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Voorwoord 

Almere 2.0: Waar de wensen van mensen 
de kracht van de stad vormen

Almere is de jongste stad van Nederland. Het is slechts vijfendertig jaar geleden dat 
de eerste heipaal werd geslagen, en dat de eerste inwoners – echte pioniers – zich 
vestigden in de nieuwe polderstad. Waar veel steden honderden jaren oud zijn, zijn 
velen van ons ouder dan de stad Almere. We realiseren het ons niet altijd, maar Almere 
is een adolescente stad: een stad die volop in ontwikkeling is. Deze ontwikkeling – de 
weg naar volwassenheid – raakt de komende jaren opnieuw in een stroomversnelling. 
Was het dertig jaar terug nog de Rijksoverheid die enkelvoudig kon beslissen over het 
stichten van een stad in een lege polder, nu staan we in de context van een samenle-
ving met 190.000 inwoners en met vele partijen voor een vergelijkbare beslissing: de 
verdubbeling van Almere, een stad die is ontworpen voor 250.000 inwoners naar een 
stad die plaats moet bieden aan 350.000 inwoners. 
 
De druk op de metropoolregio Amsterdam en Noordvleugel Utrecht neemt toe. Het verder 
bebouwen van het oude land zet druk op waardevolle groengebieden als de Amster- 
damse scheggen, de Utrechtse Heuvelrug, het Groene Hart en Waterland. Het gaat niet 
alleen om ruimte voor woningbouw, maar ook om ruimte voor economische expansie.  
De metropool vormt immers het internationale economische hart van Nederland. Het 
kabinet heeft Almere dan ook gevraagd te groeien. Er moeten 60.000 woningen en 
100.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Almere heeft daarvoor de ruimte. 
 
Almere kán ook groeien. Nu Almere opnieuw voor een aanzienlijke opgave staat, wordt 
duidelijk welke kansen de Almeerse Founding Fathers creëerden toen zij het idee van 
een klassieke stad verwierpen, en in het Ontwerp Structuurplan Almere (1977) kozen 
voor een meerkernenstad. Het plan dat aanvankelijk werd verguisd – gerenommeerde 
stedenbouwers noemden Almere een ‘antistad’ – blijkt nu een solide basis voor de 
ontwikkeling van een volwassen, gezonde en duurzame stad. Almere is, als stad met 
meer kernen, berekend op groei. De vraag is hoe deze groei op verantwoorde wijze 
kan worden vormgegeven. Hoe willen wij de oorspronkelijke kwaliteiten behouden 
en versterken, en tegelijkertijd voldoen aan de vraag naar groei? Wat is nodig om 

van Almere een volwassen, complete en duurzame stad te maken en gelijktijdig een 
bijdrage te leveren aan de metropoolregio? De Concept Structuurvisie Almere 2.0, die 
is ontwikkeld in samenwerking met MVRDV, geeft antwoord op deze vragen. 

De Schaalsprong van Almere is meer, veel meer, dan het invullen van een uitleglocatie. 
Het gaat letterlijk en figuurlijk om het maken van een stad. De Schaalsprong Almere is 
dan ook primair een kwalitatieve opgave. Een opgave die zich richt op het bouwen aan 
voorwaarden waarbinnen een samenleving kan functioneren. Iedere beslissing die nu 
wordt genomen, heeft invloed op het functioneren van de samenleving in Almere en 
de metropool straks. Het is dan ook onze diepste wens dat Almere 2.0 vooral gemaakt 
gaat worden door de mensen zelf. De Structuurvisie moet het kader zijn waarbinnen 
mensen de ruimte krijgen zelf initiatieven te ontplooien. Als dat lukt dan zijn het de 
wensen van mensen die in 2030 de kracht van de stad vormen.

Wij geloven dat de Structuurvisie – die in overleg met de bestuurlijke vertegenwoordigers  
van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Amsterdam,  
Lelystad, Zeewolde, het Waterschap Zuiderzeeland en het Rijk is opgesteld – een 
synthese van een ecologische, sociale, economische en ruimtelijke strategie vormt, en 
dat wij met deze Structuurvisie én de metropoolregio Amsterdam, én de Noordvleugel 
Utrecht én Almere versterken. Het is een majeure opgave die het schaalniveau van 
een enkele gemeente overstijgt. Het heeft alleen kans van slagen als de regering de 
Schaalsprong Almere opvat als een nationale opgave.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Adri Duivesteijn,  
Wethouder Ruimtelijke Ordening, gemeente Almere 

Almere, juli 2009 

12 13Politieke verantwoordingPolitieke verantwoording

De vraag is hoe? Wij hebben drie vooraanstaande ontwerpers - William McDonough 
(McDonough+Partners), één van de grondleggers van het cradle-to-cradle 
gedachtengoed, Adriaan Geuze (West 8) en Winy Maas (MVRDV), de ontwerper van 
de Structuurvisie Almere 2.0 - gevraagd deze vraag in gezamenlijkheid te 
beantwoorden, vanuit de overtuiging dat het ook vandaag mogelijk moet zijn om 
tot krachtige en toekomstbestendige oplossingen te komen. Het resultaat is Almere 
IJland: een synthese van metropolitane infrastructuur, ecologisch herstel, 
natuurrecreatie en gedifferentieerde woonmilieus. Het ontwerp geeft uitdrukking 
aan het grootste vraagstuk van de 21e eeuw: hoe kun je mens en natuur op 
duurzame wijze met elkaar verbinden? Wij geloven dat Almere IJland op alle 
fronten een verrijking zal zijn. Als Almere IJland op de voorgestelde manier wordt 
ontwikkeld, wordt het een volstrekt vanzelfsprekend onderdeel van de stad en 
regio. 

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

Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening, gemeente Almere

Anne Bliek, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, provincie Flevoland

Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam

Almere, 26 juni 2009
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De internationale concurrentiekracht  
van de Randstad staat onder druk. 
De Randstad heeft ruimte nodig om te 
groeien. Almere heeft die ruimte. 

