. In
deze visie laten wij zien welke voorwaarden er nodig zijn om de kwalitatieve
groeiopgave van het gebied rondom het Weerwater teweeg te brengen.
Ten derde vraagt de huidige situatie van het gebied om aandacht. De bijzondere kwaliteiten komen op dit moment niet volledig tot hun recht. De deelgebieden rondom het Weerwater zijn in het verleden niet altijd in onderlinge
samenhang behandeld. De kwaliteit en de uitstraling van de open ruimten en
bebouwing laat te wensen over. Ondernemers in het gebied vragen de overheid om duidelijke keuzen. Wij zijn overtuigd van de noodzaak om, vooral in
een zo cruciaal centrumgebied, afzonderlijke plannen te stimuleren maar ze
ook te beoordelen vanuit een integrale visie op het gehele gebied. Deze visie
bieden wij hierbij aan.
Werk met werk maken

Elk van deze drie redenen afzonderlijk is al voldoende om een langetermijnvisie op het gebied rondom het Weerwater te rechtvaardigen. Het is des
te belangrijker om ze te verbinden. Niet alleen omdat ze hetzelfde gebied
betreffen en omdat hun effecten in elkaar grijpen, maar ook omdat een
gezamenlijke aanpak een zeer efficiënte manier is om een hoge kwaliteit te
bereiken. Door vroegtijdig en weloverwogen investeringen te combineren,
is het mogelijk om ‘werk met werk te maken’ en elke euro voor het gebied
maximaal te laten renderen.
In een tijd van budgettaire krapte en scherpe prioriteitstelling geldt het devies ‘werk met werk maken’ nog sterker. Het gebied rondom het Weerwater
biedt hiervoor uitstekende kansen. De verdubbeling van de A6 kan worden
gezien als de grote investeringsmotor voor het gebied, die ook richting-

gevend is in de tijdsplanning. Volgens het Tracébesluit A6/A1/A9/A10 zal de
verbreding van dit gedeelte van het snelwegnet in 2015 worden aanbesteed,
waarna de uitvoering plaatsvindt in de periode 2016-2020. Deze verbetering
van de rijksinfrastructuur is een formidabele kracht, ook in financiële termen,
waarop de ontwikkeling van het gehele gebied kan meebewegen.
Kansenstrategie

Dat is dan ook de kern van voorliggende visie: de basis is op orde, aan alle
(rand)voorwaarden voor succesvolle gebiedsontwikkeling is voldaan. Wij
hebben een podium gecreëerd waar initiatieven, door de tijd heen, kunnen
landen. Het ontwikkelingsplan voor Almere Centrum Weerwater is feitelijk
een kansenstrategie: het biedt ons de mogelijkheid om kansen te grijpen
wanneer die zich voordoen, of dat nu vandaag, morgen of overmorgen is.
De Floriade 2022 is een mooie illustratie van het succes van deze strategie:
de locatie, letterlijk in het hart van de stad en tegelijkertijd optimaal bereikbaar, leidt tot (een veelvoud van) bijzondere initiatieven, het ontwikkelingsplan garandeert dat er ruimte is om dergelijke initiatieven te accommoderen.
Perspectief en ontwikkelingsplan

Bij de uitwerking van de visie is een onderscheid gemaakt in twee delen die
inhoudelijk samenhangen terwijl hun formele kaders – de gebiedsgrenzen, de
status en de verantwoordelijkheden – duidelijk verschillen.
Almere Centrum Weerwater: voor het gebied ten zuiden van het Weerwater
hangt de toekomstige ontwikkeling volledig samen met de wijze waarop de
snelwegverdubbeling wordt uitgevoerd. Daarom is een gebiedsontwikkelingsplan opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep RRAAM, waarin
rijk, regio en gemeente zijn vertegenwoordigd. Dit plan is opgenomen als
deel 2, het Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater.
Het laat zien hoe het gebied met de verdubbeling een basiskwaliteit kan krijgen waarop geleidelijke gebiedsontwikkelingen door de bestaande en nieuwe
partijen kunnen plaatsvinden. Het legt de toekomstige ontwikkelingen niet
vast maar schept aantrekkelijke en flexibele voorwaarden, die het mogelijk
maken om op toekomstige vragen en kansen in te spelen.
Centraal Almere: de gemeente Almere ziet de ontwikkeling rond de A6 in
samenhang met de ontwikkeling van de stad als geheel, en met name van het
centrale stedelijke gebied. De planvorming voor het zuidelijke gebied Almere
Centrum Weerwater is daarom ingebed in een ontwikkelperspectief voor het
gehele gebied rondom het Weerwater. Dit perspectief is opgenomen als deel 1,
het Ontwikkelperspectief Centraal Almere. Het is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de gemeente Almere.
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De nauwe samenhang tussen de twee delen maakt een vruchtbare
samenwerking tussen alle betrokkenen mogelijk en voorkomt dat ontwikkelinitiatieven elkaar verdringen of nodeloos beconcurreren. Samen creëren
ze een toetsingskader voor de feitelijke gebiedsontwikkeling. Beide delen
zijn opgesteld door de Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater, een
samenwerkingsverband van de gemeente Almere, het Rijksvastgoed- en
Ontwikkelbedrijf (RVOB) en Rijkswaterstaat.
Instrument voor de toekomst

De voorliggende visie is mede het resultaat van een intensieve dialoog met
de stad en de markt. Gedurende het gehele planproces is intensief overlegd
met betrokken bewoners en ondernemers. Zij kwamen met een rijkdom aan
initiatieven, ideeën en zorgen die waar mogelijk in de visie zijn ingepast.
Wij menen dat deze twee documenten, de Ontwikkelstrategie Centraal Almere
en het Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater, samen
een adequaat instrument vormen voor de toekomstige centrumontwikkeling
van de stad. Zij vormen daarmee tevens een antwoord op de uitnodiging
van het kabinet in de RAAMbrief, om voor dit binnenstedelijk onderdeel van
Almere 2.0 een toekomstvaste maar in zichzelf een flexibele, aanpasbare en
betaalbare ontwikkelstrategie te formuleren, die bijdraagt aan de drievoudige
groeiopgave van de noordelijke Randstad.

Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater:

Ben Scholten,
wethouder economische ontwikkeling, gemeente Almere
Adri Duivesteijn,
wethouder duurzame ruimtelijke ontwikkeling, gemeente Almere
Berdien Steunenberg,
wethouder beheer, leefomgeving en cultuur, gemeente Almere
Jan Slager,
directeur SAA, Rijkswaterstaat
Carolien Schippers,
waarnemend directeur, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

Samenvatting

Almere groeit naar een stad die samen met de Amsterdam en Utrecht de
centrale driehoek vormt voor de doorontwikkeling van de noordelijke Randstad en de versterking van de metropoolregio.
De groei van de stad en het grotere perspectief manifesteren zich vooral waar
bestaand en nieuw Almere elkaar ontmoeten: in het hart van het bestaand
stedelijk gebied. Hier wordt een grote nieuwe binnenstedelijke ontwikkellocatie toegevoegd aan de stad: Almere Centrum Weerwater.
Met de groei van de stad maakt ook het centrum een schaalsprong. Het
Weerwater ontwikkelt zich steeds meer tot het fysieke en mentale centrum
van de stad. Het is zaak de groei van de stad op deze strategische locatie op
de juiste wijze te beïnvloeden.
Ontwikkelperspectief Centraal Almere

Het Ontwikkelperspectief Centraal Almere schetst hoe het centraal stedelijke
gebied van Almere kan uitgroeien tot een samenhangend, betekenisvol
gebied voor heel Almere, en voor de regio. Een gebied dat fysiek in het hart
van Almere ligt, maar ook ten volle beleefd wordt als centraal stedelijke
ruimte waar wordt gewoond, gewerkt, gerecreëerd.
De aanzet voor deze ontwikkeling van Centraal Almere is er al: het sterke
landschappelijke raamwerk met zijn groene scheggen, het Weerwater en de
waterverbindingen met de randmeren; een architectonisch hoogstaand stadscentrum; een robuust netwerk van verbindingen; een (na reconstructie van
de A6) aaneengesloten gebied op de zuidoever met landschappelijke kwaliteiten en een excellent vestigingsklimaat. De intrinsieke kwaliteit van Centraal
Almere is groot.
Voor de lange termijn wordt ingezet op een flexibele groeistrategie naar
uiteindelijk drie polen, die onderling goed verbonden zijn en qua profiel en
programmering complementair zijn. Deze drie polen omspannen het Weerwater. Het rondje Weerwater wordt gaandeweg zo opgewaardeerd, dat sprake
is van intensief recreatief gebruik van water en oevers en spin-off naar de
aangrenzende wijken. Daarmee is sprake van heldere dragers voor de langetermijnontwikkeling.
De ontwikkelingsstrategie voor Centraal Almere is vooral kansengericht.
Geen productiestrategie, maar een strategie gericht op ambitie stellen, ruimte geven voor organische ontwikkeling en klaar staan om kansen te benutten.
Dat wil niet zeggen dat de stad achterover gaat leunen in afwachting van
particuliere initiatieven. Vanuit de intrinsieke kracht van het gebied kunnen,
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met relatief beperkte publieke inzet, ontwikkelingen in gang worden gezet en
het gebied worden geëtaleerd.
Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater

Met organische groei als leidende strategie is voor het plangebied Almere
Centrum Weerwater een tweefasenstrategie bepaald, met de oplevering van
de vernieuwde A6 (rond 2020) als kantelpunt. Door deze ingreep verandert
de verkeerslocatie naar een vestigingslocatie.
In de eerste fase wordt het gebied van een basiskwaliteit voorzien.
Dit gebeurt door het aanbrengen van een sterk landschap, dat goede en
veilige verbindingen biedt aan alle verkeerssoorten en dat uitnodigt tot
recreatief gebruik. De A6 vormt een bijzonder element in dit landschap.
Bij het aanbrengen van dit landschap wordt zoveel mogelijk ‘werk met werk’
gemaakt tijdens de uitvoering van de reconstructie van de A6. In aanvulling
op het landschap van de zuidoever wordt in deze fase het rondje Weerwater
aangelegd: herkenbaar, zonder ontbrekende schakels, en inclusief het
zogeheten Kleine Rondje via het Weerwatereiland.
Met deze basiskwaliteit als ondergrond zijn op verschillende plekken binnen
het plangebied gebiedsontwikkelingen of een verdere opwaardering van de
basiskwaliteit mogelijk. In de vorm van ontwikkelpakketten worden bandbreedtes van voorstelbare programma’s en mogelijke ruimtelijke inpassingen
geschetst. Voor deze ontwikkelingen ligt het initiatief bij de burgers en bij de
markt. De ontwikkelpakketten laten de potentie van het gebied zien.
Voor het op gang brengen van de initiatieven wordt de kracht van bestaand
en nieuw ondernemerschap in het gebied benut. De tweede fase kenmerkt
zich door een ‘kansenstrategie’, het geheel van ontwikkelpakketten vormt
de kansenkaart.
Almere Centrum Weerwater kan zich ontwikkelen tot een nieuw, hoogwaardig
stedelijk woon- en werkmilieu. Daarbij is woningbouw niet de hoofdfunctie.
Het beoogde karakter van het gebied, een toekomstig (bovenregionaal)
centrum verhoudt zich goed met een programma van 2000 woningen.
Een hoger woningbouwprogramma is ruimtelijk en technisch mogelijk. Dit
heeft gevolgen voor het karakter van het gebied, bijvoorbeeld minder groenfuncties en/of meer inpassingen van de infrastructuur. Ook zal het stedelijk
centrumkarakter niet op de manier kunnen worden ingevuld zoals in dit rapport
is voorzien. Uit de Stadsdialoog blijkt dat bewoners veel waarde hechten aan
de groenfuncties. Daarnaast plaatst de gevoerde marktdialoog vraagtekens bij
de afzetbaarheid van grote aantallen gestapelde woningen in dit gebied.
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Voor de ontwikkeling van (commerciële) voorzieningen biedt het plangebied
volop ruimte en mogelijkheden. Door de ligging aan de A6, midden in het
centraalstedelijk gebied is Almere Centrum Weerwater een uitgelezen locatie
voor de vestiging van bedrijven en voorzieningen. Dit kunnen lokale maar
ook (boven)regionale voorzieningen zijn die bijvoorbeeld veel ruimte vergen,
maar toch in stedelijk gebied en goed bereikbaar willen zijn. Almere Centrum
Weerwater zal naar verwachting zijn identiteit ontlenen aan de grootschaliger
voorzieningen.
Almere heeft met deze binnenstedelijke en optimaal bereikbare ontwikkellocatie een kwaliteitskaart bij uitstek.
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Inleiding

