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Voorwoord

Almere illustreert dat steden maakbaar zijn. In 1978 bedachten de Founding Fathers, letterlijk achter
de tekentafel, het huidige Almere. En waar de ‘compacte stad gedachte’ de Nederlandse ruimtelijke
ordening domineerde, is in Almere tegendraads gekozen voor een polinucleaire stad, met meerdere
kernen – eigenlijk kleine dorpjes – verspreid over een omvangrijk groen/blauw casco.
Dat deze structuur het verdient gekoesterd en zelfs beschermd te worden, blijkt nu – nu Almere zich
opmaakt voor de stap van Almere 1.0 naar Almere 2.0. Nu wordt duidelijk dat het Structuurplan uit
1978 een uitmuntende basis vormt voor de ontwikkeling van een volwassen, gezonde en duurzame
stad. Wij hebben er dan ook voor gekozen het oorspronkelijke stadsconcept te doorgronden, en het
structureel te verankeren. Dat is gebeurd in de Almere Principles, zeven richtlijnen voor de verdere
ontwikkeling van Almere, die ten grondslag hebben gelegen aan de Concept Structuurvisie Almere 2.0.
Wat wel verandert, is de wijze waarop wij het planproces inrichten. Werd Almere in het verleden voornamelijk top down gepland, tegenwoordig gebeurt het maakproces bottom up, langs de lijn van initiatieven
die uit de samenleving komen. Soms zijn dat de ideeën, dromen en fantasieën van de mensen zelf,
soms zijn het plannen van – bijvoorbeeld – beleggers of corporaties. Feit is in ieder geval dat er niet
langer sprake is van blauwdrukken; de groei van de stad is, in toenemende mate, organisch en in handen van partijen buiten het stadhuis.

Almere Centrum Weerwater is ontwikkeld als een kansenkaart. Langs de oevers van het Weerwater
is een podium gecreëerd waar publieke en private initiatieven, door de tijd heen, kunnen landen.
De Floriade 2022 is een illustratie van het succes van deze strategie; de organisatie van de 7e editie van
de wereldtuinbouwtentoonstelling is de eerste kans die zich voordoet, en die wij direct hebben weten te
verzilveren. In de komende tien jaar zal, in het hart van de stad, een groene Cité Idéale verrijzen, die zich
na de Floriade zal transformeren tot een blijvend natuur-, cultuur- en recreatiepark. De verwachting is dat
de Floriade de motor achter nieuwe initiatieven – of, beter gezegd: nieuwe kansen – zal vormen.
Ook voor de ontwikkeling van Almere Pampus geldt een meer geleidelijk planproces. Wij houden vast
aan de overtuiging dat een IJmeerlijn essentieel is voor de ontwikkeling van Almere Pampus. Alleen met
een directe verbinding tussen Almere en Amsterdam kan sprake zijn van onderscheidende woon- en
werkmilieus aan de westkant van de stad. Daarbij gaan wij uit van een gefaseerde aanleg; er kan worden
gestart aan zowel de Amsterdamse als de Almeerse zijde, om later de oversteek over het water te
maken.

Die omslag is zichtbaar in alle gebiedsontwikkelingen die in het kader van Almere 2.0 plaats zullen
vinden, en die door de Schaalsprongas met elkaar worden verbonden: Almere Oosterwold, Almere
Centrum Weerwater en Almere Pampus.

Almere is nog altijd maakbaar, maar op een fundamenteel andere manier dan in 1978 het geval was.
De stad wordt niet langer top down gepland, langs de lijn van blauwdrukken. In plaats daarvan groeit
de stad geleidelijk, stap voor stap, op basis van een concrete (markt)vraag. Die omslag geldt niet alleen
voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Ook in de afspraken die wij hebben gemaakt met betrekking tot de
verschillende thema’s – economie, groen/blauw, duurzaamheid en onderwijs bijvoorbeeld – verschuift
het accent van het gemeentebestuur naar initiatiefnemers; in het Almere van de toekomst maken
mensen de stad.

In Almere Oosterwold wordt het principe van organische groei radicaal doorgevoerd. Het gebied zal,
net als in de Almeerse zelfbouwwijken het geval is, uit een veelvoud van particuliere initiatieven bestaan.
Maar wat tot nu toe enkel gold voor woningbouw en bedrijvigheid, geldt in Almere Oosterwold ook voor
– onder andere – lokale infrastructuur, waterberging, energievoorziening, stadslandbouw en openbare
ruimte; hier zal het gehele collectieve raamwerk van onderop ontstaan, en zal de rol van de overheid tot
een minimum worden beperkt.

Adri Duivesteijn
wethouder Duurzame Ruimtelijke Ordening gemeente Almere
Almere, november 2012

Het verhaal Almere 2.0

6

Samenvatting Almere 2.0, 2012

7

De Noordelijke Randstad heeft ruimte nodig om
te groeien. Almere heeft die ruimte.

Het noordelijke deel van de Randstad is internationaal gezien een samenhangend, economisch sterk en
aantrekkelijk gebied dat op wereldschaal concurreert met tal van andere metropoolgebieden. Op landelijk
niveau is het de krachtigste economische motor. De ambitie van rijk en regio is dat deze regio ook in de
toekomst een krachtige internationale regio blijft.
Om dat te bereiken is er ruimte nodig. Ruimte voor nieuwe woon- en werklocaties. Almere heeft de
ruimte. Door Almere integraal onderdeel te maken van de Noordelijke Randstad kan deze regio een
schaalsprong maken. Hiermee kan zij haar internationale positie verder versterken. Om dit te bereiken is
in de RAAM-brief een drievoudige opgave geformuleerd:
1 een stedelijke schaalsprong;
2 een schaalsprong in bereikbaarheid;
3 een schaalsprong van het groen blauwe systeem (kwaliteitsverbetering van het IJmeer en het Markermeer).
Woningbouwopgave
Om de Noordelijke Randstad sterk, aantrekkelijk en internationaal concurrerend te houden zijn tot aan
2040 ruim 444.000 nieuwe woningen nodig, waarvan ruim 300.000 in de Metropoolregio Amsterdam
en 144.000 voor de Utrechtse regio. De bouw kan voor een deel in het bestaand stedelijk gebied
gebeuren en voor een deel op uitbreidingslocaties op het ‘oude land’. Maar er zullen ook nieuwe
bouwlocaties nodig zijn om de vraag op te kunnen vangen. Om waardevolle groengebieden in de
Randstad – zoals het Groene Hart, de scheggen van Amsterdam, Waterland en de Utrechtse heuvelrug
te ontzien en ruimte te houden voor de ontwikkeling van Schiphol, is ervoor gekozen een groot deel van
de woningbehoefte (60.000 woningen) te concentreren in Almere. Met deze groei neemt het inwonertal
van Almere toe van 190.000 nu naar circa 350.000 in de jaren 2030 - 2040.
Hoewel de woningmarkt door de crisis flink door is elkaar geschud, heeft dit op het lange termijn perspectief van de woningbehoefte een geringe invloed. De aantrekkingskracht van de Noordelijke Randstad
heeft een eigen dynamiek, die zich weinig aantrekt van de crisis. De Noordelijke Randstad is een sterke
economie, die een aantrekkingskracht blijft uitoefenen op (internationale) bedrijven en kenniswerkers.
Binnen Nederland is er sprake van een continue migratiestroom naar dit deel van het land.
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“

Het Rijk heeft Almere gevraagd te groeien. Door hier 60.000 woningen te
bouwen en 100.000 nieuwe banen te creëren, kan de Noordelijke Randstad
verder uitgroeien tot een internationale topregio én kunnen waardevolle
natuurgebieden worden behouden. Iedereen is het eens over de noodzaak
om het Groene Hart, de scheggen van Amsterdam, de Utrechtse Heuvelrug en
het Waterland veilig te stellen; dat er in Almere ruimte is voor de groei van
Noordelijke Randstad staat ook niet ter discussie. Wat wél ter discussie staat,
is de wijze waarop de stad groeit. Je kunt en mag niet verwachten dat Almere
de problemen van het oude land oplost, maar tegelijkertijd non-existentieel
moet zijn. Het is ontoelaatbaar dat Almere wordt gebruikt voor grootschalige
woningbouw en economische expansie, maar niet de kans krijgt uit te groeien
tot een volwassen, duurzame stad. Het bouwen van een nieuwe stad is net zo
betekenisvol als het open houden van het oude land. De vraag van het Rijk heeft
dan ook consequenties; het een kan niet zonder het ander.
Annemarie Jorritsma,
burgemeester gemeente Almere
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Almere is vanaf het begin ontworpen voor een flexibele groei. Het stadsplan was geen precies passende
puzzel maar een ruim en globaal model met veel rek. De Concept Structuurvisie Almere 2.0 laat zien
hoe Almere tot 350.000 inwoners kan doorgroeien, terwijl het tegelijkertijd de onderscheidende suburbane kwaliteiten van ruimte en groen behoudt. Daarmee is en blijft Almere uniek.