De Randstad is het internationale economische hart van Nederland. In de metropoolregio  
Amsterdam en Noordvleugel Utrecht wordt 60% van het bruto regionaal inkomen verdiend.  
De internationale positie van de Randstad staat echter onder druk. Het Rijk heeft de ambitie om 
de Randstad – de economische motor van Nederland – terug te brengen aan de Europese top. 
Hiervoor is ruimte nodig. Ruimte voor economische expansie en woningbouw. Gelijktijdig wil het 
Kabinet zorgvuldig met waardevolle landschappen als de scheggen van Amsterdam, het Groene 
Hart, de Utrechtse Heuvelrug en Waterland omgaan. Deze moeten behouden blijven. 

Almere heeft ruimte voor de groei van de Noordelijke Randstad. Het Rijk heeft Almere dan ook 
gevraagd plannen te maken voor een uitbreiding met 60.000 woningen en 100.000 arbeids-
plaatsen tot 2030. Geen geringe opgave; de uitbreiding komt – niet alleen qua aantallen, maar 
ook op het gebied van economisch, sociaal en cultureel leven – overeen met een stad als  
Den Bosch of Nijmegen. Almere wil ook groeien, onder voorwaarde dat de stad de kans krijgt 
uit te groeien tot een volwassen, complete en duurzame stad. 

De Schaalsprong betekent een verdubbeling van de stad, in alle facetten. Het is zowel een 
sprong in getallen als in grootstedelijke kwaliteiten. Almere groeit uit van de huidige 190.000 
inwoners naar 350.000 inwoners in 2030. Alle ingrediënten die onlosmakelijk zijn verbonden 
met een stad met een dergelijke omvang, vormen onderdeel van de Schaalsprong. Of het nu 
gaat om infrastructuur, theaters, cafés, groengebieden, maatschappelijke zorg of onderwijs.  
De Schaalsprong Almere gaat over het bouwen van een nieuwe stad, die verbonden is met het 
huidige Almere en bijdraagt aan de metropoolvorming in de driehoek Amsterdam - Utrecht - 
Almere. Met de Schaalsprong Almere wordt niet alleen aan de stad gebouwd, maar ook aan  
de metropool en daarmee aan de toekomst van Nederland.

De Concept Structuurvisie Almere 2.0 is de integrale visie op de ontwikkeling van de stad, en 
plaatst de ontwikkeling van Almere in de context van de Noordelijke Randstad.

’Almere wil groeien’, is een veel gebruikte misvatting. Almere is gevraagd te 
groeien. Door hier 60.000 woningen te bouwen en 100.000 nieuwe banen te 
creëren, 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 één kan niet 
zonder het ander.

Annemarie Jorritsma, burgemeester gemeente Almere

“

”
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De Almere Principles vormen het  
vertrekpunt voor een ecologisch, sociaal en 
economisch duurzame Schaalsprong. 

De Schaalsprong maken wij niet vanuit het niets. Er ligt een samenhangende visie aan 
te grondslag op onder meer mensen, natuur, de omgeving, de bestaande stad en ver-
leden, heden en toekomst. Deze visie geeft aan op welke wijze mensen en natuur zich 
tot elkaar verhouden. Welke kansen en mogelijkheden de stad moet bieden. Hoe men-
sen hier een aangenaam leven kunnen leiden. Hoe wij met de bestaande stad willen 
omgaan. Zo ligt ook aan de basis voor de Schaalsprong Almere een visie. Eén waar je 
op ieder moment op kunt teruggrijpen en die de kracht heeft om steeds opnieuw rich-
ting te geven aan het handelen. Uitgangspunt voor de Schaalsprong is dat het huidige 
suburbane Almere uitgroeit tot een ecologisch, sociaal en economisch duurzame stad. 
Deze ambitie is uitgeschreven in de Almere Principles. Zij zijn in 2008 als inspirerend 
en richtinggevend kader door de gemeente opgesteld en vastgesteld en door minister 
Jacqueline Cramer van VROM omarmd. In de Almere Principles staat aangegeven:

Almere, de nieuwe stad die dertig jaar geleden werd ontworpen op uit zee gewon-
nen land, zal in 2030 leefbaar en gezond zijn. Ze zal zich aanhoudend vernieuwen en 
omvormen en daarmee kwaliteiten van haar meerkernen 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. De Almere 
Principles zijn bedoeld als inspirerend richtsnoer voor iedereen die in de komende 
decennia betrokken is bij het doorontwerpen van Almere tot duurzame stad. De ver-
werkelijking van deze visie is een cultuurdaad, en de uitdrukking van een optimistische 
benadering van de toekomst. 

Met de uitwerking van de Almere Principles – zeven richtlijnen voor een ecologisch, 
sociaal en economisch duurzame toekomst – kan Almere de nationale proeftuin op 
het gebied van duurzaamheid worden. Een duurzaamheid die zich naast de klassieke 
focus op milieu onderscheidt door een optimistisch en integraal ecologisch, sociaal en 
economisch perspectief. 

Een toename van de diversiteit –  
op verschillende gebieden – is essentieel 
voor een duurzame ontwikkeling  
van Almere.

Terugkerend thema voor een duurzaam Almere is dat de diversiteit gaat toenemen.  
De relatieve eenzijdigheid, die inherent is aan een jonge stad, moet worden verrijkt.  
De huidige adolescente stad is op diverse onderdelen nog eenzijdig, zowel in woning-
type, stedelijke voorzieningen, natuurlijke rijkdom, bevolkingssamenstelling als in werk-
gelegenheid. Bij het doorgroeien naar een volwassen stad zal de ecologische, sociale 
en economische diversiteit moeten toenemen. In normale omstandigheden krijgt een 
stad hiervoor decennia, zo niet eeuwen de tijd. In Almere zal het versneld in een peri-
ode van twintig jaar gebeuren. Dit vergt een meer dan gemiddelde inzet en aandacht.  
Vanuit de overtuiging dat het doorbreken van de eenzijdigheid Almere tot een stad 
maakt die meer te bieden heeft voor zichzelf en de regio.
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Voor Almere 2.0 is de suburbane  
meerkernige opzet uitgangspunt.  
De Schaalsprong zal de bestaande stad  
niet aantasten, maar zal deze verrijken  
en versterken. 