Met de groei van de stad maakt het centrum zelf ook een schaalsprong. Het Weerwater ontwikkelt zich tot het fysieke en mentale
centrum van de stad, met aan de ene zijde het bestaande levendige
stadscentrum en aan de andere kant een nieuwe ontwikkellocatie
(...). Daartussen ligt het Weerwater als het centrale stadspark van
Almere.
Concept Structuurvisie Almere 2.0, p.228
In het gebied rondom het Weerwater komen belangrijke waarden, kwaliteiten, kansen en vraagstukken van Almere samen. Geen enkele andere stad
in Nederland heeft een stadscentrum dat pal aan een grote waterplas ligt,
in een directe verbinding met uitgestrekte groengebieden. In geen enkele
andere stad is een snelweg als de A6 te vinden, die midden door het stedelijk
gebied snijdt in plaats van er omheen te buigen. De uitzonderlijke plaatsing
van het stadscentrum, het Weerwater, de A6 en de woon- en groengebieden
is het uitgangspunt van de visie die in het voorliggende rapport wordt
ontvouwd.
De huidige situatie van het Almeerse centrumgebied is de uitkomst van een
ontwerpproces dat in 1970 begon. Er is destijds veel discussie geweest over
het A6-tracé (moest dat niet buiten de stad liggen) en over de aanleg van
het Weerwater (moest er echt nieuw water komen in een zojuist op het water

De Structuurvisie Randstad 2040 (2008) Amsterdam - Almere - Utrecht als stedelijk zwaartepunt
voor de noordelijke Randstad
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gewonnen polder). Tegenwoordig worden beide elementen beschouwd als een
kenmerkend basisgegeven van Almere, en ook als een unieke kans voor de
verdere ontwikkeling van de stad.
In deze inleiding wordt met enkele omtrekkende bewegingen de context
geschetst voor de nieuwe visie op het gebied rondom het Weerwater.
Almere 2.0

Hoe de toekomstige ontwikkeling van Almere zal verlopen, is door het Rijk,
de provincie Flevoland en de gemeente Almere op hoofdlijnen vastgelegd in
het Integraal Afsprakenkader Almere (IAK, 2010). Afgesproken is dat Almere
een groter deel van de bouwopgave in de Noordelijke Randstad op zich neemt
dan voorheen was beoogd: tot 2030 zal Almere ruimte bieden aan 60.000
extra woningen en 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Hierdoor wordt de
bouwdruk op open en groene gebieden elders in de Noordvleugel verlicht.
Het betekent dat Almere kan uitgroeien tot een stad van bijna 400.000 inwoners, in plaats van 250.000 inwoners zoals tot dusver was voorzien.
De groei van Almere kan niet alleen kwantitatief zijn. Afgesproken is dat
Almere de groei zal gebruiken om ontbrekende kwaliteiten aan de stad toe
te voegen en zwakke plekken te corrigeren. Het doel is dat Almere anno
2030 rijper en meer voldragen zal zijn als stad, terwijl het ook bijdraagt aan

Concept Structuurvisie Almere 2.0

een aantrekkelijke en comfortabele metropoolregio. Almere zal samen met
Amsterdam en Utrecht de centrale driehoek van de Noordelijke Randstad
vormen.
Om dit te bereiken moet er een breder en gedifferentieerder aanbod van
woningtypen en woonmilieus komen, wezenlijk meer ruimte voor particulier
initiatief, meer werkgelegenheid, hoger onderwijs, en een betere bereikbaarheid. De bestaande stedelijke structuur moet worden verzwaard, opgeschaald
en opgewaardeerd. Dat heeft onder meer gevolgen voor het stadscentrum,
voor het openbaar vervoer en voor recreatieve voorzieningen.
Over de uitwerking van de groeiopgave heeft de gemeenteraad in februari
2010 de Concept Structuurvisie Almere 2.0 vastgesteld. Als kwaliteitsstandaard voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid gelden de
Almere Principles (2008) en de Duurzaamheidagenda Almere 2.0 (2010).
Almere 2.0 is één van de onderdelen van het Rijks-Regioprogramma
Amsterdam - Almere - Markermeer (RRAAM), ‘dat door de tweede kamer
is aangewezen als groot project. Andere onderdelen van RRAAM zijn de
verbetering van de bereikbaarheid in het gebied en de verbetering van de
ecologische kwaliteit in Markermeer en IJmeer.
Voor de uitwerking van de grote opgaven in de Concept Structuurvisie Almere
2.0 zijn in 2009 vier werkmaatschappijen opgericht. Deze werkmaatschappijen zijn opnieuw samenwerkingsverbanden van alle per opgave betrokken
overheden. Zij kregen van de Stuurgroep RRAAM de opdracht om per opgave
uiterlijk begin 2012 een ontwikkelplan of ontwikkelstrategie uit te werken.
Een van deze werkmaatschappijen is de Werkmaatschappij Almere Centrum
Weerwater, een samenwerkingsverband van de gemeente Almere, het Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf en Rijkswaterstaat.
Het hart van de stad

De groeiopgave van Almere heeft bijzondere gevolgen voor het hart van
de stad. Hier, rondom het Weerwater, ontmoeten bestaand en nieuw Almere
zich op verhevigde wijze. Nu reeds komen in dit gebied zeer uiteenlopende
stedelijke functies samen. In de toekomst zal de unieke combinatie van
stadscentrum, woonwijken, snelweg, groen en water nog intensiever worden.
Het is zaak de groei van de stad op deze strategische locatie op de juiste
wijze te beïnvloeden.
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De bestaande ontwikkelingsas in noordzuidrichting (de spoorlijn en de snelweg) neemt nog in belang toe door de ingebruikname van de doorgaande
Flevolijn en de verbreding van de A6. Bovendien wordt deze as gekruist door
de nieuwe oostwestgerichte ontwikkelingsas die uit de IJmeerlijn en Stichtselijn zal bestaan. De kruising van deze assen is de logische locatie voor een
grote nieuwe binnenstedelijke ontwikkellocatie aan de A6 ten zuiden van het
Weerwater: Almere Centrum Weerwater.
Intussen neemt in hetzelfde gebied ook de recreatieve druk toe. Doordat de
stad aan alle zijden van het Weerwater groter wordt, zal de waterplas met
zijn groene boorden sterker dan voorheen als een eenheid worden ervaren.
De ontwikkeling van Almere 2.0 zorgt ervoor dat in de toekomst niet alleen
het stadscentrum maar het totale gebied rond het Weerwater het fysieke en
mentale hart van Almere vormt: Centraal Almere.
De infrastructuur groeit, de bebouwing groeit, de betekenis van het groen
en het water groeit, en dat alles in hetzelfde gebied. Het zijn contrasterende
elementen die elkaar niet zonder meer goed verdragen. Om te zorgen dat ze
elkaar aanvullen en versterken in plaats van beschadigen, is een uitgekiende
ontwikkelvisie noodzakelijk.

Visiekaart Almere Weerwater
Bron:Concept Structuurvisie Almere 2.0 (2009)

Opdrachten

Samengevat zijn er drie aanleidingen voor een langetermijnvisie op het
gebied rondom het Weerwater. In de eerste plaats is dat het besef dat in de
huidige situatie niet alle potentiële kwaliteiten van het Weerwatergebied tot
hun recht komen. Het kan beter. De tweede aanleiding is de schaalsprong van
Almere, want de groei van de stad als geheel betekent dat ook het centrum
van de stad zal veranderen. De derde aanleiding is de verbreding van de A6.
Deze grote ingreep zal, zoals gebruikelijk bij infrastructuur, onherroepelijk
ruimtelijke uitstralingseffecten hebben. De visie is bedoeld om op deze effecten te anticiperen en hun kracht in te zetten ten gunste van de centrumstedelijke ontwikkeling.
Onze visie is uitgewerkt in twee delen.
Deel 1, Ontwikkelperspectief Centraal Almere, schetst een perspectief voor
het gehele gebied rondom het Weerwater. Dit gebeurt in opdracht van de
gemeente Almere, die de opdracht als volgt formuleerde: Het opstellen van
een ‘ontwikkelperspectief voor de gehele Weerwaterzone, zowel ruimtelijk als
programmatisch’ (16 november 2010).
Deel 2, Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater, gaat
dieper in op het gebied ten zuiden van het Weerwater langs de A6. Dit gebied
wordt in de Concept Structuurvisie Almere 2.0 aangemerkt als een bijzondere ontwikkellocatie. Hier wordt een gedifferentieerd centrumstedelijk milieu
beoogd, waar wonen, werken, voorzieningen en een sterk verbeterde bereikbaarheid inspelen op het benutten en versterken van de kwaliteiten van het
centraal stedelijk gebied van Almere: het Weerwater, het Stadscentrum, de
entreezone van Almere Haven, bedrijventerrein de Steiger en de Boswachterij. De bestaande functies en potenties van het gebied worden benut in een
groeimodel naar een programmering met regionale en mogelijk nationale
betekenis.
De opdrachtgevers voor deel 2 zijn de Stuurgroep RRAAM en de gemeenteraad van Almere. Zij hebben de opdracht voor de Werkmaatschappij Almere
Centrum Weerwater als volgt geformuleerd:
‘Het opstellen van een financieel haalbaar Gebiedsontwikkelingsplan voor de
ontwikkeling van de Weerwaterzone, met concrete, integrale en duurzame
inpassingsmaatregelen voor de A6, als ‘podium’ voor de ontwikkelingsstrategie op lange termijn.’
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Almere Centrum Weerwater is één van de drie grote ontwikkellocaties
uit de Concept Structuurvisie Almere 2.0 (d.d. 25 juni 2009).
In de RAAMbrief (Rijksbesluiten Amsterdam – Almere – Markermeer,
d.d. 6 november 2009) en het IAK (Integraal Afsprakenkader, d.d. 29
januari 2010) zijn vier werkmaatschappijen opgericht voor de uitwerking van de opgaven uit de Concept Structuurvisie. De werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater (WACW) is een samenwerkingsverband
van de gemeente Almere, het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelbedrijf en
Rijkswaterstaat. De WACW zal in opdracht van de Stuurgroep RRAAM
(RijksRegioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer) in een
samenspel met de gemeenteraad van Almere, betrokken bewoners en
ondernemers komen tot een operationalisering van deze binnenstedelijke opgave van Almere.
IAK art 4.2

De Weerwaterzone is een nieuwe ontwikkellocatie in het centrum van
Almere. Hier komen onder andere hoogstedelijke voorzieningen en
woningen. De snelweg A6 ligt op een dijk en doorsnijdt momenteel dit
gebied. Omdat de capaciteit van de A6 wordt uitgebreid (planstudie
SAA) ontstaat een unieke kans om de A6 op maaiveld te brengen.
Dat maakt op termijn overkapping of overkluizing mogelijk. De stadsdelen aan beide zijden van de snelweg kunnen zich zo in samenhang
ontwikkelen. Dit is een bijzondere binnenstedelijke verdichtingopgave
in het hart van de stad, aansluitend op het stadscentrum. Samen
vormen zij het nieuwe stadscentrum voor Almere 2.0.
De Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater heeft de opdracht
de integrale opgave Almere Centrum Weerwater – A6, overkluizing én
gebiedsontwikkeling – uit te werken in een ontwikkelingsplan.
Dit is gericht op integratie van de inpassing, aanterping en overkluizing
van de A6 met lokale infrastructuur, optimalisatie binnen de gestelde
financiële kaders, het toepassen van innovatieve overkluizingstechnieken, in integraliteit, duurzaamheid en faseerbaarheid. Een
gefaseerde ontwikkeling vormt het uitgangspunt met een onderscheid
tussen de overkluizing (waarbij zoveel mogelijk werk met werk wordt
gemaakt in samenhang met de verbreding van de A6) en de gebiedsontwikkeling (die mogelijk op termijn wordt uitgevoerd).