”

De flexibiliteit van Almere – toen, nu en straks
Almere heeft de ruimte voor 60.000 woningen tot 2030 - 2040. Niet alleen in kwantitatief opzicht.
Almere heeft ook de potentie om een kwaliteit te bieden die van belang is voor een internationaal aantrekkelijke regio. Almere is uniek in Nederland; een planmatige stad met een hoge mate van flexibiliteit
en ruimte. Almere dankt zijn groeiruimte nog altijd aan het oorspronkelijke stadsplan zoals dit vanaf
1970 vorm kreeg, en vervolgens ook aan de plannen die zijn gemaakt als onderdeel van de Concept
Structuurvisie Almere 2.0.

De omvang van de groei spreekt tot de verbeelding. Toch zijn de aantallen niet het belangrijkste gegeven
in de visie van Almere. Almere streeft er bovenal naar om een evenwichtige, aantrekkelijke en duurzame
stad te worden. Echter, de snelheid waarmee de groei zich op verzoek van het rijk zal gaan voltrekken, vraagt om extra aandacht. Kwantiteit en kwaliteit zullen hand in hand moeten gaan. De kwaliteit is
van belang om een vestigingsmilieu te creëren die bijdraagt aan de internationale concurrentiepositie.
Gelijktijdig zal de groei zich op verantwoorde wijze moeten verhouden tot de concurrentiekracht van de
bestaande stad. Dit betekent niet alleen huizen bouwen en wegen aanleggen, maar tegelijk zorgen voor
een sociale, diverse, aantrekkelijke en leefbare stad. Almere 2.0 wordt het voorbeeld van duurzame
stedelijke ontwikkeling in de 21ste eeuw en zet de groeiopgave in voor deze kwalitatieve ambitie.
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De Almere Principles

De Almere Principles vormen het vertrekpunt voor een ecologisch, sociaal en
economisch duurzame groei van Almere
De Almere Principles vormen de basis onder de visie op Almere 2.0. De Almere Principles gaan uit van
het waardevolle uit het verleden, actieve betrokkenheid in het heden, en vertrouwen in de toekomst.
Ze zijn de uitdrukking van optimisme: we kunnen ons bij het verder bouwen aan de stad laten leiden
door waarden, ideeën en idealen. Volgens de ambities in de Almere Principles zal Almere uitgroeien tot
een ecologisch, sociaal en economisch duurzame stad, die aangenaam is om in te leven.
De gemeente moedigt burgers en bedrijven aan om de Almere Principles te benutten als inspiratiebron
voor hun aandeel in het Almere van de toekomst. Uiteraard gebruikt de gemeente de principes ook zelf
als kompas en leidraad voor Almere 2.0 en voor alle plannen die daaruit voortvloeien.
Almere, de nieuwe stad die dertig jaar geleden werd ontworpen op uit zee gewonnen land, zal in
2030 - 2040 leefbaar en gezond zijn. Ze zal zichzelf aanhoudend vernieuwen en omvormen en daarmee de kwaliteiten van haar meerkernige opbouw en haar omgeving versterken. Almere zal een vitale
gemeenschap zijn met een rijke verscheidenheid aan woon- en werkmogelijkheden, in een weldadige
overvloed van ruimte, water, natuur en cultuurlandschappen die door de tijd heen kunnen groeien en
veranderen.
1
2
3
4
5
6
7

Koester diversiteit
Verbind plaats en context
Combineer stad en natuur
Anticipeer op verandering
Blijf innoveren
Ontwerp gezonde systemen
Mensen maken de stad
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Almere 2.0 is ecologisch duurzaam

Almere 2.0 heeft een uitgesproken visie op natuur, ecologie, landschap en water, op lokaal en regionaal
niveau. Ecologische duurzaamheid vertaalt zich in verschillende vormen: het groenblauwe casco van de
stad, systeeminnovaties voor duurzame gebiedsontwikkeling en het buitendijkse water. De groei van Almere
is gericht op een transformatie van elk van deze vormen, vanuit de overtuiging dat ecologische duurzaamheid hand in hand gaat met stedelijke ontwikkeling.
Groenblauwe casco van de stad
In eerste instantie is er in en om Almere vooral véél groen en blauw aangelegd. De basis hiervoor
ligt in de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van Almere. Hierbij werd uitgegaan van het tuinstad
concept. Een landgoed voor 250.000 inwoners. In het groen werden de stadsdelen geplooid.
Het is de onderscheidende kwaliteit geworden van Almere. Op grond hiervan beschikt Almere nu over
een uitgestrekte groenblauwe hoofdstructuur die in oppervlakte vergelijkbaar is met steden als Emmen
en Apeldoorn, en dat is een verrassende kwaliteit in het drukst bevolkte deel van het land.
De uitgestrekte groenblauwe hoofdstructuur wordt in Almere 2.0 optimaal benut en uitgebreid.
Uitbreiding en ontwikkeling van een nieuw groenblauw raamwerk aan de oostzijde van Almere is noodzakelijk om een woon-, werk-, en leefmilieu in de Noordelijke Randstad van een uitzonderlijke kwaliteit
te kunnen bieden. Dit zijn de kwaliteiten die het verschil maken voor een aantrekkelijk vestigingsmilieu.
Gelijktijdig zal het bestaande groenblauwe casco van Almere beter worden ingericht om een toenemende
recreatieve druk op te kunnen vangen. De (bio)diversiteit zal hierdoor groeien. Almere houdt vast aan de
succesvolle formule door vroegtijdig te investeren in het landschap, om zo vanaf het begin aantrekkelijke
groenblauwe condities te scheppen voor nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Voor de ontwikkeling van het groen zet Almere 2.0 in op nieuwe concepten. Conform het Almere
Principle ‘Combineer stad en natuur’, is het uitgangspunt dat natuur en landschap nadrukkelijk een verbinding aangaan met andere maatschappelijke programma’s. Immers een groene of waterrijke omgeving
heeft een hogere waardering. De uitdaging is deze meerwaarde te creëren en vervolgens ten goede te
laten komen aan de groene omgeving. Dit zal ertoe leiden dat delen van de groene omgeving worden
verrijkt met maatschappelijke functies zoals boswonen, stadslandbouw of duurzame energieproductie.
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De eerste gebieden die op deze wijze ontwikkeld zullen gaan worden zijn de bestaande polderbossen
Almeerderhout en Poorthout en de ontwikkeling van landschapspark Eemvallei.

