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“Voor mij was het hele project Almere de
verwerkelijking van een ideaal. Vroeger trok de adel
de stad uit, stichtte landgoederen. En nu kregen wij
dankzij ons goede belastingsysteem en een hoog
opleidingsniveau de kans om een landgoed voor een
kwart miljoen mensen aan te leggen.”
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Almere is in beweging. Dat is vanaf het ontstaan van de stad, nu zo’n dertig jaar
geleden, altijd het geval geweest, en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Zeker
nu er afspraken zijn gemaakt over een tweede start van Almere, Almere 2.0,
raakt de ontwikkeling van de stad de komende jaren in een stroomversnelling.
Iedere drie maanden verschijnt het kwartaalbericht Almere 2.0, waarin de
voortgang van deze ontwikkeling – concreet: de voortgang van de werkmaatschappijen Almere-Amsterdam, Almere Centrum-Weerwater, Almere Oosterwold en de themaorganisaties – wordt beschreven. Daarnaast is er, met dit
themabericht, een nieuw instrument ontwikkeld om doelgroepen intensiever
te informeren over specifieke onderwerpen die betrekking hebben op de nabije
of verre toekomst van Almere. In sommige gevallen zijn dit onderwerpen die
in de kwartaalberichten al kort aan de orde zijn geweest, in andere gevallen
zijn het onderwerpen die ogenschijnlijk minder met de groei van Almere te
maken hebben, maar impliciet van grote betekenis zijn voor de toekomst van
de stad. Actief burgerschap bijvoorbeeld, de integrale wijkaanpak, de wijze van
gronduitgifte of duurzaamheid. Het themabericht focust dan ook niet alleen op
de ruimtelijke groei, maar nadrukkelijk ook op de sociaal-maatschappelijke en
economische opgave. Dit betekent dat sprake is van wisselende auteurs en
doelgroepen. Het themabericht heeft geen vaste verschijningsdatum. In sommige gevallen wordt het gekoppeld aan de actualiteit of een congres of symposium, in andere gevallen is het een opzichzelfstaande publicatie.
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Dit eerste themabericht richt zich op Almere als landschapsstad. Het groenblauwe casco is karakteristiek voor Almere, en dat is één van de redenen dat
het als separaat programma in het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 is
opgenomen: “Partijen erkennen dat uitbreiding en ontwikkeling van een nieuw
groenblauw raamwerk aan de oostzijde van Almere noodzakelijk is om het
woon-, werk- en leefmilieu in de Noordelijke Randstad bijzondere kwaliteit te
kunnen geven. Gelijktijdig is versterking van het bestaande groenblauwe casco
van Almere noodzakelijk om de toenemende recreatieve druk op te kunnen
vangen.” Inmiddels heeft een projectgroep, onder gezamenlijke leiding van de
gemeente Almere en het ministerie van LNV, substantiële stappen gezet op weg
naar een sluitende businesscase inclusief een uitvoeringsagenda en -strategie.
Deze stappen en het uiteindelijke resultaat zullen in de kwartaalberichten worden beschreven.
De concrete aanleiding om te komen tot dit themabericht, ligt in de Internationale Flora Expositie en met name het daaraan gekoppelde congres ‘The Green
City’ in Taipei, Taiwan, in november 2010. Op uitnodiging van dhr. Doeke Faber
(voorzitter van de Vereniging Bloemenveilingen in Nederland en bestuurslid van
de Nederlandse Tuinbouwraad) heeft Adri Duivesteijn, wethouder Duurzame
Ruimtelijke Ontwikkeling in Almere, een bijdrage aan dit congres geleverd.
Dit themabericht is een uitwerking van deze bijdrage.
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Introductie