Status en planning

De twee delen van deze visie kunnen beide in 2012 worden vastgesteld,
waarna verdere uitwerking volgt.
Het Ontwikkelperspectief Centraal Almere wordt voorgelegd aan de gemeenteraad als ontwerp-kader voor de ontwikkelingen van het totale centrumgebied van de stad.
Het Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater wordt
gelijktijdig voorgelegd als deeluitwerking van het Ontwikkelperspectief, in
samenhang met de besluitvorming over de Rijksstructuurvisie. Na vaststelling
van dit concept zal een definitief gebiedsontwikkelingsplan met een Bestemmingsplan Centrum Weerwater worden opgesteld. Dit Bestemmingsplan vervangt tevens het huidige bestemmingsplan voor De Steiger. Het definitieve
Gebiedsontwikkelingsplan en het Bestemmingsplan moeten beide voldoen
aan de vormvereisten van de Crisis- en herstelwet. Ze worden gezamenlijk
vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beslismoment levert Burgemeester en
Wethouders een mandaat voor de verdere gebiedsuitwerking en levert een
bouwtitel op voor de eerste ontwikkelingen. Voor de langetermijnontwikkelingen geeft het bestemmingsplan een globale bestemming met uitwerkingsplicht.
De aanleg van de A6 staat in planologisch opzicht los van de gemeentelijke
besluitvorming over het Gebiedsontwikkelingsplan en het Bestemmingsplan.
Na de vaststelling van het Tracébesluit en de vastlegging in een separaat
bestemmingsplan A6, kan Rijkswaterstaat starten met de voorbereidingen
van de aanbesteding. De aanbesteding van de verbreding / verlaging van de
A6 over dit trajectdeel zal naar verwachting één jaar in beslag nemen.
Uitvoering van werkzaamheden wordt in de periode van 2016-2019 verwacht.
Definitieve afspraken over de uitvoeringsplanning van de weg zullen te zijner
tijd gemaakt worden tussen de betrokken bestuurders van de gemeente
Almere en het ministerie van I&M.
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Leeswijzer

Deel 1, het Ontwikkelperspectief Centraal Almere, schetst de lange termijnambitie van het totale centrumgebied. Het vormt een toetsingskader voor
de Raad voor de doorontwikkeling van de verschillende onderdelen.
Eerst wordt het stedenbouwkundig en landschappelijk raamwerk benoemd.
Daarna wordt de toekomstvisie uitgewerkt, met als kern de ontwikkeling van
drie onderscheidende polen rond het Weerwater. Per pool worden vervolgens
groeiscenario’s gepresenteerd. Hierdoor wordt duidelijk welke stappen elkaar
in de toekomst kunnen opvolgen.
Deel 2, het Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater,
beschrijft hoe de uitvoering van het Tracébesluit SAA kan worden benut om
de A6 tot een podium voor de gebiedsontwikkeling op te waarderen. Vervolgens worden verschillende ontwikkelpakketten beschreven en verbeeld.
Het plan beschrijft een flexibele en aanpasbare ontwikkelstrategie. Daarbij
wordt de impact geschetst van een aantal bijzondere (maar nog onzekere)
omstandigheden op de ontwikkelingen, zoals de Floriade, de mogelijk
noodzakelijke inpassing van de nieuwe 380 KV hoogspanningsleiding en
systeeminnovaties op het gebied van duurzaamheid.
Het Concept Gebiedsontwikkelingsplan sluit af met een risicoanalyse en een
aanzet voor het vervolg.

Plangebied Ontwikkelperspectief Centraal Almere met de zuidoever (Centrum Weerwater)
als bijzondere opgave

Deel 1

Ontwikkelperspectief
Centraal Almere

1.1 Inleiding

Het Weerwater en de aangrenzende wijken vormen het centrale stedelijke gebied van Almere.
In dit mentale hart van de stad komen uiteenlopende functies en sferen samen: aan de boorden
van het Weerwater wordt gewoond, gewerkt,
gewinkeld en gerecreëerd, en er is mobiliteit te
vinden in bijna alle vormen, van wandelen, joggen en zeilen tot en met het snelwegverkeer.
In de jonge stad Almere is ook het centrumgebied nog altijd in ontwikkeling, en voor de
toekomst van het gebied rondom het Weerwater spelen dan ook tal van ambities, ideeën
en vraagstukken. De dynamiek van het gebied
wordt nog versterkt door de opgave van Almere
2.0, en door de verbreding van de A6.

Centraal Almere
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Enkele vragen over het Weerwatergebied zijn:
– In het stadscentrum is versterking van het
economisch functioneren nodig door een uitgekiende programmering, verbetering van de
openbare structuur en een betere bereikbaarheid. Welke interventies vraagt dit?
– Hoe kan de zuidzijde van het Weerwater, met
zijn combinatie van groen en infrastructuur,
sterker worden betrokken bij het stadscentrum aan de noordzijde?
– Bij de A6 is gelegenheid voor een nieuw
stedelijk knooppunt. Welk profiel kan dit gebied krijgen, opdat het complementair wordt
aan het stadscentrum en de twee centra
elkaar versterken? Welke betekenis krijgt dit

nieuwe gebied voor Almere als geheel? Welke
verbindingen zijn in de toekomst nodig tussen
de knooppunten?
– Almere wordt zich steeds meer bewust van
de potentie van het Weerwater en zijn groen
boorden. Burgers, bedrijven en bestuurders
komen met talloze ideeën om deze potentie
beter te benutten, zodat het Weerwatergebied uitgroeit tot het groenblauwe hart van
Almere. Hoe kan bij de wijkaanpak Stedenwijk en Filmwijk worden geprofiteerd van de
ligging aan het Weerwater en tussen twee
stedelijke knooppunten?

Om de kwaliteiten van het Weerwater tot hun
recht te laten komen en optimale kansen voor de
toekomst te scheppen, is een samenhangende
visie gewenst. Het Weerwatergebied moet niet
gefragmenteerd, per deelgebied, worden benaderd maar vanuit het grotere perspectief van
Centraal Almere. Centraal Almere is meer dan
een optelsom van wijken, parken en een meer.
Het is een centraal stedelijk gebied rondom een
royaal en markant groenblauw hart, en het heeft
betekenis voor heel Almere. Het kan in betekenis meegroeien met de doorontwikkeling van de
stad, tot het mentale en fysieke hart van Almere.

– En last but not least: wat vindt de stad er
van? Welke wensen leven bij bewoners en
ondernemers?

Het grotere perspectief vraagt een mentale omslag. Tot nu toe concentreerde de aandacht zich
vooral op de afzonderlijke deelgebieden, met als
gevolg dat het Weerwater meestal als randgebied

HUIDIGE SCOPE

TOEKOMSTIGE SCOPE

Scopewijziging Centraal Almere
Bron: Ontwikkel- en transformatieagenda Centraal Almere (2010)

of restgebied figureerde. Dat is het duidelijkst
te zien bij het bedrijventerrein De Steiger, dat
zijn rug naar het Weerwater heeft gekeerd. In
het grotere ontwikkelperspectief voor Centraal
Almere moet de oriëntatie worden verbreed en
omgeklapt. De deelgebieden worden dan niet
op zichzelf beschouwd, maar gerelateerd aan

Ambitiekaart Centraal Almere
Bron: Ontwikkel- en transformatieagenda Centraal Almere (2010)
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het Weerwater en aan elkaar. De Steiger is niet
langer een perifeer bedrijventerrein van Almere
Haven, maar onderdeel van het centraal stedelijk
gebied. Het Lumièrepark is geen wijkpark van
Filmwijk, maar als stadspark een onderdeel van
Centraal Almere.

Deze verbrede oriëntatie is de basis van het
voorliggende Ontwikkelperspectief, zoals vastgelegd in de Ontwikkel- en Transformatieagenda
Centraal Almere die B&W in oktober 2010 hebben vastgesteld.

tuurvisie van Almere en de Rijksstructuurvisie
RRAAM. Het Ontwikkelperspectief is tevens het
nieuwe toetsingskader voor lopende en voorgenomen ontwikkelingen en initiatieven in het
gebied rondom het Weerwater.

In de Ontwikkel- en Transformatieagenda is ook
gedefinieerd wat met het gebied Centraal Almere
wordt bedoeld. Het betreft het centraal stedelijke
gebied rondom het Weerwater, van de stationsomgeving en Almere Centrum in het noorden tot
en met De Steiger en Kasteelomgeving in het
zuiden, en inclusief de parken en wijken grenzend aan het Weerwater, te weten Stedenwijk,
Filmwijk en Lumièrepark.

Het Ontwikkelperspectief Centraal Almere is
nadrukkelijk geen blauwdruk en geen dichtgetimmerd plan. Het is een voorstel om gunstige
voorwaarden te scheppen die het gebied voorbereiden op de toekomst. Het schept kansen –
en voor het verzilveren van kansen moeten de
tijd, de mensen en de markt hun werk doen.

Het Ontwikkelperspectief Centraal Almere bevat
een strategische langetermijnvisie op het centraal stedelijk gebied voor de komende, pakweg,
30 jaar. Het beschrijft de dragers voor een samenhangende en kansgerichte ontwikkeling van
dit gebied. Het laat zien welke kansen er zijn om
dit gebied te laten uitgroeien tot een aantrekkelijk en betekenisvol gebied voor heel Almere en
de regio. Het schetst een inspirerende koers, en
het vormt een bouwsteen voor de nieuwe struc-

Om de huidige situatie en de toekomstige
kansen van het Weerwatergebied te begrijpen,
is het zinvol om stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van Almere. Deze geschiedenis is
nog bijzonder kort. In veel steden en dorpen is
het huidige centrum-gebied de uitkomst van een
eeuwen-lange en nog altijd voortgaande reeks
van grote en kleine aanpassingen. Vrijwel geen
enkel stadscentrum is in één keer ‘klaar’. In de
jonge stad Almere is dit proces van groei en

1974. Vroege schets Almere (Teun Koolhaas)

1987. Ontwikkelingsvisie Almere

1.2 Historische context

transformatie ook na veertig jaar nog maar net
begonnen. De wordingsgeschiedenis van Almere
is, zo bezien, geen verleden tijd maar nog altijd
tegenwoordige tijd.
Vanaf het eerste studierapport Verkenningen
(1970) kreeg Almere een opzet met meerdere
woon- en werkkernen in een raamwerk van
groen. Na enige tijd werd in dit groene raamwerk
ook een centrale plas opgenomen, het Weerwater. Het was de bedoeling dat dit een aantrekkelijke recreatieve ruimte zou worden, toegankelijk vanuit alle zijden en met waterverbindingen
verbonden met het Gooimeer, Pampus Haven en
het Markermeer. De vorm en omvang van de plas
wisselde in de opeenvolgende plannen; uiteindelijk kreeg het Weerwater een oppervlakte van
circa 150 ha. Het water zou vooral een extensief
recreatief programma krijgen. Ter hoogte van het
centrum was een theater in het water voorzien.

het centrale gebied een oase van rust en ruimte
voor vrijetijdsbesteding zou worden. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de aanleg van de
snelweg, had een voorkeur voor een korter tracé
dat centraal door het stedelijk gebied loopt; dit
tracé is uitgevoerd.
De rijksweg kreeg ter hoogte van het Weerwater een knik om zo het oostelijk deel van Stad
voldoende massa te geven. Door de aanleg van
de A6 werd het Weerwater van de groene groengebieden zoals het Vroege Vogelbos afgesneden.
Desondanks was het de bedoeling om door koppeling van het Vroege Vogelbos, het Weerwatereiland en Almere Hout een doorlopende landschappelijke structuur te maken.