“

In Almere is het groen altijd de drager van de stedelijke structuur geweest,
Almere ontleent haar identiteit aan het vele groen. Ook in de toekomst willen we bij de groei van de stad de identiteit behouden. De relatie tussen stad
en het groenblauwe raamwerk kan wel worden verbeterd: er wordt nu nog
onvoldoende gebruik gemaakt van de kwaliteiten die dit landschap biedt.
De grootste opgave schuilt dan ook in het ‘activeren’ daarvan. In lijn met het
Almere Principle ‘Combineer stad en natuur’ proberen we het landschap een
meer maatschappelijke betekenis te geven. Idealiter gebeurt dat ‘van onderop’.
De verantwoordelijkheid voor het groenblauwe casco moet meer en meer bij de
mensen zelf liggen. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen in het combineren
van landschap met functies als bijvoorbeeld cultuur, sport, leisure of educatie.
De overeenkomst die we vandaag tekenen is een principiële vervolgstap in
een ideologisch gedreven proces. Samen borgen we Almere, die atypisch landschapsstad, fundamenteel ánders blijft.
Adri Duivesteijn,
wethouder gemeente Almere
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Duurzame ontwikkeling
Almere heeft in de afgelopen vijfendertig jaar een geschiedenis ontwikkeld, waarin nieuwe soorten van
gebiedsontwikkeling, innovatie en experimenten op allerlei gebieden een plek hebben gekregen.
Met de grootschalige gebiedsontwikkelingen die voor Almere 2.0 zijn voorzien, ziet Almere kansen voor
duurzame ontwikkeling op het gebied van energie (energieneutrale en producerende wijken), mobiliteit
(elektrisch vervoer), water (het water verlaat de stad schoner, dan dat het binnen stroomt) en productief
landschap (de groenblauwe ruimte van de stad wordt ingezet voor gezonde systemen en lokale voedselproductie waaronder stadslandbouw). De toekomstige bewoners en gebruikers spelen een belangrijke
rol als aanjagers van duurzaamheid. Zij zijn de initiatiefnemers. Daarom zet Almere in op het maximaal
faciliteren van initiatieven op deze terreinen, of ze nu van individuen, burgergroepen of bedrijven komen.
Buitendijks water
De groei van Almere gaat in de RAAM-brief hand in hand met een verbetering van de ecologie van het
Markermeer en IJmeer. Dat is hard nodig omdat de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer
al jaren afneemt vanwege een onzorgvuldige afronding van de Zuiderzeewerken. Het water is door slib
vertroebeld en daardoor hebben de vissen en vogels het moeilijk. Ook de oevers van het Markermeer en
IJmeer zijn niet van voldoende kwaliteit voor de gewenste natuurontwikkeling en de uitwisseling tussen
de natuur binnendijks en buitendijks. Om een toekomstbestendig ecologisch systeem te creëren zullen
onder andere maatregelen worden genomen om opwervelend slib tegen te gaan en zullen natuurvriendelijkere oevers worden gecreëerd. Deze maatregelen worden zo ontworpen dat zij tegelijkertijd
mogelijkheden creëren voor stedelijke uitbreiding en recreatie en toerisme.

”
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Almere 2.0 is sociaal duurzaam

Terwijl Almere 2.0 naar oost en west de vleugels uitslaat, houdt het ook de bestaande stadsdelen sterk
en aantrekkelijk. Overal in het land bereiken woonwijken na dertig à veertig jaar een cruciale levensfase
waarin ze kunnen afzakken of juist opleven. In Almere wordt dit proces nog beïnvloed door de concurrentie van telkens nieuwere wijken. Verhuisbewegingen kunnen de concurrentiekracht en de leefbaarheid van bestaande stadsdelen onder druk zetten. Almere 2.0 gaat uit van de kracht van de bestaande
gebieden. Mocht het toch anders uitpakken dat waarschuwt een ‘Early Warning System’ vroegtijdig voor
negatieve effecten.

Almere 2.0 zal meer diversiteit toevoegen aan de stad. De relatieve eenzijdigheid, die inherent is aan een
jonge stad, wordt verrijkt. De huidige stad is op diverse onderdelen nog eenzijdig, zowel in woningtype,
stedelijke voorzieningen, natuurlijke rijkdom, bevolkingssamenstelling als in werkgelegenheid. Bij een
autonoom groeiproces krijgt de stad de tijd om te rijpen en volgroeid te raken. Echter bij een versnelde
groei vraagt een evenwichtige opbouw van de sociale, economische en culturele structuur aandacht.
De drijvende krachten achter iedere metropool of stad zijn de mensen die er wonen. Zij zorgen voor
dynamiek en vormen sociale structuren. Daarom zet Almere 2.0 in op het binden van meerdere doelgroepen aan de stad. Het gaat om de nu nog ondervertegenwoordigde groepen zoals studenten, hoger
opgeleiden en senioren. Om deze sociale verscheidenheid te stimuleren is een grotere variëteit aan
woon- en werkmilieus en (groot)stedelijke voorzieningen onmisbaar.
Wonen
In de beginjaren was Almere een overloopgebied voor woningzoekenden uit de regio’s Amsterdam,
Utrecht en ’t Gooi. Vooral gezinnen uit de middengroepen vestigden zich in Almere. Het aanbod van
woningen en woonmilieus was afgeleid van deze regionale behoefte. Omdat er in de regio een tekort
bestond aan gezinswoningen in laagbouw, werd dit het overheersende type in Almere. Het was, is en
blijft een populair type. Maar het neveneffect van deze regionale planning was dat Almere een eenzijdig
woningaanbod heeft opgebouwd. Voor andere doelgroepen was er nauwelijks aanbod. Het wonen in
Almere kreeg in zekere zin dezelfde sterke en zwakke eigenschappen als het groen: een grote omvang
van goede kwaliteit, maar weinig variatie.
Almere 2.0 brengt hier verandering in. Almere streeft naar een rijker voorzieningenstructuur en een
grotere verscheidenheid in woningtypen en woonmilieus, in dichtheden, sfeer en karakter. Het moet
een vestigingsmilieu zijn met een bovenlokale aantrekkingskracht. Ook neemt de keuze toe in de wijze
waarop woningen tot stand komen. Je kunt in Almere een kant-en-klare woning kopen of huren, maar
je kunt ook zelf bouwen of opdrachtgever zijn voor je eigen woning, individueel of samen met anderen,
voor iedere inkomensgroep. De keuzemogelijkheden zijn in de afgelopen jaren al sterk verruimd met
programma’s als ‘ikbouwmijnhuisinAlmere’, en Almere zal dit verder doorzetten.

“

Voor Almere moet de groei van de stad en zorg voor het bestaande hand in
hand gaan. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de nieuwe
en oude wijken van Almere. Dat vraagt om kennis over wat zich in de haarvaten
van wijken afspeelt zodat we problemen op tijd herkennen. Het vraagt om
een fijnmazige lokale informatievoorziening met oog voor huishoudens met
problemen op het gebied van werk, inkomen, opleiding en gezondheid.
Ineke Smidt,
wethouder gemeente Almere

”

De verdere ontwikkeling van de bestaande stadsdelen verloopt langs de weg van de geleidelijkheid
en in goed overleg met de betrokken burgers en bedrijven. Er zijn geen grote fysieke ingrepen voorzien,
wel kleine, subtiele ingrepen die de kwaliteit, verscheidenheid, identiteit en aantrekkelijkheid versterken.
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In Almere wonen bijna 200.000 mensen en dat aantal zal groeien naar 350.000.
Dit heeft onmiskenbaar effect op de huidige stad. Inzet van het college is om
de bestaande stad te verrijken en te versterken met de nieuwe stad. Almere 2.0
moet in vele opzichten een positieve impuls zijn voor het huidige Almere. Hierbij
denk ik aan de sociaal economische structuur, extra kansen en mogelijkheden
voor de huidige inwoners, bedrijven en organisaties, met daarbij ook het tijdig
aanpassen en uitbreiden van de voorzieningenstructuur. Dit natuurlijk altijd met
zorg voor de bestaande kwaliteiten van Almere. Die blijven we koesteren.
Ed Anker,
wethouder gemeente Almere
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”

