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Land-Goed voor Initiatieven

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

Almere werkt al enkele jaren consequent toe
naar een wezenlijk grotere rol van particulieren
in de woningbouw, de stedenbouw en de gebiedsontwikkeling. De gemeentelijke overheid
treedt weloverwogen terug en laat steeds meer
over aan anderen. Voorbeelden hiervan, zoals
het Homeruskwartier en Nobelhorst, zijn nu al te
zien of in ontwikkeling. In Oosterwold wordt de
volgende, radicale stap gezet in deze zoektocht
naar spontane, organische groei ‘van onderop’.
Oosterwold is niet alleen een nieuwe kleur op het
palet dat Almere heet, het wordt ook een leefgebied dat in heel Nederland zijn gelijke niet kent.
Oosterwold beslaat een gebied van ruim 4.300
hectare op het grondgebied van de gemeenten Almere en Zeewolde. Dankzij talloze grote
en kleine initiatieven van burgers, bedrijven en
instellingen zal dit gebied in de komende twintig
jaar uitgroeien tot een afwisselend stadslandschap met 15.000 nieuwe woningen en 26.000
arbeidsplaatsen terwijl het groene en agrarische
karakter voor een groot deel behouden blijft.
De innovatieve ontwikkelmethode is uitgewerkt
in de ontwikkelstrategie Almere Oosterwold
Land-Goed voor Initiatieven, die is opgesteld
in het kader van het Rijk-Regioprogramma

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

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

Het gebied waar Oosterwold zal groeien, is nu
hoofdzakelijk in agrarisch gebruik. Het ligt aan
de ‘rustige’ kant van Almere, verbonden met
de open ruimte van de polder en grenzend aan
het Gooi en de Veluwezoom. Hier past, aldus de
Ontwikkelstrategie, een ontspannen menging van
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wonen, werken en groen. Oosterwold kan in de
toekomst overeenkomsten vertonen met gevarieerde oude landschappen als ’t Gooi, de Achterhoek en de Friese Wouden.
Voor de gewenste ontwikkeling van Oosterwold
zijn zes ambities geformuleerd, die hier paarsgewijs worden behandeld.
1. Oosterwold ontwikkelt zich organisch
2. Oosterwold biedt ruimte voor initiatief
Oosterwold wordt niet ‘van bovenaf’ gemaakt
aan de hand van een alomvattend plan, maar
‘van onderop’ dankzij talloze eigen initiatieven
van burgers (individueel en collectief) en ondernemers. De Ontwikkelstrategie is geen ontwerp,
maar een raamwerk met tien spelregels dat
een veelheid van particuliere plannen mogelijk
maakt.
Oosterwold is zeer aantrekkelijk voor initiatiefrijke mensen die graag zelf bepalen hoe ze
wonen en werken, en die bereid zijn de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen. De rol van
de overheid beperkt zich tot de hoofdlijnen. Zij
formuleert de globale ambities voor het gebied,
en zij verzorgt het raamwerk, de voorwaarden en
de spelregels.
Met Oosterwold gaat Almere voort op de koers
van particulier opdrachtgeverschap en organische
stedenbouw, waarvan de resultaten al zichtbaar
zijn in bijvoorbeeld het Homeruskwartier. Oosterwold gaat een grote stap verder. Hier wordt niet
alleen de bebouwing aan particulieren overgelaten, maar ook de omvang, de vorm en de locatie
van het kavel, de keuze om een kavel alleen of
samen met anderen te ontwikkelen, de aanleg

van wegen en groen en de energievoorziening.
Dit schept een grotere vrijheid voor de initiatiefnemers, maar ook andere verantwoordelijkheden.
Het leidt tegelijkertijd tot een volledig nieuw type
gebiedsontwikkeling, waarin de overheid niet
langer grote voorinvesteringen in infrastructuur,
groen en bouwvoorbereiding hoeft te plegen.
3. Oosterwold is een continu groen landschap
4. Oosterwold heeft stadslandbouw als
groene drager
Oosterwold wordt een afwisselend woon-, werken ontspanningsgebied met een uitgesproken
groen karakter. Het bestaat nu voor 95 % uit
landbouwgebied en openbaar toegankelijk bos.
Een aanzienlijk deel hiervan blijft bestaan: het
areaal land- en tuinbouwgrond zal bijna 50 %
beslaan en het publiek groen bijna 20 %; privétuinen en bermen niet meegerekend. Aanvullende spelregels zorgen ervoor dat kavels niet tot
aan de grens worden bebouwd, zodat de continuiteit van het landschap is gewaarborgd.
Wel zal het karakter van de agrarische bedrijvigheid veranderen. De grootschalige akkerbouw zal
geleidelijk plaats maken voor vormen van stadslandbouw die zich beter met de nieuwe woon- en
werkfuncties laten mengen. Stad en land kunnen in Oosterwold nieuwe relaties aangaan in
een uniek ‘stadslandschap’, met alle ecologische,
economische en educatieve voordelen van dien.
Er is plaats voor een grote variatie aan woonvormen en voor vele vormen van stadslandbouw en
tuinbouw, die voedselproductie en consumptie
dichter bij elkaar brengen. Het streven is om tenminste 10 % van de regionale voedselbehoefte in
Oosterwold te produceren.
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De algemene spelregels en de bijzondere voorwaarden worden voor ieder kavel vastgelegd in
een ‘kavelpaspoort’. Die aanpak bouwt voort op
De methode van Oosterwold
de ervaring die bij particulier opdrachtgeverschap
In de Ontwikkelstrategie wordt uitgelegd binnen
in Almere inmiddels is opgedaan.
welk raamwerk burgers en ondernemers in Oosterwold aan de slag kunnen. Individuen, groepen
en bedrijven bepalen zelf de grootte en de vorm
van het kavel dat ze willen realiseren. Er zijn geen
Tien spelregels voor Oosterwold:
vaste minimum- of maximummaten, maar ver1. Mensen maken Oosterwold
moedelijk zullen de kleinste kavels circa 500 m2
2. Vrije keuze in kavels
zijn. Van de initiatiefnemers wordt verwacht dat
3. Generiek kavel met vaste ruimteverdeling
ze zich voor langere tijd aan het gebied verbin 6SHFL¿HNNDYHOPHWYDULDEHOH
den. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor beleggers.
ruimteverdeling
Voor het gehele gebied heeft gemeente globaal
5. Meebouwen aan de infrastructuur
vastgesteld waaruit het na verloop van tijd zou
6. Vrijheid en restricties voor bebouwing
moeten bestaan. Dat is uitgedrukt in oppervlak7. Oosterwold is groen
tepercentages: 46 % land- en tuinbouw, 19 %
8. Kavels zijn verregaand zelfvoorzienend
publiek groen, 20 % bebouwing voor wonen,
 ,HGHUHNDYHORQWZLNNHOLQJLV¿QDQFLHHO
werken en voorzieningen (inclusief privétuinen),
zelfvoorzienend
12 % voor infrastructuur en 3 % water.
10. Publieke investeringen zijn volgend

In RRAAM werken het Rijk, de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten Almere en Amsterdam samen om de drievoudige ambitie op
het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en ecologie in de Noordelijke Randstad vorm te geven. Maart 2012