In dezelfde tijd werd gestudeerd op het tracé van
de rijksweg A6. Het Projektburo Almere wilde
de weg in een ring om alle kernen heen leggen,
zodat er intern alleen stadswegen zouden zijn en

Halverwege de jaren 1990 ontstond een sterke
stedelijke groei in de Noordvleugel van de Randstad.
Almere speelde hierop in met de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015 (ROSA, 1995),
met als vraagstelling hoe Almere zich na voltooiing van de VINEX-opgaven verder zou kunnen
ontwikkelen. ROSA stelde een sterkere hiërarchie

1995. ROSA

2003. Structuurplan Almere 2010
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voor dan tot dusver bestond. Het Stadscentrum
moest zich meer onderscheiden van de afzonderlijke stadsdeelcentra. De A6 werd aangewezen
als stadscorridor die, naast de nationale functie,
tevens de stadsdelen met elkaar moet verbinden.
Tot de ROSA-voorstellen behoorden een stedelijk
programma bestaande uit grootschalige toevoegingen, en een uitbreiding van het Weerwater
naar het zuiden.
De visie die de gemeente in ROSA ontvouwde,
vormde een keerpunt in het denken over Centraal Almere. Met de ideeën over verstedelijking
en infrastructuur sloot ze aan bij corridorstrategieën die ook elders in het land werden ontwikkeld. Met als verschil dat de snelwegcorridor in
Almere niet buiten het stadscentrum lag, maar
juist pal in het centrale gebied.
De ideeën uit ROSA werkten door in het Structuurplan Almere 2010 (2003). Dit structuurplan,
met een doorkijk naar 2030, is nog altijd rechtsgeldig. Het structuurplan legt een nadrukkelijke
relatie tussen het stadscentrum en de zuidoever
van het Weerwater met daarop de A6. Concreet
betekent dit een reservering voor een directe
verbinding tussen de A6 en het centrum aan de
westzijde van het Weerwater via Stedenwijk. De
verbinding zou via de Havendreef en/of direct
langs de oever kunnen lopen. Ook benoemt het
structuurplan de oudere delen rond het centrum
tot ‘centrumrandmilieu’, wat inhoudt dat er met
stedelijke impulsen kan worden gestreefd naar
een meer gemengd stedelijk milieu. De rand van
Stedenwijk aan het Weerwater is aangeduid als
‘waterfront’; hier passen ontwikkelingen die zijn
gerelateerd aan het water en aan de stedelijkheid
van het centrum.
Deze koers voor het Weerwatergebied is opnieuw
bevestigd in de Concept Structuurvisie Almere
2.0 (2010). Tegelijkertijd wordt de stedelijke

structuur van Almere verstevigd en opgewaardeerd om de voorgenomen verdubbeling van de
stad te kunnen dragen. De nieuwe openbaarvervoerslijn tussen oost en west, de IJmeerlijn
en de Stichtselijn, vormt een nieuwe as die de
bestaande ontwikkelingsas in het centrumgebied
kruist.
Op de kruising van de twee assen, op de zuidoever van het Weerwater, ontstaan nieuwe
mogelijkheden voor (naar Almeerse maatstaven)
hoogstedelijke milieus. De Concept Structuurvisie
koppelt de verdubbeling van de A6 aan binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Er komt nog
meer nadruk dan voorheen op stedelijke ontwikkelingen aan de zuidoever van het Weerwater
en rond het station Almere Centrum. Almere wil
hier een uniek stedelijk en regionaal woon- en
werkmilieu aanbieden als aanvulling op het bestaande, overwegend suburbane milieu.
De Concept Structuurvisie stelt voor de verbrede
A6 te overkluizen, om zo een betere koppeling
te maken tussen Almere Haven, het Weer- water en het centrumgebied. Voor de Stichtselijn
zijn twee mogelijke tracés opgenomen, waarvan
één via het Weerwater loopt. Daarnaast wordt
voorgesteld om met een route rond het noordelijk deel van het Weerwater, de zuidoever beter
te koppelen aan het centrum.
Het denken over het gebied rondom het Weerwater heeft zich in de afgelopen vijftien jaar verder
ontwikkeld. Met de groei van de stad wordt de
stedelijkheid op bepaalde plekken geleidelijk
steeds meer zichtbaar. Almere groeit uit tot een
suburbane stad met stedelijke accenten, en ook
het Weerwater en de omringende parkgebieden
krijgen steeds meer een stedelijke betekenis.

1.3 Ambitie en opgave

Centraal Almere nu
Het gebied Centraal Almere bestaat uit het
Weerwater met daar omheen het stadscentrum,
woonwijken, parken en het plangebied Almere
Centrum Weerwater. Hier komen ook de groene
wiggen bijeen die, met de polderlijnen in Almere
Buiten, de belangrijkste onderdelen van de
stedelijke groenstructuur vormen. Deze wiggen
bepalen het groene karakter van de stad en
brengen het buitengebied tot in het hart van de
stad, dicht bij de bewoners.

Het Weerwater vormt het verzamelpunt van de groene wiggen
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Het gebied kent sterke contrasten, zoals een
‘rondje Weerwater’ duidelijk maakt.
Aan de noordzijde is het stadscentrum recentelijk uitgebreid met het zogeheten gebogen
maaiveld en met het WTC ten noorden van het
station. Vanaf de A6 gezien biedt het centrum
een karakteristiek stadssilhouet. De architectuur
is van topniveau en trekt veel belangstelling.
De Esplanade met de Stadsschouwburg vormt
een stedelijke ruimte die geschikt is voor evenementen. De komst van het hoger onderwijs in
2011 leidt tot verlevendiging van het stadscentrum door de introductie van studentenmilieus.

Vanaf de Esplanade gezien vormt het Weerwater
een bijzondere open ruimte met vergezichten
over het water. De hoogspanningsmasten en
het groen rond het Weerwater geven nu nog de
indruk van een buitengebied in plaats van een
centraal stedelijk gebied. Het rondje Weerwater
is een geliefde joggingroute van circa 7 km.

Aan de zuidoever zijn vele recreatieve voorzieningen te vinden, zoals camping, strand, jachthaven, waterskibaan, duiksportcentrum en
horeca. Het Weerwater nodigt uit om te worden
bevaren, maar in de praktijk gebeurt dat weinig,
onder meer door de hindernissen in de vaarroutes er naar toe.

In het oosten heeft het Lumièrepark nu nog het
karakter van een rustig buurtpark voor de Filmwijk. Ten zuidoosten van het Weerwater staat het
onafgebouwde kasteel.

Aan de zuidzijde is veel infrastructuur aangelegd
(de rijksweg A6 met afslagen, een busbaan,
lokale ontsluitingswegen) met een versnipperde
openbare ruimte als resultaat. Er zijn enkele

typische snelwegvoorzieningen verrezen, zoals
autogebonden horeca. Het Oor vormt een transferpunt voor de bus met een kleine P+R-voorziening. De snelweg en het vele groen vormen
een barrière voor het fietsverkeer tussen Haven
en Stad. Deze barrière wordt niet uitsluitend
negatief beoordeeld: veel Havenaars zien de
A6 als een prettige begrenzing van hun eigen
stadsdeel, die het mogelijk maakt om de eigen
identiteit van Haven te koesteren en afstand te
houden van Stad.
Het bedrijventerrein De Steiger aan de noordrand
van Almere Haven is het oudste bedrijventerrein
van Almere. De inrichting van het terrein en
de uitstraling is gedateerd en introvert en er is
relatief veel leegstand. Het gebruik is voor een
deel strijdig met het huidige bestemmingsplan.
Sommige ondernemers voelen zich belemmerd in
hun ontwikkeling.
Ten westen van het Weerwater bevinden zich
de oudere woonwijken van Stad. Na bijna dertig
jaar maken ze op sommige punten een sleetse
indruk. De potentie van hun locatie aan de oever
van het Weerwater wordt volgens velen niet vol-

De Steiger
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doende benut. Hier zijn weinig voorzieningen.
Op sommige plaatsen is stedelijke vernieuwing
al gaande of zijn de plannen in vergevorderd
stadium. Woningcorporaties investeren in de
woningen en de gemeente investeert in de
sociaal-maatschappelijke structuur en de openbare ruimte.
Centraal Almere in de toekomst
Met de groei van de stad maakt het centrum zelf
ook een schaalsprong. Het Weerwater kan het
fysieke en mentale centrum van de stad worden.
Het rondje Weerwater krijgt een ander karakter,
waarin dynamiek en rust, zakelijkheid en ontspanning elkaar afwisselen.
Het stadscentrum behoudt en versterkt zijn
stedelijke verzorgingsfunctie op het gebied van
detailhandel, onderwijs, cultuur, horeca en publieke
voorzieningen zoals het stadhuis en de bibliotheek.
Het Lumièrepark is geschikt voor een intensiever recreatief gebruik dan nu gebeurt. Van een
buurtpark wordt het een onderdeel van het centrale stadspark van Almere. Het kasteel en zijn

weidse omgeving kunnen zich ontwikkelen tot
een bijzonder stadslandgoed.
Rond de verbrede A6 kan een nieuwe ontwikkellocatie ontstaan, Centrum Weerwater, met grootschalige boven-regionale voorzieningen, gerelateerd aan de directe ligging aan de snelweg.
Het is een aantrekkelijke locatie voor integrale
concepten op het gebied van leisure, sport, zorg
en wetenschappelijke instituten en specifieke
economische functies in een mix van ontmoeten,
werken, leren ontspannen en wonen.

De gemeente Almere beseft hoe bijzonder deze
locatie is, en ze wil er dan ook zorgvuldig mee
omgaan. De ontwikkelingsstrategie is erop ingericht om geduldig te zijn en kansen te bieden
voor een hoogwaardige invulling. Overhaaste
ontwikkeling is ongewenst. De gemeente wil het
gebied ‘klaarleggen’ voor gunstige ontwikkelingen en ze stelt kwaliteitseisen aan het gebied.
Het zal worden uitgerust met ‘gezonde systemen’
op het gebied van energie, mobiliteit, waterzuiverheid en duurzaam gebruik van grondstoffen. In deze nieuwe gebieden liggen kansen om
bijvoorbeeld lokaal energie op te wekken voor de
eigen behoefte, of wellicht zelfs energieproducerend te worden voor de omgeving.

De potentie van Centrum Weerwater wordt nog
versterkt door de ingrijpende verandering van de
A6 (uitvoering 2016-2019). De snelweg wordt
in breedte verdubbeld, en ze wordt bovendien
verlaagd aangelegd. Door deze verlaging nemen
de nadelige milieu-invloeden af. Hierdoor ontstaat een vrije ontwikkelruimte van circa 400 ha,
ontsloten vanaf de snelweg en tegelijkertijd aan
het Weerwater in de centrale ruimte van de stad.
Het is een unieke locatie die zeer geschikt is als
een hoogwaardig stedelijke en regionale gebied.
Daarnaast is het gebied de verbindende schakel
tussen Almere Haven en Almere Stad.

Het Weerwatergebied is, zoals gezegd, uniek
in Nederland. Ook elders bestaan weinig voorbeelden van een combinatie van stadscentrum,
snelweg, groen en water. Een inspirerende referentie is het Alstermeer in Hamburg: een binnenmeer in het centrum van de stad met een grote
verscheidenheid van functies en sferen langs de
oevers. Het oppervlakte is vergelijkbaar met het

Stadscentrum

Kasteel Almere

Referenties

Hamburg als referentie: natuurlijke centrale ruimte in de stad

Deel 1 – Pagina 38

Weerwater (180 ha, waarvan Außen-Alster
160 ha, Binnenalster 20 ha). Enigszins vergelijkbaar is de kleinere Aasee bij Münster (40 ha).
1.4 Strategische visie

De strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van
Centraal Almere is gebouwd op drie pijlers.
In de eerste plaats wordt het Rondje Weerwater
gerealiseerd. Ook nu al is het mogelijk om het
Weerwater rond te lopen of te fietsen, maar de
uitvoering kan veel beter. Het Rondje Weerwater
brengt de samenhang van het gebied tot uitdrukking, zodat het Weerwater steeds beter
wordt herkend als het mentale hart van Almere.
Zie 1.4.1.
In de tweede plaats worden langs dit rondje drie
zwaartepunten, drie polen, aangewezen. De eerste pool is het Stadscentrum. De tweede pool is
de nieuwe ontwikkellocatie bij de A6, die hierna
‘De Schakel’ wordt genoemd. De derde pool is de
Kasteelomgeving. Elk van de drie kan een eigen
ontwikkeling (richting, tempo, strategie) krijgen,
passend bij de eigenschappen van de plek. De
drie polen zijn complementair en in zekere mate
autonoom, en ze versterken elkaar. Zie 1.4.2.
In de derde plaats is er aandacht voor de
verbindingen tussen de polen. Het Rondje Weerwater zorgt voor een ontspannen, groenblauwe
verbinding. Daarnaast is een goede, onderlinge
bereikbaarheid per OV, fiets en auto essentieel.
Zie 1.4.3.

Rondje Weerwater (boven)
Driepolenstructuur Centraal Almere (midden)
Verbindingen (onder)

1.4.1 Rondje Weerwater

Het is nu al mogelijk om langs bestaande fietsen wandelpaden een rondgang om het Weerwater te maken. De waardering voor deze
recreatieve verbinding voor langzaam verkeer
is groot, zo blijkt uit de Stadsdialoog.
Toch is de rondgang voor verbetering vatbaar.
Doordat de paden in de eerste plaats onderdeel
zijn van het stedelijk padennetwerk, hebben
ze maar in beperkte mate een relatie met het
Weerwater zelf. Wie rond het Weerwater loopt of
fietst, ervaart geen eenheid maar verbrokkeling
in de route.