In Almere wonen na 35 jaar inmiddels 190.000 mensen. Zij hebben hier een leven 
opgebouwd. Dag in dag uit genieten zij van de bijzondere stad die Almere is. Wat in 
ieder geval níet mag gebeuren, is dat de Schaalsprong de kwaliteiten van de bestaande 
stad aantast. 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 ge-
meente vergelijkbare suburbane 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 de Structuurvisie Almere 2.0.

Wel zal 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. 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. Dit betekent bijvoorbeeld een versterking van de dreven en ringenstructuur  
en een uitbreiding en intensivering van de groengebieden.

In het bestaand stedelijk gebied zijn geen grote fysieke ingrepen in het kader van de 
Schaalsprong voorzien. Grootschalige binnenstedelijke verdichtingen zoals op het 
oude land steeds meer gangbaar worden, verhouden zich niet tot de suburbane opzet 
van Almere. Bij de Schaalsprong 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 positie in 
de groeiende stad en Almere Haven koestert haar groene en kleinschalige karakter.

Waar ‘milieu’ zich volgens sommigen beperkt tot ‘het open houden van 
natuurgebieden’, is het in onze optiek geen eendimensionaal begrip. Het is 
vreemd dat sommige organisaties kiezen voor een eenzijdige benadering. Sa-
men met William McDonough hebben wij ‘milieu’ vertaald in ecologische, so-
ciale en economische duurzaamheid. Het gaat om meer – veel meer – dan het 
open houden van het degenererende Markermeer en IJmeer. Het gaat om een 
optimistische visie op de toekomst, waar mensen een positieve bijdrage leve-
ren aan de omgeving. Het gaat om bouwen aan het leefklimaat van planten, 
dieren én van mensen’. Dit laatste lijkt – merkwaardig genoeg – door velen 
te worden vergeten. Waar het gesprek zich vooral richt op driehoeksmossels 
en open zicht, zou het even zozeer over mensen moeten gaan. Mensen die 
aantrekkelijke en ecologisch waardevolle water- en groengebieden verdienen, 
en voldoende recreatiemogelijkheden. Mensen die het verdienen níet dagelijks 
in de file te staan. Die het verdienen om ook in de stad waar zij wonen te kun-
nen werken. Die het verdienen dat zij, ook als zij gaan studeren of een meer 
stedelijke omgeving prefereren, in Almere kunnen blijven wonen. Ik zie de 
Schaalsprong Almere dan ook als lakmoesproef voor ons huidige milieubeleid. 
Is het mogelijk de focus te verruimen?

Adri Duivesteijn, wethouder gemeente Almere

“

”
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De Schaalsprong zal desondanks niet geheel voorbij gaan aan de bestaande stads-
delen. De toestroom van nieuwe inwoners en extra werkgelegenheid creëren kansen. 
Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het Stadshart en de vraag naar grootstedelijke 
voorzieningen. Anderzijds zal de bouw van 60.000 nieuwe woningen de concurrentie-
positie van bepaalde stadsdelen onder druk zetten. Net zoals bij andere grote steden, 
veroorzaakt dit verhuisbewegingen. De concurrentiepositie van bepaalde delen van de 
huidige stad komt hiermee onder druk te staan. We willen deze problemen voorblijven. 
Ingrepen daarvoor kunnen beperkt blijven tot kleinschalige acupunctuurachtige maat-
regelen van sociaaleconomische en ruimtelijke aard. De integrale wijkaanpak is de 
geëigende manier.

Op grotere schaal mogen in de loop van de jaren ook veranderingen komen. Maar dan 
langs een geleidelijke weg van transformatie, en altijd in goed overleg en op basis van 
de behoeften van de betrokken bewoners en bedrijven. Elke stad voegt door geleidelij-
ke doorontwikkeling nieuwe lagen, nieuwe kwaliteiten aan de stad toe. Dit geeft de stad 
een eigen verhaal en geschiedenis. Dit zal ook bij Almere gebeuren. Het is het logische 
resultaat van autonome stedelijke ontwikkelingsprocessen, die uit de behoeften van de 
stad zelf zullen voortkomen.

De groei van de stad heeft consequenties voor de bestaande stad. Er wordt 
een stad in de orde van grootte van Den Bosch en Nijmegen aan Almere 
toegevoegd. Dit zal effecten hebben op de huidige stad. Deze moeten we 
nauwgezet volgen, en we moeten hier direct en afdoende op reageren. Maar 
we moeten met name de kansen benutten die deze beweging ongetwijfeld zal 
opleveren. Onze inzet is dat de Schaalsprong de bestaande stad sterker kan 
en moet maken. 

Arno Visser, wethouder gemeente Almere

Almere 2.0 is een ecologisch duurzame 
stad. Zij heeft een goede relatie met het 
omringende landschap. Almere 2.0 loopt 
voorop bij innovaties op het gebied van 
duurzame gebiedsontwikkeling. 

Almere ligt omringd door natuurgebieden met (inter)nationale status zoals de Oostvaar-
dersplassen, het Markermeer en IJmeer, de Lepelaarsplassen, het Horsterwold en in 
de toekomst het Oostvaarderswold. Naast deze grootschalige natuur heeft zij tevens 
een uitgestrekte interne groenblauwe hoofdstructuur. Almere heeft een groenstructuur 
die in oppervlakte vergelijkbaar is met steden zoals Emmen en Apeldoorn. Een verras-
sende kwaliteit, in het drukst bevolkte deel van Nederland. Deze kwaliteit wordt optimaal 
benut en verder uitgebreid in het kader van de Schaalsprong, vanuit de overtuiging dat 
stedelijke ontwikkeling en ecologische duurzaamheid nadrukkelijk samengaan. Of, zoals 
in de Almere Principles staat verwoord: ‘Combineer stad en natuur’. 