Voorzieningen
Vanaf het begin is ernaar gestreefd om Almere een compleet en passend aanbod van voorzieningen
te geven. De realisering van deze voorzieningen liep en loopt in een snel groeiende stad niet altijd
synchroon met het tempo van de woningbouw. Soms loopt het voorzieningenaanbod voor, soms achter.
Het nieuwe stadshart is een voorbeeld van het eerste; het is nu reeds toegesneden op de stad die
Almere in de toekomst zal zijn.
Bij de realisatie van Almere gaat het erom met de voorzieningenstructuur een omgeving te creëren die
een aantrekkingskracht heeft die zowel voor de stad als voor de regio een toegevoegde waarde heeft.
Hiervoor zal een gerichte inspanning moeten worden verricht. Het gaat om onder meer onderwijsinstellingen, culturele voorzieningen, recreatieve voorzieningen. Voor het onderwijs zijn eerste stappen
gezet met de komst van twee hbo-instellingen, de hogeschool Windesheim en de Christelijke Agrarische
Hogeschool.
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De huidige culturele infrastructuur is nog pril. In vergelijking tot traditionele steden is er sprake van een
tekort. Dit heeft naast nadelen ook voordelen. Nu landelijk de toekomst van de cultuursector diepgaand
ter discussie staat, kan Almere zich, minder belast door het verleden dan andere steden, richten op
nieuwe vormen voor de culturele infrastructuur. Almere kiest voor een organische ontwikkeling op grond
van de kracht die in de stad aanwezig is. Almere 2.0 zet in op een eigentijdse culturele infrastructuur,
met een doorgaande lijn van cultuureducatie, talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap.
Ook voor cultuur geldt het Almere Principle ‘Mensen maken de stad’. Daarom worden inwoners
ondersteund in hun kracht en ideeën om hun leefomgeving betekenis te geven en te verfraaien met
culturele uitingen. Hiermee gaat Almere een eigentijdse culturele infrastructuur ontwikkelen, die een
onderscheidende identiteit gaat geven aan de stad.
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“

In Almere – een stad in bloei – is cultuur aan groeistuipen onderhevig.
De kinderschoenen knellen, zitten na ruim dertig jaar echt te krap. Met de Visie
Cultuur 2.0 zoeken we het een maatje groter: een cultureel profiel dat passend
is bij een stad ter grootte van Almere, straks de vijfde stad van Nederland.
De groeiopgave vanuit het Rijk, werkt als een vliegwiel voor het invullen van de
culturele agenda van onze polderstad. Wanneer we nadenken over het verdubbelen van onze stad, is cultuur immers onmisbaar voor de aantrekkelijkheid
van de stad en haar inwoners. Zonder aandacht voor cultuur zal Almere geen
bijdrage kunnen leveren aan een internationaal vestigingsklimaat, dat we inde
Noordelijke Randstad nastreven. Almere heeft daarin als jonge stad, in tegenstelling tot veel gevestigde steden, de unieke kans om cultuur in de stad op een
eigentijdse wijze op te zetten en invulling te geven.
Arno Visser,
wethouder gemeente Almere
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”

Sport heeft de kwaliteit dat het mensen bindt. Het faciliteert de sociale cohesie. Juist in de nieuwe
stadsdelen is hieraan extra behoefte. Daarom krijgt de sportieve infrastructuur een centrale betekenis in
het ontwikkelen van de sociale infrastructuur van Almere 2.0. Almere gaat de relaties tussen breedtesport, onderwijs, gezondheid en welzijn anders organiseren, De inrichting van de wijken en het unieke
groenblauwe casco van Almere dagen mensen uit om te sporten en te bewegen; veilig, dichtbij huis,
uitdagend en laagdrempelig. Voor jongeren en ouderen zijn er in de nieuwe gebieden vele vormen van
(ongeorganiseerde) sport en cultuur aanwezig. Niet alleen in de vorm van traditionele sportverenigingen,
maar ook in de vorm van buurtsportverenigingen. Deze worden gecombineerd met onderwijs- en
welzijnsvoorzieningen. Tevens krijgen jongeren door deze opzet de ruimte geboden om hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen.
Op het gebied van topsport benut Almere haar unique selling points optimaal en kiest voor topsportevenementen en topsportvoorzieningen die bij het speciale karakter van de stad passen.
Begrippen als water, ruimte en pioniers die strijden tegen de elementen passen naadloos bij Almere.

Het verhaal Almere 2.0
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Almere 2.0 is economisch duurzaam

“

Sport is van groot belang bij het versneld ontstaan van sociale cohesie in de
nieuwe woongebieden van Almere. Sport is niet alleen leuk om te doen; het
is ook gezond en zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten. Het inspireert
mensen om het beste uit zichzelf en anderen naar boven te halen. Daarnaast
geven sportevenementen de stad een gezicht en identiteit en is de economische waarde substantieel.
In Almere komen kinderen en jongeren straks als vanzelfsprekend in aanraking
met verschillende vormen van sport, zodat zij de sport kiezen die bij hen past
en waardoor ze hun leven lang met plezier kunnen sporten. Talent wordt hierbij
al vroeg herkend en ontwikkeld. Maar ook talenten binnen het onderwijs of
cultuur krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en uit te blinken. Sport als
voorbeeld en inspiratiebron.
René Peeters,
wethouder gemeente Almere

Almere heeft sterke troeven om de groeiende economie van de Noordelijke Randstad te faciliteren:
ruimte voor groei en experiment, vernieuwend ondernemerschap en beschikbaarheid over een jonge
arbeidsmarkt en hoger beroepsonderwijs. Om de economische potentie van Almere voor de Noordelijke
Randstad te kunnen benutten zijn optimale verbindingen vereist; geografische nabijheid en uitstekende
bereikbaarheid blijven zwaarwegende vestigingsfactoren voor bedrijven. De ambitie om 100.000 nieuwe
banen in Almere te realiseren heeft alleen kans van slagen indien de bereikbaarheid optimaal is, zowel
vanuit Amsterdam als vanuit Utrecht en ‘t Gooi.

”

Een betere verhouding tussen werkgelegenheid en inwonertal is voor een duurzame en volwassen
Almere onmisbaar. De werkgelegenheid in Almere is de loop der tijd spectaculair gegroeid. De laatste
jaren behoorde zij tot de snelste groeiers van Nederland. Toch is zij in absolute omvang tot nu toe
achtergebleven bij de bevolkingsgroei. In kader van Almere 2.0 zal de sterke positie van Almere ten
volle worden benut. Niet alleen voor een meer evenwichtige opbouw van Almere, maar ook voor de
bijdrage aan de internationale concurrentiepositie.
Om 100.000 extra banen te realiseren zal Almere een excellente gastheer zijn voor bestaande en
nieuwe ondernemingen. Het biedt een ruim en divers aanbod van locaties: in de stad, aan en op het
water, in een landschappelijke setting, werken aan huis, in een businesspark of op een campus.
De diversiteit aan werkmilieus wordt de onderscheidende kwaliteit van Almere.
Een aanzienlijk groeipotentieel is te vinden in de vele jonge bedrijven die Almere kent. Of deze kleine bedrijven
zullen uitgroeien, hangt in de eerste plaats van het product, de bedrijfsvoering en de markt af, maar Almere 2.0
biedt waar mogelijke ruimtelijke faciliteiten. Een gevarieerd aanbod van bedrijfslocaties, op bedrijventerreinen en
bij en in woonwijken, biedt hen de mogelijkheden om stap voor stap te groeien. Mede hierdoor kan de groei
van de werkgelegenheid voor een aanzienlijk deel uit het eigen Almeerse ondernemerschap voortkomen.
Almere zet daarnaast in op het ontwikkelen van onderscheidende economische sectoren. Hierbij worden
coalities gecreëerd tussen hoger onderwijs, kenniscentra, ondernemers en overheden. Ingezet wordt
op de ontwikkeling van onderscheidende economische clusters. Zij maken het aantrekkelijk voor hoger
opgeleiden om in Almere te blijven of zich er te vestigen. De aanwezigheid van onderwijs en onderzoek
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Almere 2.0 bouwt voort op de meerkernige
opzet

zal een vruchtbare voedingsbodem scheppen voor innovatieve bedrijven, zoals op het gebied van de
clusters ICT & Media, Health, Wellness & Life Sciences, Handel & Logistiek, Luchthaven Lelystad en
Duurzaam Almere.
De kansen voor clusterontwikkeling worden zorgvuldig uitgewerkt in samenwerking tussen overheden,
ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstituten. Samen vormen zij de Economic Development Board
Almere. De clusters geven in de toekomst kleur aan de economie van Almere.