Rondje Weerwater
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Door de paden om te vormen tot een herkenbaar
‘Rondje Weerwater’ krijgen de oevers extra verblijfskwaliteit en extra levendigheid. Het Rondje
wordt het samenbindende element van een route
die onderweg een grote verscheidenheid te zien
geeft: een afwisseling van parken, woon-wijken
en centrumgebieden, en ook een schakering aan
oevers, plekken en belevingen op.
Het wordt aantrekkelijk om activiteiten aan de
route te koppelen, die op hun beurt de betekenis
van het rondje versterken. Er is plaats voor allerlei initiatieven. Het Rondje Weerwater nodigt

bijvoorbeeld uit tot de vestiging van kleinschalige
en grootschalige publieke voorzieningen aan de
oevers, zoals een restaurant of museum. Bereikbaarheid is dan van groot belang.
Het is gewenst om het Rondje Weerwater in
lengte te differentiëren. Niet iedereen zal een volledig rondje van 7 km aantrekkelijk vinden. Het
is mogelijk om een tussenroute te realiseren, die
via het Weerwatereiland de westelijke en oostelijke oevers verbindt. Zo ontstaat, naast het grote
rondje van 7 km, een ‘Klein Rondje Weerwater’
van circa 4 km.

Het Rondje Weerwater zal een positief effect
hebben op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid
van de omliggende woonwijken en parken. De
levendigheid neemt toe, evenals de waardering
van de woonomgeving en de sociale veiligheid.
Per wijk is, naar behoefte, een andere uitwerking
mogelijk.
Ter plaatse van het stadscentrum heeft het rondje een stedelijk karakter. Voor veel gebruikers
zal dit het begin- en eindpunt van het Rondje
Weerwater zijn. Dit schept kansen voor specifieke
voorzieningen.

Rondje Weerwater als aanjager voor stedelijke ontwikkelingen

Referentie rondje Weerwater

Urban Beach
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De oostelijke oever biedt plaats aan initiatieven langs de promenade en in het Lumièrepark.
Langs de promenade zullen vlonders en aanlegplaatsen het gebruik van de oever verlevendigen.
Het park keert zich met drijvende tuinen, kiosken
of een amfitheater naar het water, en zal zich
doorontwikkelen naar een stadspark met betekenis voor de hele stad. In het zuidoosten heeft het
rondje een meer landschappelijk karakter, met
onder meer natuurbeleving op het Weerwatereiland en een drijvend zwembad langs de rietoevers.
Aan de zuidelijke oever kunnen de bestaande
recreatieve functies worden uitgebouwd. Ook hier
functioneert het Rondje Weerwater als aanjager
voor stedelijke ontwikkelingen. Als evenementenoever, met tijdelijke evenementen, horeca, meer
strand en watersport krijgt het gebied een stedelijke identiteit die aanvullend is op het stadscentrum. Door een goede aanhechting op het
stedelijk netwerk kan het vestigingsklimaat
worden versterkt. Het ‘kleine rondje’ via het
Weerwatereiland draagt hieraan bij.
Aan de westzijde past een uitvoering van het
rondje als stedelijke boulevard. Dit biedt Stedenwijk de kans om meer te profiteren van de
ligging aan het Weerwater. Er kunnen verblijfsplekken komen, bijvoorbeeld door de aanleg van
vlonders of bij het bestaande haventje.
De Oeverpromenade kan veranderen in een 30
km/u-boulevard die ook toegankelijk is voor
auto’s. Hierdoor wordt de levendigheid van dit
gebied vergroot en ontstaat er een lokale, alternatieve ontsluiting voor het stadscentrum. Het
recreatief karakter van het rondje blijft intact.
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Urban Culture
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Urban Nature

1.4.2 Drie polen

Drie deelgebieden langs het Rondje Weerwater
lenen zich voor bijzondere ontwikkeling. De
tweede pijler van de strategie bestaat dan ook
de ontwikkeling van een ‘driepolenstructuur’ voor
Centraal Almere.
De eerste pool is het huidige Stadscentrum ten
noorden van het Weerwater, dat zich vanuit de
reeds bestaande kracht en potenties zal doorontwikkelen. De tweede pool is de nieuwe ontwikkellocatie bij de A6 in het zuidwesten. Omdat
deze locatie de schakel vormt tussen de twee
grote ontwikkelingsassen van Almere, tussen de
landelijke en lokale weginfrastructuur, en tussen Stad en Haven, wordt deze pool de Schakel
genoemd. De derde pool is de Kasteelomgeving

De driepolenstructuur van Centraal Almere
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in het zuidoosten. De drie polen zijn programmatisch complementair en worden onderling goed
verbonden. Ze versterken elkaar, maar kunnen
autonoom tot ontwikkeling komen.
Naast de drie polen wordt hieronder ingegaan
op het stedelijk gebied dat daartussen ligt, met
name voor Stedenwijk en Filmwijk. Ook zij zullen veranderen onder invloed van de ruimtelijke
dynamiek van Centraal Almere. Hun transformatie zal minder radicaal zijn dan in de drie polen,
maar vereist nadrukkelijk aandacht.

Pool 1: Stadscentrum
Almere afficheert zich als ‘De eeuwig jonge stad’,
en het stadscentrum is daarbinnen het ‘Kloppend
hart door vernieuwende beleving’. Het centrum
groeit in fasen mee met de stad als geheel. Soms
blijft het even achter bij de rest van de stad, en
daarna maakt het een groeispurt voorwaarts.
Op dit moment is het centrum ruim bemeten, en
naar verwachting zal het door de groei van de
stad in de komende jaren geleidelijk aan passend
worden.
Het centrum heeft een sleutelfunctie voor de
gehele stad. Het verbindt de verschillende
autonome stadsdelen en biedt de bewoners alle
voorzieningen die ze van een stad van deze om-

Almere Centrum – van locaties naar bestemmingen

vang mogen verwachten. Het kenmerkt zich door
een relatief hoge dichtheid, een sterke menging
van functies, en een opvallende stedenbouw en
architectuur.
Binnen het stadscentrum zijn meerdere deelgebieden te onderscheiden. Het station Almere
Centraal wordt geflankeerd door het zakencentrum met ruim 300.000 m2 hoogwaardige
kantoorruimte voor banken, het WTC en andere
grote (internationale) ondernemingen. Het station is nu al het stedelijk hoofdknooppunt voor
openbaar vervoer, en zal zich met de komst van
de Hanzelijn en later de IJmeerlijn ontwikkelen
tot een landelijk vervoersknooppunt dat dagelijks
ruim 100.000 reizigers zal verwerken.

Het kernwinkel- en uitgaansgebied telt ruim 300
winkels en 70 horecavoorzieningen. Het kent
aantrekkelijke pleinen en verbindingen die elk
door hun eigen programma en identiteit een
bijzondere verblijfsplaats vormen. In het oostelijk deel van het centrum zijn publieke functies
geconcentreerd, waaronder het stadhuis, het
Flevoziekenhuis, de hogeschool en in de nabije
toekomst mogelijk ook de rechtbank.
Aan het Weerwater ligt het zwaartepunt op culturele voorzieningen. De Schouwburg Almere en
het architectuurcentrum Casla zijn er nu al gevestigd. In de nabije toekomst krijgen zij gezelschap van het nieuwe museum Veiligheidsexpo
dat ontstaat uit de fusie van het Nederlands Politiemuseum en het Nationaal Brandweermuseum.

Structuurbeeld pool Stadscentrum
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Andere culturele voorzieningen zullen volgen. Het
gebied is ook uitstekend geschikt voor recreatie
aan en op het Weerwater. De relatie tussen stad
en water kan worden versterkt met de aanleg
van een aantal pieren met mogelijkheid voor horeca, leisure en wonen. Het centrum biedt nu al
met ruim 2.200 woningen een voor Almere uniek
woonmilieu: je woont in een stedelijke omgeving, met de kwaliteit van de suburbane stad, en
met het Weerwater aan je voeten.
Het huidige Almere Centrum biedt, met al deze
kwaliteiten, een goede basis voor de toekomst.
Het streven is om het centrum niet alleen een
stedelijke maar ook een regionale aantrekkingskracht te geven. Dat vereist een grotere diversiteit van voorzieningen op gebied van cultuur,

Indicatief programma Stadscentrum
Oostkavels

500-1000 woningen, 30.000 – 70.000 m2 commercieel (kantoren, voorzieningen, winkels/horeca, publieke voorzieningen)

2F7

Voorlopig in reserve, tijdelijk gebruik toestaan

Blok 5.2

15.000 – 20.000 m2 (commerciële voorzieningen, wonen, leisure, onderwijs)

2Z7

Werklocatie voor ca. 60.000 m2 commercieel

Centrumranden

Transformatie en herontwikkelingen

Waterfront

Diverse culturele en recreatieve voorzieningen

Verdichting

Met name in de randen, binnen alle functies

Arbeidsplaatsen

1.200-1.900

recreatie en toerisme, leisure, onderwijs, shopping en zorg, om zo nieuwe doelgroepen aan het
gebied te binden. Ruimte scheppen voor deze
nieuwe functies en voor een grote verscheidenheid, heeft prioriteit. De ruimte kan worden gevonden op de reservelocaties Oostkavels, langs
de Cinemadreef (2F7) en de kantorenlocatie
achter het station (2Z7), en door transformatie
en herontwikkeling in het centrum en langs de
centrumranden. Zo blijft het centrum in ontwikkeling. De (ruimtelijke) druk zal leiden tot voortdurende kwaliteitsimpulsen. In afwachting van
een definitieve bestemming zijn de reservelocaties (zoals 2F7) uitermate geschikt voor tijdelijk
ruimtegebruik. Een afwisseling van tijdelijke
functies geeft het gebied meer gebruikswaarde.

Het Flevoziekenhuis heeft na de recente uitbreiding (2007-2010) op de huidige locatie zijn
maximale capaciteit bereikt. Deze capaciteit lijkt
tot 2020 voldoende. Voor een eventuele volgende uitbreiding zal een nieuwe locatie moeten
worden gevonden. Denkbaar is de ontwikkeling
van een nieuw landelijk medisch (zorg)centrum
in het gebied de Schakel op de zuidoever van
het Weerwater. Het huidige ziekenhuis zou zich
dan tot specialistische poli en short stay kunnen
doorontwikkelen.

Pool 2: De Schakel
De uitzonderlijke ligging van de rijksweg A6 als
een centrale as midden door de stad schept een
unieke mogelijkheid om de dynamiek van de
‘snelweglocaties’ ten goede te laten komen aan
het centrum van de stad. De verdubbeling van de
A6 (uitvoering 2016-2019) wordt aangegrepen
om de (nu hoog gelegen) snelweg te verlagen en
de afslag een andere vorm te geven. Hierdoor
ontstaat een nieuwe ontwikkellocatie van ruim
400 hectare, direct verbonden met de rijksinfrastructuur, het Weerwater en het bestaande
stedelijke centrum. Dankzij een nieuw bustransferium ontstaat een multimodaal vervoersknooppunt dat grote vervoersstromen kan afhandelen.

Pool De Schakel
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Deze nieuwe locatie levert in vele opzichten de
nu nog ontbrekende schakel in Centraal Almere.
Vandaar de naam De Schakel. Het is een uitstekende locatie voor grote regionale ‘trekkers’. Welke
functies dat zullen zijn, is nu nog niet bekend,
en dat hoeft op dit moment ook nog niet. Almere
biedt op deze locatie bijzondere kansen, en nodigt
de markt uit om deze kansen op waarde te schatten en te benutten, en zo stap voor stap het gebied
in te vullen. De ruimtelijke invulling van deze pool
zal naar verwachting centrumstedelijk worden, met
een bijzondere mix van voorzieningen, woonmilieus aan het water en economische functies aan
de snelweg. De aanwezigheid van het Weerwater
met het silhouet van het Stadscentrum aan de
overzijde maakt het gebied des te aantrekkelijker.

verplicht om de toename van het verhard
oppervlakte te compenseren door nieuw oppervlaktewater aan te leggen. De uitvoering
van deze opgave biedt de mogelijkheid om
het Weerwater uit te breiden dan wel beter
met de omgeving te verbinden. Dat kan voor
een deel hier gebeuren en voor een deel in
de Kasteelomgeving.

De ontwikkeling van deze pool steunt in hoge
mate op de uitvoering van het Tracébesluit A6.
Het besluit is in 2011 definitief geworden en de
uitvoering is daarmee verzekerd. De aanbesteding wordt in 2015 verwacht en de uitvoering in
2016-2019.
De gebiedsontwikkeling van de Schakel wordt
hierop afgestemd. Dit kan in de volgende stappen gebeuren.
1.

Tot aan de oplevering van de nieuwe A6
(verwacht in 2019) kan het gebied worden
verlevendigd met tijdelijk gebruik door bestaand en wellicht nieuw ondernemerschap.

2.