“
”
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De groene gebieden zoals de Boswachterij en Pampushout, liggen nu aan de buiten-
grenzen van de stad. In de toekomst liggen zij centraal in de stad en zijn het de  
recreatieve stadsbossen van Almere. 

De Schaalsprong Almere gaat ook hand in hand met een verbetering van de ecologie 
van het Markermeer en IJmeer. Als gevolg van het niet zorgvuldig afronden van de 
Zuiderzeewerken degenereert de natuurkwaliteit hier elke dag. Dit staat in schril contrast 
met de aanwijzing van deze gebieden als speciale beschermingszone in het kader 
van de Vogel- en Habitatrichtlijn door het Kabinet. Als gevolg van het achteruitgaan 
van de natuurkwaliteit van het IJmeer en Markermeer zitten letterlijk alle ruimtelijke 
ontwikkelingen in en langs dit gebied op slot. Elke willekeurige uitbreiding van een 
jachthaven langs de voormalige Zuiderzeekust is nu juridisch niet mogelijk. Laat staan 
een stedelijke ontwikkeling in de orde van grootte van de Schaalsprong Almere.  
Parallel aan de Schaalsprong Almere zal het Rijk dan ook de ecologische schaalsprong 
van het IJmeer en Markermeer moeten oppakken, conform de plannen die hiervoor 
door de provincies Noord Holland en Flevoland zijn ontwikkeld. 

Hiernaast zet Almere 2.0 in op grootschalige systeeminnovaties ter bevordering van 
duurzame gebiedsontwikkelingen. De Schaalsprong heeft een omvang die het  
interessant maakt nieuwe toepassingen in de stedelijke hardware te implementeren.  
De innovaties hebben betrekking op de systemen van energie (energieneutrale en 
producerende wijken), mobiliteit (elektrisch vervoer), water (het water verlaat de stad 
schoner, dan dat het binnen stroomt) en grondstoffen (met behulp van de nieuwste 
cradle-to-cradle technieken wordt afval omgezet in grondstoffen). Almere is de (inter)
nationale proeftuin voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Almere verkleurt van gezinsstad naar  
een diverse samenleving. In 2030 heeft zij  
de grootstedelijke voorzieningen die  
kenmerkend zijn voor een stad met 350.000 
inwoners in de context van een samen-
hangende metropoolregio. 

De drijvende krachten achter iedere metropool, achter iedere stad zijn de mensen  
die er wonen. Zij zorgen voor dynamiek en vormen sociale structuren. Het daily urban 
system van inwoners van de metropool reikt verder dan één enkele stad. Mensen 
maken gebruik van het hele scala aan voorzieningen – cultuur, sport, uitgaansleven, 
recreatie, werkgelegenheid – dat de verschillende steden van de metropool te bieden 
hebben. Mits goed ontsloten vormen de steden van de metropool ook in sociaal,  
cultureel en economisch opzicht een samenhangend geheel. 
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In de beginjaren was Almere vooral een overloopgebied voor woningzoekenden uit 
de Amsterdamse regio. Almere lag letterlijk op afstand en enigszins geïsoleerd in de 
polder. Gevolg is dat de huidige samenleving van Almere hoofdzakelijk bestaat uit 
gezinnen uit de middengroepen. Met de Schaalsprong zal dit veranderen. De Schaal-
sprong is immers gericht op versterking van Almere en de metropool. Almere zal dan 
ook verdergaand vervlochten moeten raken met de sociale en culturele structuren van 
de metropool. Voor een sociaal duurzame samenleving in Almere en vanuit de inter-
nationale ambities voor de metropool is een toename van sociale diversiteit in Almere 
essentieel. Het toekomstige Almere zal meerdere doelgroepen aan zich moeten binden. 
Studenten, hoger opgeleiden en senioren – groepen die Almere nu nog (te) weinig 
gevonden hebben – zullen zich aan de stad binden. Toevoeging van verschillende en 
onderscheidende woon- en werkmilieus en nieuwe grootstedelijke voorzieningen zijn 
dus onmisbaar in het kader van de Schaalsprong. Almere moet in cultureel opzicht een 
aangename plek zijn om zich te vestigen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om toevoeging 
van hoger en universitair onderwijs in Almere en uitbreiding van het cultureel aanbod 
dat hoort bij een stad van 350.000 inwoners. Tevens zullen vanuit Almere de omlig-
gende grote steden goed bereikbaar moeten zijn voor de nieuwe inwoners van Almere. 
In een metropool gaat het niet alleen om waar je woont, maar ook wat goed bereikbaar 
is. Hierdoor zullen de huidige en nieuwe inwoners van Almere niet alleen zijn aange-
wezen op het aanbod van de stad zelf. In cultureel opzicht heeft de bereikbaarheid van 
Amsterdam als centrum van de metropoolregio dan ook een bijzondere toegevoegde 
waarde. Een uitstekende bereikbaarheid hiervan verhoogt direct de kwaliteit van wonen 
in Almere.

De eenzijdigheid moet worden doorbroken. Er moeten nieuwe woon- en werk-
milieus aan Almere worden toegevoegd. Een andere noodzakelijke kwaliteit 
voor de groei van de stad is de vestiging van hoger onderwijs. We zien veel 
studenten wegtrekken, omdat in Almere geen geschikte opleiding te vinden 
is. Daarmee trekt tegelijkertijd veel kennis weg. Dit kan natuurlijk niet! Een 
volwassen stad moet eenvoudigweg een hoge school of universiteit hebben. 

Johanna Haanstra, wethouder gemeente Almere

Almere 2.0 heeft in 2030 een sterke en 
gedifferentieerde economie. De clusters 
geven kleur aan de economie van Almere. 
De assen Amsterdam – Almere en Utrecht – 
Almere zijn de dragers voor de economie. 