“

We hebben een goedlopend economisch programma met een Ecomic Development Board Almere, die zorgt dat bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen
samenwerken. We richten ons bewust op clusters die aansluiten bij de kracht
van de stad. Recent kreeg onze economische ontwikkeling nog meer vaart met
toewijzing van de Floriade 2022. Het thema ‘Growing Green Cities’ sluit aan
op het groene karakter van onze stad én biedt ondernemers de kans om de
komende 10 jaar versneld met de stad mee te groeien. En gelukkig zit vooruitstrevend ondernemen bij Almeerse ondernemers in hun genen. Het is noodzakelijk en goed dat het Rijk, net als de provincie Flevoland, ons blijft steunen bij
de economische ontwikkeling van de stad. Met elkaar én voor elkaar willen we
van Almere een complete stad maken met als gedeeld doel op termijn 100.000
banen erbij voor het succes van de noordvleugel van de Randstad. Almere heeft
de regio veel te bieden. De stad is groot in de MKB-sector en aan alle ondernemers, van zelfstandigen zonder personeel tot aan zware industrie, kunnen we
ruimte en excellente dienstverlening leveren. We zijn blij dat we daarvoor met
vele partners het Ondernemersplein kunnen omarmen.
Ben Scholten,
wethouder gemeente Almere

”

Het toekomstige Almere bouwt voort op het historische Almere. De uitdrukking ‘historisch Almere’ klinkt
nog ongewoon, want Almere stond tot nu toe bekend als een nieuwe stad, een stad zonder verleden.
Maar in Almere wonen na 35 jaar inmiddels 195.000 mensen. Dag in dag uit genieten zij van de bijzondere stad die Almere is. Bij de groei van Almere zijn de bestaande kwaliteiten van Almere uitgangspunt.
Als het gaat om de opzet van Almere, bieden in het verleden behaalde resultaten wél garanties voor
de toekomst. Nergens in de Randstad heeft een gemeente vergelijkbare kwaliteiten als Almere.
Almere koestert de meerkernige opzet. Juist door voort te bouwen op het oude plan, worden verleden
en toekomst op consistente wijze met elkaar verweven. Het Ontwerp Structuurplan uit 1977 vormt dan
ook de basis voor Almere 2.0.

Het verhaal Almere 2.0
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Almere 2.0 is met de regio verbonden

In het bestaand stedelijk gebied zijn daarom geen grote fysieke ingrepen in het kader van Almere 2.0
voorzien. Bij de groei van Almere zullen juist de huidige identiteiten van de stadsdelen worden versterkt.
Almere Buiten blijft ruimte bieden aan de suburbane woonidealen, Almere Poort wordt de strandstad aan
het IJmeer, Almere Stad versterkt haar centrumpositie in de groeiende stad en Almere Haven koestert
haar groene en kleinschalige karakter.

Almere 2.0 richt zich op vesterking van de internationale concurrentieposite van de regio. Daarom zal
Almere 2.0 nadrukkelijk verdergaand worden verankerd met de regio. Naar het westen wordt Almere
stedelijker, in aansluiting op Amsterdam. In het oosten wordt Almere juist landelijker. Hierbij sluit zij zich
aan op de woonmilieus van ‘t Gooi en het Utrechtse. Hier wordt een nieuwe vorm van dunne verstedelijking vermengd met blijvende agrarische bedrijvigheid.

Aan deze bestaande stadsdelen zullen nieuwe stadsdelen worden toegevoegd langs de ontwikkelingsas
die van west naar oost loopt – Almere Pampus, Almere Centrum Weerwater en Almere Oosterwold.

De basis voor de extraverte regionale oriëntatie ligt in de externe verbindingen. Anno 2012 heeft Almere,
vergeleken met andere steden, een extreem klein aantal grote toevoerwegen, zowel over de weg als
per spoor. Om Almere integraal onderdeel uit te laten maken van de regio zal zij ook beter in dit stedelijk
netwerk worden verankerd. Hier is uitbreiding en verbetering noodzakelijk.

Om de groei van Almere te faciliteren zal wel de draagconstructie van het oorspronkelijke plan moeten
worden versterkt. Was Almere in 1977 opgezet voor maximaal 250.000 inwoners, nu gaan we uit van
een stad met 350.000 inwoners in 2030 - 2040. Dit heeft onmiskenbaar effecten op het gebruik van
de groenvoorzieningen en de wegen. Meer mensen dan voorzien zullen hiervan gebruik gaan maken.
Deze draagconstructies moeten op niveau worden gebracht.
Groenblauw casco
Om het unieke groenblauwe casco van Almere te versterken, zal Almere 2.0 deze optimaal benutten
en uitbreiden zoals beschreven in het hoofdstuk ecologische duurzaamheid.
Stedelijke bereikbaarheid
Om de stedelijke bereikbaarheid ook in Almere 2.0 te garanderen is een breed pakket aan maatregelen uitgewerkt. De huidige opzet heeft een capaciteit die is afgestemd op 250.000 inwoners.
Met de groei van de stad zal ook het verkeer in de stad gaan toenemen. Dit mag niet gaan leiden tot
files en onbereikbare stadsdelen. Daarom zal er gewerkt worden aan verbreding van wegen, betere
benutting van bestaande wegen, het slim sturen van verkeersstromen en verbeteren van aansluitingen
tussen verschillende vervoersmodaliteiten (auto, bus, trein, fiets). Bijvoorbeeld de Hogering de Tussenring
en Waterlandse weg zullen worden uitgebreid. De brede opzet van het pakket is van belang om de
bereikbaarheid van de stad ook in de toekomst te garanderen.

Een groot aantal verbeteringen staat al gepland, waaronder de uitbreiding van de capaciteit van de
corridor A6 - A1 - A9 - A10, de verbetering van de Flevolijn en de aanleg van de Hanzelijn. Maar
hiermee is de stad er nog niet.
In de opzet van Almere 2.0 is een extra robuuste verbinding met Amsterdam in de vorm van de IJmeerlijn cruciaal. Ze vormt niet alleen de verbindende schakel in de dubbelstad Amsterdam - Almere maar
zorgt ook dat Almere optimaal onderdeel uitmaakt van de Metropoolregio Amsterdam. De IJmeerlijn
is een metrolijn die aansluit op het Amsterdamse metronet. De verbinding loopt via de ringlijn van het
bestaande metronet in Amsterdam van Diemen Zuid, via het IJmeer naar Almere Pampus en dan naar
station Almere Centraal. De verbinding kan uitgevoerd worden als brug of als tunnel.

Het verhaal Almere 2.0
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Almere 2.0: grootschalige gebiedsontwikkeling
van west tot oost

Doordat Almere wordt verankerd aan de regio via het metronetwerk wordt de stad een integraal
onderdeel van regio. Het is meer dan een verbinding van A naar B. De IJmeerlijn maakt het mogelijk
dat de sociale, culturele en economische connecties binnen de Metropoolregio worden versterkt.
Dat is zowel van belang voor een duurzame ontwikkeling van Almere als de verdergaande versterking
van de internationale concurrentiekracht van de Noordelijke Randstad. De steden gaan met elkaar
een netwerk vormen. Hierin hoeven niet langer meer alle voorzieningen in elke stad aanwezig te zijn.
Maar de steden kunnen over en weer gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Zowel de inwoners van
Almere als de inwoners van de regio krijgen meer keuzemogelijkheden. De IJmeerlijn faciliteert als geen
ander de metropoolvorming.
Ook de verbinding met Utrecht verdient aandacht. Almere wordt met de Utrechtse regio verbonden door
capaciteitsuitbreiding van de A27. In de verre toekomst zal ook de OV verbinding uitgebreid moeten
worden middels de aanleg van een Stichtse lijn. Met de realisatie van deze lijn zal de strategische
driehoek Amsterdam, Utrecht, Almere in de Noordelijke Randstad haar voltooiing krijgen.