De verdubbeling van de A6 door Rijkswaterstaat (uitvoering 2016-2019) maakt
een einde aan de versnipperde structuur
van het gebied. Het resultaat is een verbrede weg die keurig is ‘ingepakt’ in een
oplopend landschap vanaf het Weerwater en
De Steiger. Dankzij deze glooiingen wordt
het mogelijk om in een latere fase de weg
gedeeltelijk of geheel te overkluizen. Tegelijk
met de nieuwe ontsluitingsstructuur wordt
bovenop de snelweg een regionaal bustransferium gerealiseerd. Daarmee is de eerste
overkluizing een feit.

3.

Rijkswaterstaat en de gemeente Almere
streven ernaar om de verdubbeling en de
bijkomende werkzaamheden zodanig uit te
voeren dat ze de kwaliteit van het gebied
ten goede komen. Dit gebeurt volgens het
principe van ‘werk met werk maken’. Zo kan
het glooiende landschap waarmee de A6
wordt ingepakt, tegelijkertijd worden benut
om de relatie met het Weerwater te versterken. Een ander voorbeeld is de uitwerking
van de compensatieopgave voor oppervlaktewater. Rijkswaterstaat is bij wegverbreding

4.

De eerste gebiedsontwikkeling in het gebied
tussen het Weerwater en de A6 kan worden
uitgevoerd in een combinatie van particulier
opdrachtgeverschap en het model van de
‘bouwfabriek’, zoals dat in Almere Poort is
toegepast.

5.

In de loop der tijd kunnen kleine en grote
ontwikkelingen in de markt een plek krijgen
en elkaar versterken. Dat kan zowel op de
Schakel ten noorden van de A6 als op De
Steiger aan de zuidzijde. De nieuwe ontsluitingsstructuur van De Steiger maakt een
verkleuring en intensivering naar gemengde
programma’s mogelijk.

6.

Bebouwing dicht op de weg wordt mogelijk
door innovatieve, flexibele methoden voor
het inpakken van de weg tegen geluid en
fijnstof. De Crisis- en Herstelwet biedt hiervoor een passend instrumentarium.

Voorstelbare invulling van pool Schakelomgeving
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Indicatief programma Schakelomgeving
Zuidoever

500-1.500 woningen, 50.000-120.000 m2 commerciële voorzieningen.
Evenementen
Voorlopig in reserve, tijdelijk gebruik toestaan

Steiger

Herprofilering en intensivering naar gemengd programma

Schakel

15.000-100.000 m2 commerciële voorzieningen, bustransferium

Spanningsveld

Reservelocatie voor 20.000-40.000 m2 stedelijk/regionale voorzieningen

Arbeidsplaatsen

1.400 – 3.200

Voorstelbare invulling van pool Schakelomgeving

Pool 3: Kasteelomgeving
Ten zuidoosten van het Weerwater begint een
uitgestrekt groengebied dat zich kan ontwikkelen tot de derde pool van Centraal Almere. Een
markant bouwwerk tussen de bospercelen is het
nog niet afgebouwde kasteel; vandaar de naam
Kasteelomgeving voor deze pool.
De Kasteelomgeving bestaat nu uit drie deelgebieden. Het eigenlijke Kasteelterrein wordt in
het oosten en westen geflankeerd door twee bospercelen van Staatsbosbeheer. In het westelijke
bosgedeelte is op dit moment de wateropgave
als gevolg van A6-verbreding geprojecteerd.

Pool Kasteelomgeving
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In het ontwikkelperspectief worden de drie deelgebieden beschouwd als één gebied waarvoor
integrale keuzen kunnen worden gemaakt. Dan
kan het gebied zich ontwikkelen tot de derde
pool van Centraal Almere, met een ander, meer
landschappelijk karakter dan de eerste tweede
polen, maar niet minder vitaal.
De ligging bij het Kasteel, het Almeerderhout, de
A6 en het stadscentrum maakt de vestiging van
regionaal programma aannemelijk. De zichtrelatie met de A6 kan met landschappelijke ingrepen
worden verbeterd en de aantrekkelijkheid van
het landschap kan worden vergroot. Het Kasteelterrein kan worden verweven met een bos- en

waterrijke omgeving waarin diverse functies mogelijk zijn, waaronder wonen aan en op het water.
De bereikbaarheid van dit gebied is een belangrijk
aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling ervan.
Hoe de Kasteelomgeving zich feitelijk zal ontwikkelen is nu nog niet te zeggen; het gaat er in
eerste instantie om de mogelijkheden en kansen in het vizier te krijgen. Twee mogelijkheden
zijn in de afgelopen tijd onderwerp geweest van
denkoefeningen samen met de markt: ‘health &
sport’, ‘leisure’ en de Floriade
De Kasteelomgeving kan faciliteiten voor ‘health
& sports’ verwelkomen. Dit sluit aan bij de
marktdialoog die de gemeente met commerciële
partijen heeft gevoerd (voorjaar 2011), waarin de
combinatie van gezondheid, sport en economie
nadrukkelijk is genoemd als mogelijke programmatische invulling van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan een landelijk centrum voor electieve
zorg met campus en kennisinstellingen, gecombineerd met een nationaal sport- en trainingscentrum.
De Kasteelomgeving kan ook plaats bieden aan
tal van vormen van ‘leisure’. Het gebied kan een
evenementen- en festivalterrein herbergen, gecombineerd met Tivoli-achtige attracties als een
pretpark, een zwembad en een skihal. Meerdere
marktpartijen hebben de mogelijkheden hiertoe
in het verleden reeds verkend, en met de verdere
ontwikkeling en betere bereikbaarheid van Centraal Almere nemen de kansen voor dergelijke
initiatieven nog toe.
De Kasteelomgeving is ook zeer geschikt als het
centrale festivalterrein van de Floriade 2022. Eind
2011 heeft de gemeente Almere zich kandidaat
gesteld voor deze internationale tuinbouwtentoonstelling, met Almere Weerwater en Almere
Oosterwold als twee mogelijke locaties. In de
Kasteelomgeving is een ‘stedelijke’ Floriade

mogelijk met een hoge zichtbaarheid. Mocht de
Floriade hier daadwerkelijk worden gehouden,
dan biedt de tienjarige aanloop naar de manifestatie een uitstekende ruggengraat voor de gehele
ontwikkeling van deze pool.
De ontwikkeling van deze locatie zou zich langs
de volgende weg kunnen afspelen:
1.

Met tijdelijk gebruik en tijdelijke ontwikkelingen kan het gebied nu al in de etalage
worden gezet en worden opgenomen in de
leefwereld van Almere.

2.

Als onderdeel van de verdubbeling van de A6
zal het landschap vanaf 2016 worden heringericht. Net als bij de Schakel is dit een uitgelezen kans om werk met werk te maken.
Dit geldt met name voor de wateropgave die
in dit gebied als een waterpark kan worden
uitgevoerd.

3.

Grote en kleine initiatieven kunnen in de
loop van de tijd een plek krijgen aan of in dit
waterpark en zullen elkaar versterken.

4.

Tegelijk met de geleidelijke invulling van het
gebied wordt de waterrelatie met Almere Haven en het Weerwater verbeterd. Dit gebeurt
door verbreding en wellicht verplaatsing van
de sluis en de watergangen.

Voorstelbare invulling van pool Kasteelomgeving
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Indicatief programma Kasteelomgeving
Woningen

100

Regionale
voorzieningen

0 – 60.000 m2 stedelijk/regionale voorzieningen en werkgelegenheid
(commercieel en maatschappelijk)

Kasteelomgeving
Oost

Reservelocatie tot 120.000 m2 stedelijk/regionale voorzieningen

Arbeidsplaatsen

700

Voorstelbare invulling van pool Kasteelomgeving

Tussen de polen: bestaand stedelijk gebied
Stedenwijk en Filmwijk
In Almere gaan de groei van de stad en de zorg
voor het bestaande hand in hand. Dit betekent
naast investeren in het nieuwe ook zorgen dat
de bestaande gebieden niet aan kwaliteit verliezen. De gemeente, de corporaties en de andere
betrokkenen blijven werken aan de bestaande
wijken, werkgebieden en centra. De nieuwe
hoofdstukken die aan Almere worden toegevoegd, komen immers niet in de plaats van de
oude, maar dragen bij aan een completer verhaal
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voor Almere als geheel. Behoud, verbetering
en transformatie van bestaande wijken is een
voortdurend proces. De ontwikkeling van Almere
Centrum Weerwater en Centraal Almere zal hier
een belangrijke bijdrage aan leveren.
De vitaliteit van de wijken rond het Weerwater
verschilt. De van oorsprong redelijk monotone
wijk Stedenwijk en het meer diverse Filmwijk
verkleuren met de jaren mee. Ze krijgen door
de groei van het centrum en Almere als geheel
een andere betekenis. Door de nabijheid van
het stadscentrum en door het ontwikkelperspec-

tief voor Centraal Almere worden deze wijken
steeds meer ervaren als de centrumrand van Almere. Dit biedt kansen voor de toekomst.
In deze wijken zijn andere woningtypen dan
de huidige denkbaar, waardoor de wijken meer
divers en weerbaarder worden. De recreatieve
en economische potentie van de Weerwaterrand neemt toe. Het steeds completer wordende
Stadscentrum zorgt voor een positieve druk op
het gebied. In Stedenwijk wordt reeds gewerkt
aan het creëren van meer ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. De gunstige ligging
van Stedenwijk en Filmwijk bij het centrum en
het Weerwater zal in de toekomst nog sterker
worden: hier kun je wonen in een ruime wijk op
steenworp afstand van het centrum van een van
de grootste steden van Nederland.
1.4.3 Verbindingen

De driepolenstructuur voor Centraal Almere veronderstelt uitstekende onderlinge verbindingen.
Het Rondje Weerwater legt daarvoor de basis
met een ontspannen, groenblauwe recreatieve
verbinding. Daarnaast is een goede externe en

Aansluiting van Centraal Almere op het regionale netwerk

onderlinge bereikbaarheid per auto, openbaar
vervoer en fiets essentieel. Ook zijn er in het
Weerwatergebied mogelijkheden voor vervoer
over water.
Een belangrijke voorwaarde voor het succes van
Centaal Almere is de verkeerskundige inpassing
van de verdubbelde A6 op het stedelijk netwerk.
Welke aanpassingen van het stedelijke auto- en
fietsnetwerk vereist zijn, is onderzocht in een
verbindingenstudie (zie bijlage). Hieruit blijkt dat
het bestaande verkeer- en vervoerssysteem van
Almere de ambities van het Ontwikkelperspectief
op systeemniveau vrijwel helemaal aankan.
De aanwezige verkeersstructuur is ruimschoots
toegerust voor de verwachte toekomstige ontwikkelingen; samen met de verdubbeling van
de A6 biedt ze zelfs ruimte voor meer ruimtelijkeconomisch programma dan in de Concept
Structuurvisie Almere 2.0 is gepland. De enige
noodzakelijke ingreep tot 2020 is de verdubbeling van de Stedendreef. Daarnaast verdienen
enkele verbindingen aandacht om de ambities in
het Ontwikkelperspectief te versterken.

Auto
Met de verdubbeling van de A6 wordt de huidige
aansluiting gesplitst in twee halve aansluitingen.
Dit vereenvoudigt de afwikkeling en beperkt het
ruimtebeslag. De nieuwe halve aansluitingen vormen de toekomstige entrees van Haven en Stad.
Aan beide zijden wordt de aansluitende lokale
infrastructuur aangepast.
Op dit moment domineert de Veluwedreef als
hoofdontsluiting vanaf de A6 naar het stadscentrum. Daar komt een volwaardige ontsluitingsstructuur bij via de nieuwe aansluiting Havendreef-Stedendreef. Het centrum is hierdoor tweezijdig verbonden met de A6. Het verkeer verdeelt zich beter, zodat op lange termijn op beide
corridors voldoende ruimte blijft. Om dit mogelijk
te maken, moet de Stedendreef bij de ingebruikname van de nieuwe A6 zijn verdubbeld.

Besluitvorming hierover vindt plaats in het kader
van het vervolg van VSBA (Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere) en MIPA (Meerjaren
Infrastructuur Programma Almere).
De verlengde Noorderdreef vormt een stedelijke
as die doorgezet wordt in noordelijke richting.
Deze ontsluit het gebied noordelijk van de A6 en
creëert de noodzakelijke condities voor stedelijke
ontwikkeling in dit gebied.
Aan de Havenzijde van de A6 zorgt de nieuwe
Steigerdreef voor een betere ontsluiting van De
Steiger. Dit biedt kansen voor transformatie van
dit bedrijventerrein tot een gebied dat recht doet
aan de entree van de stad. De Kasteelomgeving
wordt rechtstreeks aangesloten op de Steigerdreef.1

Toekomstige verbindingen Centraal Almere

1

In de Nota van Uitgangspunten en het TB A6 werd nog
uitgegaan van een indirecte ontsluiting via de Oude
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Waterlandseweg onder de aansluiting A6 en Steigerdreef
door.