De werkgelegenheid in Almere ontwikkelt zich de laatste jaren voortvarend. De econo-
mie wordt opgestuwd door de krachtige economieën van Utrecht en Amsterdam. Er is 
echter nog wel een achterstand die moet worden ingelopen. Dit blijkt onder meer uit de 
grote dagelijkse forenzenstroom vanuit Almere; een overgroot deel van de beroepsbe-
volking rijdt iedere ochtend vanuit Almere richting Amsterdam en Utrecht. Een betere 
verhouding tussen werkgelegenheid en omvang van het inwoneraantal van Almere  
is voor een duurzame en volwassen stad onmisbaar. De opgave om 100.000 extra  
banen te realiseren, vereist dat overheden op alle niveaus de handen ineen slaan. 
Almere zal een excellente gastheer zijn voor bestaande en nieuwe ondernemingen. 

“
”
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Hiertoe bieden wij onder meer een ruim en divers aanbod van locaties. Werkmilieus 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 onderschei-
dende kwaliteit van Almere. 
Naast een economische groei in de breedte is ook kwalitatieve groei van belang voor 
een meer evenwichtige en duurzame economie. Een groei die gericht is op uitbreiding 
van de kenniseconomie in Almere. Het gaat om het stimuleren van clusterontwikkeling, 
die van (inter)nationale betekenis is. Dit zijn zowel clusters die elders in de Noordelijke 
Randstad door ruimtegebrek nauwelijks kunnen doorgroeien, als nieuwe clusters die 
zich in Almere beginnen te ontwikkelen. Het gaat om de clusters health, welness & life 
sciences, duurzame gebiedsontwikkeling, ICT & media, luchthaven Lelystad en logistiek 
& handel. De kansen voor deze clusterontwikkeling worden in samenwerking tussen 
overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstituten zorgvuldig uitgewerkt. Zij 
zullen de clusterontwikkeling stimuleren en aanjagen vanuit de Economic Development 
Board Almere. De clusters geven in 2030 kleur aan de economie van Almere.

Enerzijds is de economie van Almere geheel vervlochten met de economie van de metro-
poolregio Amsterdam en de Noordvleugel Utrecht. Anderzijds is de Noordelijke Randstad 
voor haar economische expansie ook afhankelijk van de mogelijkheden die Almere te 
bieden heeft. De wederzijdse wisselwerking tussen regio en Almere kan alleen plaats-
vinden onder de conditie dat de gebieden optimaal met elkaar zijn verbonden. Dit heeft 
zowel betrekking op de elektronische snelweg als op fysieke verbindingen. Geografische 
nabijheid en bereikbaarheid blijven belangwekkende vestigingsfactoren voor bedrijven. De 
opgave voor 100.000 banen in het kader van de Schaalsprong heeft dus alleen kans van 
slagen indien de economische assen Almere – Amsterdam (A1-A6-A9, de Hanzelijn en 
de IJmeerlijn) en Almere – Gooi – Utrecht (A27 en de Stichtse lijn) optimaal zijn. 

Een grote groei van de economie in Almere is om meerdere redenen nodig. 
Fysiek hebben we de ruimte voor 100.000 extra banen. In Almere kunnen 
we aantrekkelijke milieus creëren. Aan de overige condities moet echter ook 
worden voldaan. Onmisbaar zijn goede verbindingen met de regio, met als 
belangrijkste toevoeging de IJmeerlijn. Vervolgens moeten we op regionaal 
niveau de volgende stap zetten om de handen verder ineen te slaan. In 2030 
moet Almere geïncorporeerd zijn in de economie van de Noordelijke Randstad. 

Martine Visser, wethouder gemeente Almere

Almere 2.0 versterkt de Noordelijke 
Randstad. Het wordt een OV-stad. 
De IJmeerlijn is de drager voor een 
verantwoorde Schaalsprong en  
succesvolle metropoolvorming. 

In Almere 2.0 is expliciet gekozen voor het ontwikkelen van een duurzame stad die 
fysiek, sociaal en economisch is verankerd in de omliggende omgeving. Wij kiezen 
daarbij voor een alzijdige ontwikkeling; een ontwikkeling in westelijke én oostelijke 
richting. In de tijd wordt hierbij eerst ingezet op het versterken van de fysieke verbin-
dingen met de metropoolregio Amsterdam, en direct hierop volgend het opschalen en 
opwaarderen van de verbindingen met de Utrechtse regio.

Op de korte termijn wordt de capaciteit van de corridor A6-A1-A9-A10 en de Flevolijn 
uitgebreid. De verbreding van de A6 verbetert de bereikbaarheid van de stad en maakt 

“
”



Samenvatting Concept Structuurvisie Almere 2.0   020 Samenvatting Concept Structuurvisie Almere 2.0 021

nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het aantal treinen op de Flevolijn neemt toe van acht 
naar twaalf per uur in beide richtingen. Dit maakt spoorboekjeloos reizen tussen Almere 
en Amsterdam realistisch. Tevens verbindt de Hanzelijn Almere met Zwolle. Hiermee 
ligt Almere niet langer meer aan een doodlopende spoorlijn. Zij krijgt een plaats in 
het netwerk tussen de Randstad en het Noorden van het land. Almere wordt met de 
Utrechtse regio verbonden door capaciteitsuitbreiding van de A27 en de aanleg van 
een Stichtse lijn. Deze Stichtse lijn wordt in eerste instantie als een hoogwaardige 
openbaar vervoersverbinding ontwikkeld. Op termijn is deze lijn op te waarderen tot 
een railverbinding.

Voor een robuuste verbinding met de metropoolregio Amsterdam is de aanleg van 
de IJmeerlijn cruciaal. De IJmeerlijn vormt de verbindende schakel in de dubbelstad 
Amsterdam – Almere, en is de belangrijkste drager voor een groeiend Almere en de 
metropoolvorming. Deze nieuwe as is niet alleen een fysieke verbinding, het intensiveert 
de sociale, culturele en economische connecties tussen Almere en de metropool. De 
relaties zijn van belang voor een duurzame ontwikkeling van Almere en versterking van 
de internationale concurrentiekracht van de Noordelijke Randstad. De intensivering 
van deze relatie is legitiem. De berekening van de vervoerswaarde van de IJmeerlijn 
toont aan dat er in 2030 dagelijks drie keer zoveel reizigers van het openbaar ver-
voer gebruik zullen maken. Het aantal OV-reizigers stijgt naar 130.000 per dag. Over 
de IJmeerlijn gaan dan meer reizigers dan nu dagelijks per trein op en neer over de 
Hollandsebrug reizen naar Amsterdam. De IJmeerlijn maakt Almere tot een OV-stad. 
Zonder een IJmeerlijn dreigt Almere een klassieke autostad te worden.