De grote gebiedsontwikkelingen van Almere 2.0 zijn geschakeerd in een langgerekt gebied van het
westen naar het oosten, dwars door de stad. De as start in Amsterdam en maakt via de IJmeerverbinding de stap naar Almere. Binnen Almere liggen drie grote ontwikkelingsgebieden langs de as:
Almere Pampus, Almere Centrum Weerwater en Almere Oosterwold.
Aan de westzijde verrijst Almere Pampus, waarvan de (hoog)stedelijke woon- en werkmilieus een verrijking vormen van het Almeerse aanbod, dat nu nog grotendeels bestaat uit grondgebonden woningen.
Almere Centrum Weerwater krijgt vorm rondom het Weerwater. Door beide zijden – het dynamische
stadshart en een regionaal centrum langs de A6 – te ontwikkelen wordt het Weerwater het mentale
hart van de stad. Langs de lijn van de organische stedenbouw wordt in Almere Oosterwold een breed
scala aan landelijke woon- en werkmilieus gerealiseerd. Oosterwold is hiermee de logische ‘landelijke’
tegenhanger van het stedelijke Pampus, terwijl het tevens aansluit op de kwaliteiten van de Gooi- en
Vechtstreek
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Almere Centrum Weerwater wordt
het mentale hart van de stad

Almere Centrum Weerwater vormt het mentale hart van Almere 2.0. Het ligt op het kruispunt van de
eerste Almeerse ontwikkelingsas (de A6 en Flevolijn) en de nieuwe ontwikkelingsas (IJmeerlijn en ). Dit
kruispunt biedt, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, potenties voor verdergaande centrumontwikkeling. Hier kan de sociale, economische en culturele kracht van de stad lokaal maar ook op
(boven)regionaal niveau in haar volle omvang tot ontwikkeling komen.

In het westen van Almere wordt binnendijks het stadsdeel Almere Pampus ontwikkeld. Het krijgt een
metropolitaan karakter, mede door het uitzicht op het IJmeer, het zicht op Amsterdam en de lange
kustlijn. Almere Pampus is met de IJmeerlijn uitstekend verbonden met het centrum van Almere en
met het centrum van de Metropoolregio; het wordt het verbindend stadsdeel tussen Amsterdam en
Almere. Dit biedt mogelijkheden voor bebouwing in hoge dichtheden en voor bijzondere werkmilieus.
Het programma bedraagt 25.000 woningen. Hiermee krijgt het een stedelijkheid die geheel nieuw
is voor Almere. Almere Pampus krijgt door de ligging aan het IJmeer een maritiem karakter met een
metropolitaanse allure. Langs de IJmeerlijn kunnen diverse bovenlokale (economische) activiteiten zich
gaan ontwikkelen en metropolitane voorzieningen zich gaan vestigen.
Volgens de stedenbouwkundige verkenning ‘IJ Venster’ is er in Almere Pampus ruimte voor 25.000
woningen en 15.000 arbeidsplaatsen. IJ Venster gaat uit van woningbouw in twee kernen in Pampus:
een stedelijk dichtbebouwd gebied aan de kust, en een minder dicht bebouwd gebied in Pampus Oost
aan de kant van de Noorderplassen.
Almere IJland is een optie voor de verre toekomst. Het ligt voor de kust van Almere Pampus in het
IJmeer. Hier biedt zich de mogelijkheid om een uniek woon-, werk- en recreatiemilieu te creëren, met
internationale aantrekkingskracht.

Het plan laat zich het best omschrijven als een kansenstrategie en gaat uit van drie polen die elkaar
aanvullen en onderling goed verbonden zijn. De eerste pool is het Stadscentrum. De tweede pool is de
nieuwe ontwikkellocatie bij de A6. De verdubbeling van de A6, die wordt uitgevoerd tussen 2016 en
2020, biedt het gebied rond het Weerwater een kans om uit te groeien tot een samenhangend, betekenisvol gebied voor heel Almere en voor de regio. Zo ontstaan er op de lange termijn nieuwe mogelijkheden voor bedrijven, voorzieningen en ook voor een woningbouwprogramma van circa 1.000 woningen.
De derde pool is de kasteellocatie die zich leent voor recreatieve functies. De drie polen worden
verbonden met een recreatief ‘Rondje Weerwater’, en met goede verbindingen per OV, fiets en auto.

Het verhaal Almere 2.0

“

Met de visie op het Weerwatergebied is de basis 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, met de Floriade als bijzondere eerste kans. Je ziet dat we kansen
kunnen grijpen op het moment dat die zich voordoen, of het nu vandaag,
morgen of overmogen is.
Ben Scholten,
wethouder Almere
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”

De Floriade 2022 is de eerste kans die zich voordoet, en die direct is verzilverd. In september 2012
maakte de Nederlandse Tuinbouwraad bekend dat Almere de Floriade 2022 mag organiseren.
Dit besluit is van grote betekenis voor de stad.
Er zal, in het hart van de stad, direct aan de A6 en met uitzicht op de skyline van het Stadshart, een
nieuwe plek aan Almere worden toegevoegd. In de plannen van Almere is de Floriade geen eenmalig
evenement, maar het begin van een blijvende, groene stadswijk. Het Biënnalepark in Venetië en Tivoli in
Kopenhagen zijn belangrijke referenties. Almere Floriade, zoals de nieuwe stadswijk gaat heten, wordt een
natuur-, cultuur- en recreatiepark, dat tot in de lengte der dagen een vanzelfsprekende plek van samenkomst zal zijn.

“

De toekenning van Almere is een waargeworden sprookje. Het is alsof er sterrenstof over het centrum van Almere wordt uitgestrooid, alsof alles meer glans
krijgt; Almere krijgt er een magische nieuwe plek bij, een groene Cité Idéale.
Adri Duivesteijn,
wethouder gemeente Almere

”

Samenvatting Almere 2.0, 2012

35

Wat is het programma
voor Oosterwold?

een
een reservering
reservering van
van 77 hectare
hectare vereist,
vereist, en
en voor
voor
Hoofdstuk 3
grootstedelijke
grootstedelijke voorzieningen
voorzieningen 18
18 hectare.
hectare. Voor
Voor
36
Pagina 80
grote
grote toeristisch-recreatieve
toeristisch-recreatieve en/of
en/of economische
economische
concepten
concepten is
is een
een reservering
reservering van
van 300
300 hectare
hectare
opgenomen.
opgenomen.

Het verhaal Almere 2.0

Almere Oosterwold als Land-Goed
voor Initiatieven

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

at is het programma
or Oosterwold?

Het plangebied Oosterwold is 4.363 hectare
groot. Er gelden programmatische eisen die
deels zijn uitgedrukt in aantallen, Hoofdstuk
en deels in3
Pagina 80
te reserveren oppervlakte.

Oosterwold moet ruimte bieden aan 15.000
woningen in landelijke woonmilieus. Hiervan
moet 30 procent financieel bereikbaar zijn voor
huishoudens tot en met een modaal inkomen.
Ook moeten er ruimte zijn voor circa 26.000
arbeidsplaatsen; voor kantoren moet 20 hectare
en voor
nieuwe
groenstructuren
400
hectare.
worden
gereserveerd
en voor
bedrijventerrein
Ook 135
wordt
370 hectare
bestaande
hoofdgroen- ten
hectare.
Voor stedelijke
voorzieningen
structuur
doorontwikkeld.
behoeve
van 35.000 tot 40.000 inwoners is
een reservering van 7 hectare vereist, en voor
Ook grootstedelijke
voor infrastructuur
zijn ruimtereserveringen
voorzieningen
18 hectare. Voor
nodig,
mettoeristisch-recreatieve
een totaal van 70 hectare.
omvat
grote
en/ofDit
economische
het lokale
net voor
auto,
openbaarvan
vervoer
concepten
is een
reservering
300 hectare
en fiets,
verbreding van de Waterlandseweg,
opgenomen.
verbreding van de A27 (circa 20 hectare), de N30,
een Het
tweede
aansluiting
A27
(circa
10reservering
hectare)
programma
heeft
een
grote
en Hoogwaardig
Openbaar
Vervoer
naar
opgenomen voor
de diverse
groentinten.
Voor
Gooi/Utrecht
/Amersfoort
in de
stadslandbouw
bedraagt
ditvorm
2.000van
hectare,
een Stichtse Lijn (circa 20 hectare).

en voor nieuwe groenstructuren 400 hectare.
Programma
totaal
te
Programma
totaal
te handhaven
handhaven
Ook wordt 370
hectare bestaande
hoofdgroenOosterwold
(ha)
Oosterwold
(ha)
structuur doorontwikkeld.
Rode
Rode functies
functies
Woningen
Woningen

udens tot en met een modaal inkomen.
oeten er ruimte zijn voor circa 26.000
splaatsen; voor kantoren moet 20 hectare
n gereserveerd en voor bedrijventerrein
ctare. Voor stedelijke voorzieningen ten
ve van 35.000 tot 40.000 inwoners is
servering van 7 hectare vereist, en voor
tedelijke voorzieningen 18 hectare. Voor
oeristisch-recreatieve en/of economische
pten is een reservering van 300 hectare
omen.