De Kasteelomgeving wordt in eerste instantie
alleen aan westelijke zijde ontsloten, via de
Steigerdreef. Op termijn, naar mate de ontwikkeling meer naar het oosten verschuift, zal een
tweezijdige ontsluiting wenselijk zijn, gericht op
de Waterlandseweg. Dit zal de ontwikkelpotentie
van het gebied vergroten. De doorgaande autoverbinding die zo ontstaat, zal niet tot sluipverkeer leiden.
Aan de zuidoever van het Weerwater is het
bestaande en geplande autonetwerk ruim voldoende om stevige ruimtelijke ontwikkelingen
mogelijk te maken. Ook bij sterke verdichting
van het ruimtelijk-economische programma op
De Schakel en in de Kasteelomgeving ontstaan
hier geen noemenswaardige verkeersknelpunten.
Het bestaande centrumgebied levert wel een
toekomstig knelpunt op. Vooral in het centrum-

Sfeerimpressie van een mogelijke Weerwaterboulevard

zuidgebied (dat het dichtst bij het Weerwater
ligt) wordt al in 2030 een hoge verkeersdruk
verwacht. De realisering van een nieuwe
autoverbinding ten noorden van de Flevolijn (de
centrumas) verbetert weliswaar de doorstroming
en de bereikbaarheid van het totale centrum,
maar verhelpt nauwelijks de knelpunten in het
centrum-zuidgebied. Hier zal tussen 2015 en
2030 een verkeersvisie worden ontwikkeld die
een balans biedt tussen het streven om de auto
te ‘faciliteren tot onder de winkel’, en de optie
van circulatiemaatregelen die het verkeer in het
centrumgebied spreiden.
Het Weerwater is het mentale hart van de stad,
maar moet ook fysiek ontsloten worden. Daarom
wordt de aanleg van een Weerwaterboulevard
langs de westelijke oever voorgesteld. Hiermee
wordt voortgebouwd op de beleidslijn van het
Structuurplan Almere 2010 (vastgesteld door

de gemeenteraad in 2003). Dit Structuurplan,
dat altijd nog rechtsgeldig is, legt een duidelijke
relatie tussen het stadscentrum en de zuidoever
van het Weerwater, en maakt een reservering
voor een directe verbinding tussen de A6 en het
centrum aan de westzijde van het Weerwater via
Stedenwijk. Deze tertiaire route speelt een rol bij
de bereikbaarheid van het zuidelijk deel van het
centrum en versterkt en verlevendigt de ontwikkeling van de westoever. De Oeverpromenade
kan zich ontwikkelen tot stadsboulevard, met
positieve impulsen voor de achterliggende Stedenwijk. De boulevard moet het karakter krijgen
van een 30-kilometerweg. Ook behoort het geen
doorgaande route te worden; de Veluwedreef en
Stedendreef vormen de hoofdverbinding tussen
A6 en centrum.
(Hoogwaardig) Openbaar vervoer
Voor het (H)OV-netwerk verandert er tot 2030
op systeemniveau niets. Wel zullen meer lijnen
worden toegevoegd. De huidige businfrastructuur, met een ringstructuur rond het Weerwater,
kan de verwachte groei in principe opvangen.
Wel komen er nieuwe busbanen in het plangebied op de zuidoever om het gebied met openbaar vervoer te ontsluiten. Voor de zeer lange
termijn wordt de mogelijkheid van een light railverbinding langs het Weerwater en haaks op de
A6 open gehouden.
Op de Schakel is bij de westelijke A6-aansluiting
een bundeling voorgenomen van het busnetwerk
met auto- en fietsverkeer. Hierdoor ontstaat er
een heldere OV-structuur met goede condities
voor de ontwikkeling van een hoogwaardige P&Rvoorziening. Het regionale busstation voorziet
in een goede bereikbaarheid van Almere Centrum Weerwater, en het kan ook dienst doen als
transferium voor het stadscentrum of als regionaal transferium. De voorgestelde ligging boven

de A6 is wenselijk om een icoon met beloftevolle
uitstraling te realiseren, die maatgevend is voor
de vervolgontwikkelingen in dit gebied.
Dit plan voor een OV-bundeling op de Schakel
heeft gevolgen voor de reserveringen voor een
light rail-verbinding. In de Concept Structuurvisie
Almere 2.0 werd uitgegaan van de aanleg van
light rail langs de oostoever van het Weerwater,
als onderdeel van de IJmeerlijn-Stichtselijn.
Om de Schakel een maximale ont-wikkelingspotentie te geven ligt echter een strategische reservering aan de westzijde van het Weerwater meer
voor de hand. De reservering langs de oostoever
komt te vervallen.
Er is tot 2030 onvoldoende vervoerwaarde om
de busbaan door Stedenwijk te vervangen door
een tram (‘vertrammen’) of door light rail om te
bouwen.2 Toch is het verstandig om de de light
rail-optie voor de verdere toekomst open te houden. Dit houdt in dat de nieuwe businfrastructuur
zo wordt ontworpen dat een light rail-verbinding
op termijn mogelijk blijft. De ombouw tot light
rail zal de functie van de P&R-voorziening op De
Schakel en het functioneren van de twee OVknooppunten, station Almere Centrum en De
Schakel, versterken en de economische potentie
van de drie polen vergroten. De light rail-verbinding kan uiteindelijk doorgroeien als verbinding
naar het Gooi en Utrecht (de Stichtse Lijn).
Fiets
Voor de fiets betekent het Rondje Weerwater een
belangrijke verbetering van de bereikbaarheid en
het comfort. Daarnaast is de nieuwe situatie bij
de A6 van groot belang voor het fietsverkeer. De
Ontwikkelstrategie streeft ernaar om het (nu nog
lage) fietsgebruik tussen de stadsdelen te stimuleren door bestaande routes op te waarderen en er
nieuwe aantrekkelijke routes aan toe te voegen.

2

Deze conclusie wordt ondersteund door verkeerskundige
studies in het kader van de IJmeerverbinding en het
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MIRT-project Almere-Gooi-Utrecht

Met de verlaging van de A6 zullen de bestaande
fietsroutes rond de Schakel ingrijpend veranderen. Doordat fietspaden over de verlaagde A6
zijn gepositioneerd, wordt het aantal kruisingen
met de A6 verminderd ten opzichte van de huidige situatie.
De hoofdfietsroute tussen Haven en Stad worden
gebundeld met de oostelijke en de westelijke autoaansluiting. Het is van belang dat de fietsverbindingen over de A6 worden uitgevoerd in een
comfortabel hellingspercentage, met voldoende
breedte, herkenbaar, met goede verlichting en
met toezicht.
Het Rondje Weerwater zal een impuls zijn voor
het gebruik van de fiets, zowel utilitair als recreatief. Het gescheiden verkeerssysteem biedt potentie om een netwerk van fietssnelwegen (brede
fietspaden, niet bestemd voor snel gemotoriseerd
verkeer, zonder kruisingen met gemotoriseerd
verkeer en zonder verkeerslichten) in het plangebied te ontwikkelen. De nieuwe verbindingen
als onderdeel van het Rondje Weerwater vormen
hiervan een begin.
Het Ontwikkelperspectief voorziet onder meer
in een nieuwe fietsverbinding tussen Haven en
Veluwsekant, zodat Haven beter dat tevoren
wordt verbonden met het centrum en met de
wijken ten oosten van het Weerwater. Een extra
verbinding tussen De Steiger en het schiereiland Utopia koppelt de fietsroutes in het Vroege
Vogelbos en de Almeerderhout aan de zuidoever
en aan het korte Rondje Weerwater. Deze nieuwe
route heeft een recreatieve en een doorgaande
betekenis; het wordt landschappelijk gezien de
meest aantrekkelijke fietsroute tussen Haven en
Stad.

Vervoer over water
Het Weerwater is niet alleen de centrale plas van
Almere, maar ook het centrale punt in de vaarroute door de stad van het Gooimeer naar het
Markermeer, de Blauwe As. Op dit moment kan
de Blauwe As zijn potentie onvoldoende waarmaken; daarvoor zijn er onderweg teveel belemmeringen. De sluizen in Almere zijn smal en
technisch kwetsbaar en sommige onderdoorgangen vormen barrières. De uitvoering van grootschalige weg- en waterwerken rond de A6 is een
uitgelezen kans om tegelijkertijd te investeren in
verbetering van de Blauwe As.
Kleine schepen kunnen nog steeds over de Kromme Wetering tussen het Weerwater en Almere
Haven varen. Dit maakt de Kromme Wetering
een drukbevaren route, en levert mogelijkheden
op voor (horeca-)ontwikkelingen in het kasteelgebied.
Kano’s en roeiboten zullen vooral gebruik maken
van de nieuwe waterloop die Almere Stad en
Almere Haven met elkaar verbindt. De ontwikkeling van de zuidoever zal het gebruik van deze
route verder vergroten. Als onderdeel van de
recreatieve route tussen het Vroege Vogelbos en
het Weerwater zal een aantrekkelijke inrichting
van de directe omgeving een kwalitatieve impuls
aan deze route geven.
Een manier om de drie polen van Centraal
Almere en het Weerwater zelf beter te ontsluiten,
is de toevoeging van vervoer over water. Het
water is de verbindende schakel tussen de drie
polen, niet alleen visueel en als landschappelijk
element maar ook als vervoersdrager. Te denken
is aan een watertaxidienst tussen de autobereikbare zuidoever, het bruisende Stadscentrum en
de meer ontspannen Kasteellocatie. De vervoerswaarde ervan zal aanvankelijk beperkt zijn, maar

vervoer over water zorgt voor levendigheid, biedt
een etalage voor de groenblauwe kwaliteit van de
stad en verschaft een unieke ervaring middenin de stad.
Verduurzaming van het verkeer- en vervoersysteem
De meest duurzame methode van vervoer, voor
zowel mens als milieu, is de fiets. Investeringen
in hoogwaardige fietsverbindingen zijn daarom
de meest effectieve maatregel voor een duurzaam vervoersysteem. Door toename van elektrisch fietsen zal ook het potentieel aan fietsers
toenemen en de relatieve afstand worden verkleind. Het gebruik van fietspaden wordt bevorderd door sociaal veilige fietsroutes te maken.
Dit is te bereiken door fietsinfrastructuur te bundelen en er meer toezicht langs te creëren door
begeleiding met woon- en werkmilieus. Ook het
inzetten op een transferiumontwikkeling langs de
A6 en verduurzaming van busvervoer is noodzakelijk. Daar heeft de gemeente een mogelijkheid
als concessiehouder van het OV.

De ontwikkelingsstrategie voor Centraal Almere
is vooral kansengericht. De strategie is niet direct
gericht op productie, maar op het stellen van
kwaliteitsambities, het ruimte geven aan organische ontwikkeling, en alertheid om kansen te
benutten wanneer zij zich voordoen. Het is een
strategie is past bij een overheid die niet alles
zelf wil of kan doen, maar die een groter deel
van de ruimtelijke ontwikkeling aan het particulier initiatief overlaat.
Het is ook een strategie die past in een financieel
onzekere en karige tijd, waarin veel beslissingen over grote investeringen voorlopig worden
uitgesteld. Het betekent niet dat het denken over
de toekomst stilstaat, en evenmin dat de stad
achterover leunt in afwachting van particuliere
initiatieven. De gemeente ziet het als haar taak
om Centraal Almere voor te bereiden op een
toekomst waarin de kansen keren. Vanuit een
heldere visie en vanuit de intrinsieke kracht van
het gebied wil de gemeente de ontwikkelingen in
de goede richting sturen en daarmee het gebied
in de etalage zetten. Dat kan met relatief beperkte publieke inzet.