Doordat de Markerwaard niet is aangelegd, is Almere nooit adequaat ontslo-
ten. Amsterdam heeft ruim twintig toegangswegen; Almere heeft er één. De 
bereikbaarheid is nu al een groot probleem. Duizenden mensen staan dage-
lijks in de file, in de trein moet je staan. Tel daar 160.000 mensen bij  
op, en het (file)leed is niet te overzien. Als het Rijk wil dat Almere groeit, zal 
tegelijkertijd geïnvesteerd moeten worden in de bereikbaarheid van de stad.  
Een onbereikbare stad moeten we niet willen bouwen. ‘Ja’ op groei is onlos-
makelijk verbonden met ‘ja’ op bereikbaarheid. Andersom geldt hetzelfde: 
geen IJmeerlijn, geen Schaalsprong.

Annemarie Jorritsma, burgemeester gemeente Almere

“ “
” ”

De Schaalsprongas: grootschalige 
gebiedsontwikkelingen van west tot oost. 

De grote ruimtelijke ingrepen van de Schaalsprong zijn geschakeerd in een langgerekt 
gebied van het westen naar het oosten, dwars door de stad: de Schaalsprongas. Door deze 
configuratie van grootschalige gebiedsontwikkeling blijft de hoofdstructuur van het bestaande 
stedelijke gebied onaangetast. De as start letterlijk ín de metropoolregio Amsterdam zelf, om 
vervolgens via de IJmeerlijn de stap te maken naar Almere. Deze robuuste (OV-)verbinding 
is voorwaardelijk voor een gezonde groei van Almere. In Almere IJland en Almere Pampus 
worden (hoog) stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Een verrijking voor Almere, 
dat nu grotendeels bestaat uit grondgebonden woningen. Almere Centrum zal vorm krijgen 
rondom het Weerwater. De ligging is uniek: een dynamisch stadshart aan de ene zijde, een 
optimaal bereikbare snelweglocatie er tegenover. Door beide zijden te ontwikkelen wordt het 
Weerwater het mentale hart van de stad. Langs de lijn van organische stedenbouw, wordt 
in Almere Oosterwold een breed scala aan landelijke woon- en werkmilieus gerealiseerd; 
niet alleen als logische tegenhanger van de stedelijke westzijde van de stad, maar ook in 
aansluiting op de kwaliteiten van de Gooi- en Vechtstreek. Daarnaast biedt dit gebied tal van 
reservelocaties voor hoogwaardige stedelijke voorzieningen. Met de A27 en Stichtse lijn is 
deze oostelijke ontwikkeling verankerd en verbonden met de Noordvleugel Utrecht. Hiermee 
wordt de alzijdige oriëntatie van Almere in de Noordelijke Randstad gecompleteerd.

De Concept Structuurvisie vormt de meest duurzame oplossing voor de 
problemen van het oude land. Wat in Almere wordt gebouwd, wordt elders níet 
gebouwd. Kostbare landschappen blijven dus behouden. Dit maakt de Schaal-
sprong per definitie duurzaam of ‘milieuproof’. Daarnaast zetten wij nadrukke-
lijk in op het gebruik van het openbaar vervoer. De aanleg van een IJmeerlijn 
is daarbij noodzakelijk. Wanneer wij Almeerders die dagelijks richting de 
hoofdstad reizen géén goed alternatief bieden, creëren wij willens en wetens 
een autostad. Dat gebeurt ook wanneer wij er voor kiezen het gros van de wo-
ningen aan de oostzijde van de stad te bouwen, terwijl het merendeel van de 
Almeerse bevolking in de Amsterdamse regio werkt. De onderzoeken wijzen 
allen uit: een grootschalige oostelijke ontwikkeling is synoniem voor een een-
zijdige stad, een autostad, ongewenst fileleed en onnodige milieu-belasting.

Adri Duivesteijn, wethouder gemeente Almere
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Almere IJland benut de kans die de 
combinatie van de IJmeerlijn en het 
ecologische herstel van het IJmeer en 
Markermeer biedt. 

Almere IJland komt voort uit de combinatie van twee noodzakelijke ingrepen in het 
IJmeer. Het is een kans die de metropoolregio als het ware in de schoot is geworpen, 
en die wij niet mogen laten lopen. Voor de Schaalsprong Almere is de aanleg van de 
IJmeerlijn om meerdere redenen cruciaal. Berekeningen tonen de kwaliteit van deze 
verbinding onmiskenbaar aan. In 2030 zullen meer dan 50.000 mensen per dag van 
deze lijn gebruik maken. Dit is substantieel meer dan het aantal reizigers dat nu dage-
lijks via de Hollandsebrug met de trein op en neer pendelt. Om de openheid van het 
IJmeer te behouden zal de IJmeerlijn bij Almere vlak over de dijk onder water in een 
tunnel verdwijnen. Hiervoor is een buitendijks eiland nodig. Naast de IJmeerlijn zal  
geïnvesteerd moeten worden in de ecologische kwaliteit van het IJmeer en Markermeer. 