Bedrijven
Bedrijven
Kantoren
Kantoren

(ha)

en fiets, verbreding van de Waterlandseweg,
Publiek
Publiek groen
groen
verbreding Bestaand
van de A27
(circa 20 hectare), de N30,
Bestaand bos
bos
een tweedeEemvallei
aansluiting A27 (circa 10 hectare)
Eemvallei
en Hoogwaardig
Openbaar Vervoer naar
Verspreid
Verspreid
Water
Water
Gooi/Utrecht
/Amersfoort in de vorm van
2% INFRASTRUCTUUR
Bestaand
water
Bestaand
water20 hectare).
2% WATER
een Stichtse Lijn (circa
9% OPENBAAR GROEN
86% LANDBOUW

oppervlak moet worden gereserveerd.
Plangebied
4363
Plangebied
4363
Tenslotte zijn strategische reserveringen
opgenomen voor wonen, werken of grootschalige
ontwikkelingen na 2030.

604
604

ncties

n

60

2% INFRASTRUCTUUR

(ha)
6% bebouwd opp.

2% WATER
0.2%
WERKEN
(ha)
1% WONEN

2% WATER
0.2% WERKEN
1% WONEN

Infrastructuur

9% OPENBAAR GROEN

Rijkswegen

86% LANDBOUW

50

1%

9% OPENBAAR GROEN

160

Te handhaven functies (604 ha)

10% WONEN

e/economie

5% WERKEN

ingen

4% VOORZIENINGEN

groen

10% INFRASTRUCTUUR

d bos

1% WATER
10% OPENBAAR GROEN

ei

d

46% LANDBOUW

d water

ouwd opp.

50

1%

ructuur

gen

74

ale wegen

ontsluiting

uw

bied

4363

160

10 bovenaf’ gemaakt
0%
Oosterwold wordt kortom niet ‘van
aan de hand van een alomvattend plan, maar ‘van
275
8%
30
onderop’ aan de hand van een veelheid van particuliere plannen. Het is aantrekkelijk voor initiatiefrijke
2010
59%
604
340 willen bepalen
3420
mensen die zelf
hoe ze wonen100%
en werken, en die bereid zijn de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen. De rol van de overheid beperkt zich tot de hoofdlijnen. Zij formuleert de ambities
voor het gebied en verzorgt het raamwerk, de voorwaarden en de spelregels.
20

20
20

1%
1%
0%
0%
1%
1%

25
25

Hoofdstuk
9.2

Pagina
178

160
160

2% Infrastructuur
2% Water
50
50 Werken
0,2%
1% Wonen
9% Openbaargroen
86%
10
10 Landbouw
275
275

30
30
340
340

5%5%WERKEN
WERKEN 5% WERKEN
4%4%VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN
4% VOORZIENINGEN

2% INFRASTRUCTUUR

3.5% INFRASTRUCTUUR

9% OPENBAAR GROEN

1.8% WATER
0.2% WERKEN

0%
0%
8%
10%8%
WONEN

0.5% WONEN

10.4% WONEN
10.5% WERKEN
Hoofdstuk
9.2

Pagina
182

1% VOORZIENINGEN
4.5% INFRASTRUCTUUR
19.1% OPENBAAR GROEN

46% LANDBOUW

1.2% WATER

Programma Oosterwold (4363 ha)
2%
2%
0,2%
1%
9%

9% OPENBAAR GROEN

Te handhaven functies (604 ha)

10%
5%
4%
10%
1%
Hoofdstuk
10%
9.2
46%

Transformatie en nieuwe
10% WONEN
functies (3759 ha)
5% WERKEN
4% VOORZIENINGEN
10% INFRASTRUCTUUR
1% WATER
10% OPENBAAR GROEN

Programma
Oosterwold (4363 ha)
46% LANDBOUW

10%
5%
4%
10%
1%
10%
46%

Wonen
Werken
Voorzieningen
Infrastructuur
Water
Openbaar groen
Stadslandbouw

1.8% W

0.2%
0.2%WERKEN
WERKEN 0.2% W

0.5%
0.5%WONEN
WONEN 0.5% W

10.4%
10.4%WONEN
WONEN 10.4% W

10.5%
10.5%WERKEN
WERKEN 10.5% W

1%1%VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN
1% VOO

4.5%
4.5%INFRASTRUCTUUR
INFRASTRUCTUUR
4.5% IN

1.2% W

48.6%
48.6%STADSLANDBOUW
STADSLANDBOUW
48.6% S

1% WATER
10% OPENBAAR GROEN

Infrastructuur
Water
Werken
Wonen
Openbaar groen

1.8%
1.8%WATER
WATER

1.2%
1.2%WATER
WATER

2% WATER
0.2% WERKEN
1%
1% 1%
WONEN

59%
59%
4% VOORZIENINGEN
100%
100%
10% INFRASTRUCTUUR

2%
2%
0,2%
1%
9%

Wonen
Wonen
Werken
Werken
Voorzieningen
Voorzieningen
Infrastructuur
Infrastructuur
Water
Water
Openbaar
Openbaar groen
groen
Stadslandbouw
Stadslandbouw

3.5%
3.5%INFRASTRUCTUUR
INFRASTRUCTUUR
3.5% IN

19.1%
GROEN
19.1%OPENBAAR
OPENBAAR19.1%
GROEO

46%
46%LANDBOUW
LANDBOUW46% LANDBOUW

5% WERKEN

2010
2010
3420
3420

10%
10%
5%
5%
4%
4%
10%
10%
1%
1%
10%
10%
46%
46%

10%
10%INFRASTRUCTUUR
INFRASTRUCTUUR
10% INFRASTRUCTUUR
1%1%WATER
WATER
1% WATER
10%
10%OPENBAAR
OPENBAARGROEN
GROEN
10%
OPENBAAR GROEN

250
7%
250
7%
195
195 grondgebruik (43636%
6%
Huidig
ha)