1.5 Strategie en haalbaarheid

Een aantal voorbeelden
Een kansengerichte strategie
Dit Ontwikkelperspectief schetst hoe het centrale
stedelijke gebied van Almere kan uitgroeien tot
een samenhangend, betekenisvol gebied voor heel
Almere en voor de regio. De strategie gaat uit van
de nu al bestaande kwaliteiten van het gebied,
en voegt daaraan enkele in essentie eenvoudige
ingrepen toe – het Rondje Weerwater, de concentratie op drie ontwikkelingspolen, en hun onderlinge verbindingen. De strategie is erop gericht de
aantrekkelijkheid van het gebied nog te verhogen,
als een uitnodiging aan bedrijven en burgers om
de kansen die dit Centraal Almere hen biedt, te
herkennen en te benutten.
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– Positionering door publieke partners
Alleen al door Centraal Almere als samenhangend centraal-stedelijk gebied te benoemen
(zoals is gebeurd in de Concept Structuurvisie
Almere 2.0, de Rijksstructuurvisie RAAM, en
het huidige Ontwikkelperspectief) wordt het
gebied met zijn potenties geëtaleerd.
– Publieke investeringen in basiskwaliteit
De enorme investeringen voor de verdubbeling van de A6 kunnen zodanig worden
ingezet dat tegelijkertijd het flankerende landschap wordt aangelegd voor toekomstige gebiedsontwikkeling (‘werk met werk maken’).

Door publieke investeringen in een (verkort)
rondje Weerwater voor sporters en recreanten, worden het Weerwater, Utopia en het
Weerwatereiland ontsloten voor grote groepen
recreanten uit stad en regio.
– Tijdelijk gebruik
Beschikbare ruimte kan ruimhartig ter beschikking worden gesteld voor tijdelijk gebruik
en experiment, zoals tijdelijk wonen, stadslandbouw, tijdelijke duurzame energieopwekking, of een hertenweide. De ruimhartigheid
betreft zowel de financiële aspecten als de
regelgeving. Tijdelijk ruimtegebruik vergroot
op korte termijn de gebruikswaarde van een
gebied, en draagt op lange termijn bij aan de
vorming van een nieuwe identiteit voor het
gebied. Het testen van nieuwe functies en
concepten in de vrije ruimte leidt tot nieuwe
inzichten over hoe die ruimte in de toekomst
zou kunnen functioneren.
– Benutten stuwende kracht lokale ondernemers en investeerders
Om de stuwende kracht van lokaal ondernemerschap te benutten is het zaak deze
partijen en hun investeringsplannen goed te
kennen en ruimte te bieden voor hun ondernemerschap. Almere wil een excellent gastheer voor ondernemers zijn. Voorbeelden zijn
de opstelling van een nieuw bestemmingsplan
voor bedrijventerrein De Steiger gericht op
intensivering en verkleuring; het actief begeleiden en faciliteren van investeerders (zoals
het ziekenhuis met zijn groeiopgave;
en het organiseren van een Marktconsultatie voor Fisherman’s Wharf en De
Schakel.

Floriade
De Floriade 2022 zou een bijzondere katalysator
voor ontwikkelingen zijn. De Floriade kan landelijk en inter-nationaal de aandacht vestigen op
Almere in het algemeen en het Weerwatergebied
in het bijzonder. Het vooruitzicht van de manifestatie kan al in de voorgaande tien jaar richtinggevend en stimulerend zijn voor de ontwikkeling
van Centraal Almere, en concreet leiden tot de
aanleg van paviljoens, (groen)infrastructuur en
parkeervoorzieningen.

Essays
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Voorstelbare stappen via een flexibele groeistrategie naar uiteindelijk drie polen.
Jaartallen zijn indicatief.

1.6 Groeiscenario’s

Deze strategie is erop gericht toekomstige ontwikkelingen te faciliteren door het scheppen van
de juiste condities. De invulling van het gebied
en de weg daarheen ligt verder niet op voorhand
vast. De strategie bevat daarmee een fundamentele mate van onzekerheid.
Toch is het mogelijk om de bandbreedte van de
ontwikkelingen en de bijbehorende condities te
verkennen. Hiertoe zijn twee scenario’s opgesteld
die de uitersten in de economische ontwikkeling
als uitgangspunt hebben: een hogedrukscenario
en een lagedrukscenario.
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Beide scenario’s gaan uit van het realiseren van
een basiskwaliteit voor de zuidoever van het
Weerwater. Dat gebeurt langs drie wegen. Ten
eerste zal Rijkswaterstaat de verdubbeling van
de A6 zodanig uitvoeren dat gelijktijdig het gewenste flankerende landschap wordt gerealiseerd
(het oplopend landschap bij De Schakel, het waterrijk in de Kasteelomgeving). Ten tweede zal de
gemeente Almere zich inspannen om de lange en
korte Rondjes Weerwater aan te leggen, mogelijk met financiële hulp van de provincie (IFA en
EFRO). Ten derde worden de reguliere beheeren onderhoudsmiddelen van de gemeente en
zittende ondernemers zo ingezet dat zij bijdragen
aan een betere uitstraling van het bestaande
gebied.

Langs deze drie wegen zal het Weerwatergebied
in 2020 er al substantieel beter en aantrekkelijker bijliggen dan nu het geval is, zonder dat
hiervoor actieve gebiedsontwikkeling noodzakelijk is. Het gebied nodigt dan uit tot verdere
ontwikkeling, die geleidelijk kan plaatsvinden, op
het moment dat de stad en de markt eraan toe
zijn. Niet de rentedruk van geactiveerde investeringen mag bepalend zijn voor de ontwikkelingen, maar de kansen die de stad, de regio en de
markt bieden.
Welke kansen zich zullen voordoen en in welk
tempo, hangt vervolgens af van de economische
conjunctuur, zoals in de twee scenario’s is onderzocht.

Economisch lagedrukscenario
Bij een aanhoudend lage economische druk
zal de nadruk in Centraal Almere liggen op de
ontwikkeling van de gunstigste locaties voor
woningbouw (en beperkt voor) economische
functies.
In het Stadscentrum ligt het zwaartepunt op
geleidelijke verdichting en transformatie van
bestaande locaties. De ontwikkeling van reservelocaties laat langer op zich wachten. Mogelijk
komen wel de reservelocaties dicht tegen het
stadscentrum tot ontwikkeling, maar bijvoorbeeld

Lagedrukscenario, Fase 1
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niet 2F7. Voor de langer braakliggende locaties
bestaan mogelijkheden voor tijdelijk gebruik, zoals een energiepark, tijdelijke huisvesting of een
door bewoners onderhouden stadstuin.
Aan de zuidkant voltrekt zich een geleidelijke
transformatie van De Steiger met de nieuwe
Steigerdreef als aanjager. Bij het Weerwater, in
de oksel nabij het Weerwatereiland, ontwikkelt
zich een gemengd woon- en voorzieningenmilieu.
De sprong van gebiedsontwikkeling over de A6
van De Steiger richting Weerwater wordt echter
niet gemaakt. Op en rond De Schakel komt geen
substantiële commerciële ontwikkeling tot stand.

Ten noorden van De Schakel ontwikkelt zich een
bescheiden stedelijk woonwerkgebied vanuit
de singel bij Stedenwijk in het oplopend landschap richting de A6. Dit programma kan zonder
kostbare geluidwerende voorzieningen en zonder
verwervingskosten worden gerealiseerd.
De ontwikkeling van de Kasteelomgeving beperkt
zich tot het deel ten westen van het kasteel. Het
bestaande raamwerk accommodeert dit scenario met gemak. Kostbare ingrepen zoals nieuwe
verbindingen of overkappingen zijn niet nodig.
Het resultaat is een ontspannen centraal stedelijk
gebied, met een bescheiden uitstraling naar de

Lagedrukscenario, Fase 2

regio. Hoeveel ontwikkelingen er zullen plaatsvinden, zal in de praktijk vooral afhangen van de
vraag of er (onrendabel) wordt geïnvesteerd in
aanvullende geluidsmaatregelen langs de A6.
Centraal Almere zal, samengevat, in een aanhoudend economisch lagedrukscenario vermoedelijk
nooit geheel worden uitontwikkeld. In dat geval
worden betere tijden afgewacht, zonder hinder
van oplopende rentelasten op reeds gestarte exploitaties. Het eindbeeld van dit scenario is hier
daarom niet in beeld gebracht.

Economisch hogedrukscenario
In dit scenario is sprake van een overwegend
groeiende economie en een toenemende regionale betekenis van Almere.
In het Stadscentrum ligt ook nu de nadruk op
verdichting en transformatie. Daarnaast komen
de uitbreidingslocaties eerder tot ontwikkeling,
inclusief de wat verder weg gelegen locaties.
Aan de zuidkant vindt een substantiële commerciële ontwikkeling van De Schakel plaats,
gelijktijdig met de reconstructie van de A6. Deze
ontwikkeling schept de juiste condities (inclusief

Hogedrukscenario, Fase 1
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geluidwering) voor de ontwikkeling van een
gemengde stedelijke woonwerkwijk tussen
De Schakel en Stedenwijk. Op termijn komt ook
het Spanningsveld West tot ontwikkeling met
commerciële functies en voorzieningen. De Steiger transformeert en wordt via een overkluizing
verbonden met de gebiedsontwikkeling bij het
Weerwater. Op de overkluizing bevindt zich een
regionaal commercieel voorzieningenprogramma.
De ontwikkeling van de Kasteelomgeving start
aan de westzijde, en zet zich later door met
grootschalige (boven)regionale concepten ten
oosten van het kasteel.

Dit scenario levert een hoogstedelijk centrumgebied op, dat sterk identiteitsbepalend is voor
de stad en dat grote regionale betekenis heeft.
Het raamwerk accommodeert ook deze ontwikkeling grotendeels. Wel zijn enkele kostbare
ingrepen nodig: een nieuwe ontsluiting van de
Kasteelomgeving oost, en (afhankelijk van ontwikkelingen) overkluizingen.

Hogedrukscenario, Fase 2
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Conclusie
Het thematisch en ruimtelijk concept van drie
goed verbonden polen rond het Weerwater blijft
in beide scenario’s intact. Wel zijn er verschillen in fasering en programmatische intensiteit.
De ontwikkeling is flexibel en aanpasbaar, zal
kansgedreven plaatsvinden en wordt zo weinig
mogelijk beïnvloed door rentelasten op reeds
geactiveerde investeringen.
Kansen in plaats van bedreigingen
Het Ontwikkelperspectief schetst globale profielen van de drie polen. De precieze programmering van de polen staat niet op voorhand vast.
Vooral voor het Stadscentrum en de Schakel kan
dit in de praktijk leiden tot een zekere overlap.
Er kunnen zich (boven)regionale voorzieningen
aandienen die in beide deelgebieden passen. Het
is onmogelijk en ongewenst om vooraf exacte
criteria te formuleren wat waar ‘hoort’. Al was
het alleen maar omdat niet bekend is welke innovatieve concepten zich in de komende decennia
zullen voordoen.
Dient zich een initiatief aan dat niet logischerwijs in één pool thuishoort, dan vindt maatwerk
plaats in de politieke afweging. Twee factoren
zijn daarbij leidend: de wensen van de investeerder en de mate waarin het initiatief bijdraagt
aan versterking van het economisch klimaat van
(Centraal) Almere.
Ook al ontbreken exacte criteria, het Ontwikkelperspectief biedt een breed perspectief voor
afweging. Het perspectief laat zien dat activiteiten, los van hun exacte locatie, een versterking
kunnen zijn van het gehele Weerwatergebied.

Zo kunnen initiatieven op de zuidoever bijdragen
aan het verbinden van zuid- en noordoever en
daarmee de aantrekkelijkheid en concurrentiekracht van het Stadscentrum en Centraal Almere
als geheel.
Flexibele groeistrategie
De intrinsieke kwaliteit van Centraal Almere is
groot. Met beperkte publieke inzet kan deze
kwaliteit nog worden versterkt. Welke ontwikkelingen hiermee worden uitgelokt is onzeker.
De ontwikkeling van de polen is naar inhoud
en tempo afhankelijk van maatschappelijke en
economische ontwikkelingen, en niet te voorspellen. Het eindbeeld staat niet vast, en de strategie
is zodanig ingericht dat dit geen probleem is. In
deze flexibele, ontspannen groeistrategie kunnen
tussenstappen ook eindstappen zijn, zonder dat
de stad als ‘onaf’ wordt ervaren.
1.7 Kansenkaart Centraal Almere

In de Nota van Uitgangspunten voor deze
ontwikkelstrategie is, naar aanleiding van de
gevoerde stads- en marktdialoog, een ‘opgavenkaart’ opgenomen. Na de vorige paragrafen, waarin de verschillende onderdelen van de
strategie zijn uitgewerkt, is het mogelijk de opgavenkaart te vervangen door een Kansenkaart.
De hoofdpunten uit de Ontwikkelstrategie zijn op
deze kaart samengebracht.
Het Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum
Weerwater (deel 2) zal nader ingaan op de verschillende kansen per deelgebied.
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