Het continu opwervelend slib veroorzaakt verdere achteruitgang van de natuur.  
Om het slib tot stilstand te brengen moeten op grote schaal wetlands worden aange-
legd. Situering tussen de Noord Hollandse kust en Almere heeft een positief effect op 
het reduceren van de slibstroom. De combinatie van het eiland voor de IJmeerlijn en 
de aanleg van wetlands leidt tot een bijzondere kans om stad en natuur te combine-
ren. Temidden van de wetlands is er ruimte voor unieke buitendijkse woon-, werk- en 
recreatiemilieus. Op Almere IJland ontstaat rondom het station voor de IJmeerlijn een 
concentratie van bebouwing. Aan de zuid georiënteerde IJmeerbaai ligt het waterfront. 
Hier ontstaat een aaneenschakeling van recreatieve voorzieningen zoals een haven, 
sportvoorzieningen, hotels, cafés, restaurants en winkels. Het is een thuishaven voor de 
watersport(ers) op het IJmeer. Rondom dit waterfront biedt IJland ruimte aan nieuwe 
woonvormen en (regionale) voorzieningen. Op grotere afstand van het centrum is 
ruimte voor woonvormen in lage dichtheden. Afhankelijk van het succes biedt IJland 
ruimte voor 5.000 tot 10.000 woningen.

Almere IJland is een vanzelfsprekend 21e eeuws vervolg op de Zuiderzeewerken. 
Voor deze bijzondere locatie is door een ontwerpteam dat bestaat uit McDonough+ 
partners, West 8 en MVRDV een voorbeelduitwerking opgesteld.  
Dit ontwerp wordt in een aparte brochure nader toegelicht. 
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Almere Pampus richt zich op 
het IJmeer en Amsterdam. 

Binnendijks wordt in het westen van Almere het stadsdeel Almere Pampus ontwikkeld. 
Het uitzicht op het IJmeer, het zicht op Amsterdam en de lange kustlijn geven deze 
locatie een metropolitaan karakter. Het is via de IJmeerlijn uitstekend verbonden met 
zowel het centrum van Almere als het centrum van de metropoolregio. Hiermee ligt 
Almere Pampus op één lijn met de Zuidas en IJburg. Deze ligging maakt het mogelijk 
om voor Almeerse begrippen in relatief hoge dichtheden te bouwen. Het stadsdeel zal 
ruimte bieden aan circa 20.000 woningen. Daar dit stadsdeel ook aan de economi-
sche as van de metropool ligt, zijn er ook volop kansen voor bijzondere werkmilieus. 
Om de oriëntatie op het water te optimaliseren, wordt langs de dijk over een brede 
zone een verhoogd maaiveld gecreëerd, met ruimte voor een kustboulevard. Almere 
Pampus zal samen met Almere Poort de strandlocatie voor het IJmeer vormen.  
De huidige werkhaven van Pampus wordt ingericht als aantrekkelijke buitenhaven 
voor grootschalige waterrecreatie. Er is tevens ruimte voor experimenten met drijvend 
wonen. 
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Almere Centrum is het culturele hart van 
de stad. Station Almere Centrum groeit uit 
tot een hoogwaardig vervoersknooppunt. 
Almere Weerwater is een autonome 
snelweglocatie en vormt de verbindende 
schakel tussen Stad en Haven. 

Almere Centrum vormt het culturele hart van de stad. Het ligt letterlijk op het kruispunt 
van de eerste Almeerse ontwikkelingsas – de A6 en Flevolijn – en de nieuwe 
ontwikkelingsas: de IJmeerlijn in combinatie met de Stichtse lijn. Dit kruispunt biedt, 
zowel in kwantiteit als in kwaliteit, potenties voor het centrum. Hier kan de sociale, 
economische en culturele kracht van de stad lokaal maar ook regionaal en nationaal in 
haar volle omvang tot ontwikkeling komen. Naast uitbreiding van het huidige Stadshart 
en het stationsgebied Almere Centrum is het meest in het oogspringend de sprong van 

het centrum over het Weerwater. Bij de verbreding van de A6 zal deze ter hoogte van 
het Weerwater op het niveau van het maaiveld worden gelegd en vervolgens worden 
overkluisd. Door deze ingrepen ontstaat een nieuwe ontwikkellocatie in het midden 
van de stad, die met de auto optimaal bereikbaar is. Deze uitstekende ontsluiting en 
centrale ligging bieden mogelijkheden voor grootschalige nieuwe concepten voor 
werklocaties en/of woonmilieus. Hiermee vormt het een aanvulling op het huidige 
Stadshart. Met de ligging van Almere Weerwater en het Stadshart aan beide zijden van 
het Weerwater ontstaat een tweedelig stadscentrum. Beide delen hebben een eigen 
identiteit en culturele en economische betekenis voor de stad. Het tussenliggende 
Weerwater is het centrale stadspark van Almere. Zij verbindt beide delen van het 
stadscentrum met elkaar. Gedrieën geven zij een nieuwe stedelijke laag en kwaliteit aan 
Almere.
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Almere Oosterwold geeft ruimte aan 
individuele woon- en werkidealen en 
organische groei. 

Het oostelijk deel van de Schaalsprongas wordt gevormd door het stadsdeel Almere 
Oosterwold. Het is opgebouwd uit de kernen van Almere Hout Noord en Midden en het 
nieuwe Almere Eemvallei. In dit gebied wordt ruimte gecreëerd voor landelijke woon- 
en werkmilieus in lage dichtheden. Het is de tegenhanger van de meer geplande hoog-
stedelijke westelijke ontwikkeling aan de Schaalsprongas. Het is een voortzetting van 
de woonmilieus in de Gooi- en Vechtstreek. Almere Oosterwold is een stadsdeel dat 
ruimte biedt voor grootschalige ontwikkeling van individuele woon- en werkidealen en 
organische groei (particulier opdrachtgeverschap) in een groene omgeving. Het is een 
antwoord op de regionale behoefte aan deze woonmilieus. Een beperkt aantal kaders 
voor infrastructuur en centrale groenstructuur ter plaatse van de historische bedding 
van de Eem wordt vastgelegd. Vervolgens is het ontwikkelingsproces volledig gericht 
op de wetmatigheden van organische stedenbouw. 