2% WATER
0.2% WERKEN
1% WONEN

2% INFRASTRUCTUUR

13%
74

13%
13%
4%
4%

2% WATER
0.2% WERKEN
1% WONEN

86% LANDBOUW

450

450
450
135
135

86%
86%LANDBOUW
LANDBOUW86% LANDBOUW

2% INFRASTRUCTUUR

135
4%
Provinciale
wegende onzekerheid van de toekomst
20
10
0%
Voor Oosterwold
geldt
als uitgangspunt. Oosterwold
koestert het
Transformatie en nieuwe
20
1%
Gebiedsontsluiting
275(3759 ha)
8%
functies
150
0%
HOV
30
onverwachte en biedt principieel25ruimte aan de wensen
en de creativiteit van burgers en andere
1%
Landbouw
2010
59%
Plangebied
4363 het hoognodige
604
340 met een set 3420
100%
initiatiefnemers.
Vooraf wordt alleen
vastgesteld,
van tien spelregels
die het
375
250
7%
algemeen belang garanderen en
195 een ongekende
6%vrijheid biedt aan iedereen die Oosterwold wil meeontwikkelen.
75

n

n

1% WONEN

1% WONEN
9%9%OPENBAAR
OPENBAARGROEN
GROEN
9% OPENBAAR GROEN

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

2% Infrastructuur
2%2%WATER
WATER
2% WATER
0.2%
2% Water
0.2%WERKEN
WERKEN 0.2% WERKEN
1%1%WONEN
WONEN
1% WONEN
0,2% Werken
9%
OPENBAAR
GROEN
9%
OPENBAAR
GROEN
1% Wonen
9% OPENBAAR GROEN
Te
functies
Te handhaven
handhaven
functies (604
(604 ha)
ha)
9% Openbaargroen
86% Landbouw
Transformatie
en
nieuwe
Transformatie en nieuwe
10%
10%WONEN
WONEN 10% WONEN
functies
functies (3759
(3759 ha)
ha)

in
percentages her
in te
te richten
richten2%2%opp
opp
her in
in te
te
WATER
WATER percentages
2% WATER
0.2%
WERKEN
0.2%
WERKEN 0.2% WERKENrichten
(ha)
(ha)
richten gebied
gebied
1% WONEN

2% INFRASTRUCTUUR

9% OPENBAAR GROEN

Programma
Programma Oosterwold
Oosterwold (4363
(4363 ha)
ha)

2%2%INFRASTRUCTUUR
INFRASTRUCTUUR
2% INFRASTRUCTUUR

375
375

0.2% WERKEN
1% WONEN

richten gebied

2%2%INFRASTRUCTUUR
INFRASTRUCTUUR
2% INFRASTRUCTUUR

150
150

De ontwikkelstrategie Oosterwold is geen gedetailleerd uitbreidingsplan zoals dat in de Nederlandse
stedenbouw gebruikelijk is, maar een eenvoudig raamwerk en een set van spelregels die een veelheid
totaal maakt.
te handhaven
te reserveren kiest
in voor
te richten
percentages her
in te
van particuliere
initiatieven
mogelijk
De ontwikkelstrategie
eenopporganische
ontwikkeVoorProgramma
de duurzame
systemen
voor water,
energie,
Oosterwold
(ha)
(ha)
(ha)
richten gebied
afvalRode
is ook
nog enige ruimte nodig. Voor het
functies
ling, metwatersysteem
deWoningen
uitnodiging
aan initiatiefnemers om60het gebied zelf in te richten met450groen, landbouw
en
geldt de norm van het Waterschap
13%
Bedrijven
135
4%
Zuiderzeeland
dat
6%
van het
te verharden
wegen. Almere
werkt
al
enkele
jaren
consequent
toe
naar
een
wezenlijk
grotere
rol
van
particulieren
in
Kantoren
20
1%
oppervlak
moet worden gereserveerd.
Recreatie/economie
150
0%
Tenslotte
zijn
strategische
reserveringen
de woningbouw,
de stedenbouw en de gebiedsontwikkeling. De gemeentelijke 25
overheid treedt weloverVoorzieningen
1%
opgenomen
voor wonen, werken of grootschalige
ogramma heeft een grote reservering
Publiek groen
wogen terug
en
laat
steeds
meer
over
aan
anderen.
Voorbeelden
hiervan,
zoals
het
Homeruskwartier,
ontwikkelingen
na
2030.
omen voor de diverse groentinten. Voor
Bestaand bos
375
Eemvallei
250
7%
andbouw bedraagt dit 2.000 hectare,
Noorderplassen-West,
Overgooi en Nobelhorst, zijn nu al te zien of in ontwikkeling.
In Oosterwold
Verspreid
195
6% wordt
Water
mma
totaal
te handhaven
te reserveren
in tein
richten
opp percentages
in
de volgende
stap gezet
de zoektocht
naarherspontane,
organische groei ‘van onderop’.
Bestaand
water
75te

wold

te
te reserveren
reserveren
(ha)
(ha)

60
60

Recreatie/economie
Recreatie/economie
Voorzieningen
Voorzieningen

37

Huidig grondgebruik (4363 ha)
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Tien spelregels voor Oosterwold:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mensen maken Oosterwold
Vrije keuze in kavels
Generiek kavel met vaste ruimteverdeling
Specifiek kavel met variabele ruimteverdeling
Meebouwen aan de infrastructuur
Vrijheid en restricties voor bebouwing
Oosterwold is groen
Kavels zijn verregaand zelfvoorzienend
Iedere kavelontwikkeling is financieel zelfvoorzienend
Publieke investeringen zijn volgend
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“

De Almeerse praktijk van de afgelopen zes jaar laat zien dat door de zelfbouw van burgers op natuurlijke en organische wijze een veelheid aan vormen, maten, plattegronden, prijsklassen en verschijningsvormen ontstaat. Het
is het afscheid van een planningscultuur waarbij het eindbeeld voor de overheid of de ontwikkelaar vooraf al vaststond. Ook Oosterwold moet, dat is onze
ambitie, organisch groeien. Dat betekent dat het gebied, als als in de Almeerse
zelfbouwwijken het geval is, zich ontwikkelt langs de lijn van initiatieven ‘van
onderop’. Wat tot nu toe enkel gold voor woningbouw en bedrijvigheid, geldt in
Oosterwold ook voor onder andere infrastructuur, waterberging, energievoorziening, stadslandbouw en de openbare ruimte. De eindgebruiker wordt daar
verantwoordelijk voor. In Oosterwold plaats de overheid zich nog nadrukkelijker
op afstand.
Adri Duivesteijn,
wethouder gemeente Almere

”
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Tenslotte: Almere 2.0 is een nationale opgave

Almere 2.0 is geen blauwdruk maar een flexibele ontwikkelingsstrategie. Het wijst de richting aan en
biedt kaders voor de toekomstige ontwikkelingen, en laat daarbinnen veel open. Zo creëert Almere
de mogelijkheid om in de komende twintig tot dertig jaar in te spelen op nieuwe (tijds)inzichten en om
kansen te grijpen wanneer die zich voordoen. Almere 2.0 blijft hierdoor een levend en toekomstgericht
plan, met een vergelijkbare kwaliteit als het Ontwerp Structuurplan Almere dat in 1977 door de Almeerse
‘founding fathers’ is opgesteld.
Zoals de oorspronkelijke ontwerpers van Almere een plan maakten dat uitsteeg boven een geïsoleerd
lokaal belang en gericht was op de vraagstukken van de regio, zo dient ook Almere 2.0 niet alleen
een verantwoorde ontwikkeling van Almere zelf maar ook een hoger belang. De groei van Almere is
mede gericht op het versterken van de internationale concurrentieposite. Dit betekent niet een doorsnee
bouwprogramma, maar een kwalitatieve ontwikkeling die op (inter)nationaal niveau van betekenis is. Met
de ontwikkeling van Almere zijn omvangrijke nationale belangen in het geding. Om die reden is Almere
2.0 integraal onderdeel van het Rijks Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer (RRAAM).
Samen met OV-SAAL, de ontwikkeling van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het
Markermeer - IJmeer, de verbindingen met de Utrechtse regio en de groei van de luchthaven Lelystad
vormen zij een opgave van (inter)nationale betekenis. De groei van Almere moet eraan bijdragen dat de
Noordelijke Randstad haar positie in de top van Europese regio’s versterkt.
Dit vergt een vasthoudende lange termijn aanpak. Het vereist vele jaren, vele investeringen, vele procedures en een adequaat bestuurlijk handelen. Almere 2.0 is in zijn omvang en complexiteit vergelijkbaar
met projecten als de Deltawerken, de Tweede Maasvlakte, Ruimte voor de Rivier en Reconstructie
Veenkoloniën. Zonder uitzondering maakte een geconcentreerde inzet van het Rijk bij deze omvangrijke
projecten het verschil. Voor een succesvolle aanpak van de groei van Almere en de metropoolvorming
zal het Kabinet in samenspraak met Almere ten gunste van geheel Nederland wederom het verschil
moeten maken.
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