Per ontwikkelingseenheid zullen stad en ommeland in gezamenlijkheid worden ont-
wikkeld. Het ommeland biedt per bouweenheid ruimte voor een groenstructuur in 
combinatie met stadslandbouw, ruimte voor zichtlijnen, duurzame energieopwekking, 
waterzuivering en benodigde infrastructuur. Almere Oosterwold wordt het toonbeeld 
van duurzame gebiedsontwikkeling. Via een ontspannen ontwikkeling wordt het een 
bijna caleidoscopisch stadsdeel, met een grote variëteit aan ontwikkelingsvormen die in 
totaal ruimte bieden aan 15.000 tot 18.000 woningen. Hierbinnen is ruimte gereser-
veerd voor het A6 park – een gemengd bedrijvenpark met grootschalige detailhandel 
– en enkele reservelocaties voor toekomstige grootschalige regionale concepten.  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Floriade.
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Almere 2.0 is geen blauwdruk. Het maakt 
een gefaseerde ontwikkeling mogelijk en 
biedt een raamwerk waarin initiatieven de 
ruimte krijgen.

De Concept Structuurvisie Almere 2.0 is in veel opzichten geen traditionele Structuur-
visie. Het vormt de inhoudelijke agenda voor de afspraken die Almere, de provincie 
Flevoland en het Rijk in oktober 2009 maken over de Schaalsprong Almere. Almere 
2.0 is dus niet alleen een ruimtelijke visie. Het is een integrale ecologische, sociale 
en economische visie, specifiek gericht op een duurzame ontwikkeling van Almere en 
versterking van de Noordelijke Randstad. 

Almere 2.0 is nadrukkelijk geen blauwdruk. Het is een flexibele ontwikkelingsstrategie. 
Het biedt kaders voor ontwikkelingen. Op deze manier creëren wij de mogelijkheid in te 
spelen op nieuwe (tijds)inzichten, en om kansen te grijpen wanneer die zich voordoen. 
De Structuurvisie daagt mensen uit zélf initiatief te nemen, met alle creativiteit, energie 
en gedrevenheid die daarmee gepaard gaat. In Almere maken mensen de stad.

De groei van Almere strekt zich uit over enkele decennia. De Schaalsprong zal 
dan ook gefaseerd worden uitgevoerd, wat het mogelijk maakt om te stoppen 
wanneer dat wenselijk is. Stap voor stap kunnen wij met het Rijk toewerken 
naar een stad waar – op termijn – 350.000 mensen zullen wonen. Wat echter 
níet mogelijk is, is dat wij stappen zetten zonder we met het Rijk overeen-
stemming over het eindbeeld hebben. 

Adri Duivesteijn, wethouder gemeente Almere

De planuitwerkingen uit de Structuurvisie hebben dan ook een illustratief karakter. De 
komende twintig tot dertig jaar zijn meerdere uitwerkingen mogelijk en ook gewenst. 
Hiermee blijft Almere 2.0 een levend en toekomstgericht plan, met een vergelijkbare 
kwaliteit als het Ontwerp Structuurplan Almere dat in 1977 door de Almeerse Founding 
Fathers is opgesteld.

“ “
”

”

Het is van belang dat de Schaalsprong 
wordt (h)erkend als een nationale opgave. 

In samenhang met de gerelateerde Randstad Urgent projecten heeft de Schaalsprong 
alle kenmerken van een grootschalig, veelomvattend nationaal project. Zoals de Founding 
Fathers een plan maakte dat uitsteeg boven een geïsoleerd lokaal belang en gericht was op 
de vraagstukken van de regio, zo dient Almere 2.0 naast een verantwoorde ontwikkeling 
van Almere ook een hoger belang. De Schaalsprong Almere in combinatie met de Randstad 
Urgent projecten voor de IJmeerlijn, Toekomstvisie IJmeer Markermeer, de verbindingen met 
de Utrechtse regio en de groei van de luchthaven Lelystad is een opgave van (inter)nationale 
betekenis. Het moet bijdragen aan het terugbrengen van de Randstad aan de Europese top 
van regio’s. Dit vraagt vele jaren, vele investeringen, vele procedures en adequaat bestuurlijk 
handelen. Het project is in zijn omvang en complexiteit vergelijkbaar met de 2e Maasvlakte, 
de Deltawerken, Ruimte voor de Rivieren en Reconstructie Veenkoloniën. Zonder uitzon-
dering maakte een geconcentreerde inzet van het Rijk bij deze omvangrijke projecten het 
verschil. Voor een succesvolle aanpak van de Schaalsprong Almere en de metropoolvorming 
zal het Kabinet ten gunste van geheel Nederland wederom het verschil moeten maken.

Vanuit de overtuiging dat het niet (langer) toelaatbaar is onsamenhangende 
keuzen te maken, wordt met het programma Randstad Urgent en de RAAM-
brief (Rijksbesluiten Amsterdam Almere Markermeer) nadrukkelijk gekozen voor 
integrale gebiedsontwikkeling. Projecten worden, vanuit een duidelijke visie op 
de Randstad als geheel, met elkaar verbonden. Ik beschouw deze keuze als een 
belangrijke en prijzenswaardige omslag in de ruimtelijke ordening. In een tijd 
van verdergaande verrommeling van ons landschap, getuigt het van vooruit-
gangsgeloof om te kiezen voor ‘maakbaarheid’ op een hoger schaalniveau. De 
Schaalsprong is daarmee onderdeel van één van de grootste ruimtelijke orde-
ningsopgaven in de Nederlandse geschiedenis. Eind 2009 moet blijken of het 
Rijk de ambitie waar kan maken. Of er inderdaad sprake is van een rehabilitatie 
van de ruimtelijke ordening. Of het daadwerkelijk mogelijk is om strategische 
ontwikkelingen aan elkaar te koppelen. Of kan worden gekomen tot een duur-
zame en waardevolle oplossing op het hoogste schaalniveau.

Adri Duivesteijn, wethouder gemeente Almere
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Almere 2.0 
is een ecologisch, sociaal 
en economisch duurzame 
stad en draagt bij aan 
de ontwikkeling van 
de Noordelijke Randstad 
en de metropoolregio 
Amsterdam.