“De vroegere beschavingen beschouwden steden niet als iets beschamends of onvermijdelijks, maar als
bewuste scheppingen voor wier aanleg, onderhoud en verfraaiing men zich terecht offers getroostte”,
schreef de historicus Donald Olsen in zijn boek De stad als kunstwerk. Een tijdloze uitspraak die niet
alleen opgaat voor “vroegere beschavingen”, maar zeker ook voor onze tijd en onze beschaving.
Het geldt des te sterker voor Almere, een stad die slechts enkele decennia terug als bewuste schepping
is ontstaan. Waar het gros van onze Nederlandse steden honderden jaren oud is, was Almere er veertig
jaar terug nog niet. “Met de bouw van de IJmeersteden tegenover het Gooi zal omstreeks 1975 kunnen
worden begonnen”, schreef de regering in de Tweede nota over de ruimtelijke ordening in 1966. Het is
nauwelijks te bevatten, maar op dat moment bestond Almere – toen overigens nog naamloos – slechts
op papier. De dijken van Zuidelijk Flevoland waren nog niet dicht, het water was nog niet weg en de
ontginning nog niet begonnen.
Inmiddels biedt Almere plaats aan bijna 190.000 inwoners. Daarmee is Almere niet alleen de jongste,
maar ook de grootste New Town van Nederland. De groei zal in de komende jaren doorzetten. Almere
ontwikkelt zich tot een volwaardige, volwassen stad, waar op termijn zo’n 350.000 mensen zullen wonen. De uitspraak van Olsen wint daarmee aan actualiteit en betekenis: ook Almere 2.0 is een bewuste
schepping, en het is meer dan terecht dat wij ons tot het uiterste inspannen voor “aanleg, onderhoud en
verfraaiing” van de huidige en toekomstige stad.
Dat gebeurt op een veelvoud van terreinen. Het gaat niet alleen om het creëren van fysieke
voorwaarden voor een groeiende stad, die de regio versterkt – de bouw van woningen of de realisatie
van infrastructuur – maar nadrukkelijk ook om investeringen in de economie, om de kwantitatieve en
kwalitatieve uitbreiding van de sociaal-maatschappelijke voorzieningen of om een impuls op het gebied
van sport, cultuur of onderwijs.
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Wanneer we spreken over de betekenis van het landschap, dan vormt Almere al sinds haar ontstaan een
tot de verbeelding sprekend voorbeeld. Almere is bedacht als New Town, specifiek bedoeld om de groei
van andere steden te temperen. Gelijktijdig ook om nieuwe excellente kwaliteiten aan de regio toe te
voegen. Er werd zowel een stad als een regio ontwikkeld. In Nederland werd het denken over steden gedomineerd door het idee van de centrumstad, ofwel de compacte stad gedachte. Deze benadering was,
binnen de kring van progressieve politici en architecten, bijna heilig. De ontwerpers van Almere, vrijwel
allemaal landschapsarchitecten, kregen de kans om vanuit een andere filosofie een ander stadsconcept
te introduceren. Zij ontwikkelden een stadsplan dat uitging van een meerkernenstructuur; het groen en
het water tussen de kernen zouden de dragers van de stedelijke structuur gaan vormen.

Luchtfoto Almere (2009)

Juist omdat Almere niet beantwoordt aan het in Nederland gangbare beeld van steden, hebben wij er nooit
de juiste naam voor gevonden. Is het een suburbane stad? Een parkstad? Een tuinstad? Een landschapsstad? Stedenbouwkundige Teun Koolhaas, hoofd van het ontwerpteam van Almere, heeft het in ieder geval
als volgt geduid: “Voor mij was het hele project Almere de verwerkelijking van een ideaal. Vroeger trok de
adel de stad uit, stichtte landgoederen. En nu kregen wij dankzij ons goede belastingsysteem en een hoog
opleidingsniveau de kans om een landgoed voor een kwart miljoen mensen aan te leggen.”
Een landgoed of een landschapsstad. What’s in a name? Hoe je de stad ook wilt noemen, het is evident
dat Almere een stad is waarin zowel het groen als het blauw vanaf de eerste pennenstreek de rode draad
hebben gevormd; de bossen, de parken, de velden, de akkers en het water zijn voor de ontwerpers altijd
het primaire uitgangspunt geweest. Het leverde een unieke stad op die door haar bewoners hoog wordt
gewaardeerd, maar die door buitenstaanders nog niet altijd goed wordt begrepen.
Nu de stad zowel in inwonertal als in bebouwd oppervlak zal verdubbelen, stellen wij ons de vraag hoe we
deze rode draad kunnen doortrekken. Hoe kunnen het groen en het water een integraal onderdeel vormen van de stad, de wijk, de buurt, de straat? Hoe kunnen wij de groen- en watergebieden zó inrichten
en activeren, dat ze dienstbaar zijn aan de wensen en behoeftes van de mensen in de stad? Hoe kunnen
we hier excellente groene en blauwe kwaliteiten bieden, die complementair zijn aan het regionale aanbod?
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Een terugblik: het landschap in Almere 1.0

De toekomst bestaat bij de gratie van het verleden, en het is daarom van belang om – vóór wij vooruitblikken op Almere 2.0 – ook te kijken naar de oorspronkelijke ideeën, idealen en plannen voor Almere.
Het tweede begin van Almere bouwt tenslotte voort op dat eerste begin. Wij starten dan ook met een
korte terugblik op het ontstaan van de stad, in het bijzonder op de betekenis van het landschap.
Hoewel Almere slechts enkele decennia oud is, voert de geschiedenis ver terug. Al in 1660 werd
gesproken over het maken van land. Het zou tot 1860 duren voordat er daadwerkelijk mee werd
gestart. Eén van de droogleggingen is die van de Haarlemmermeer; het leverde land op waar thans de
luchthaven Schiphol is gevestigd. Over de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee werd in 1918
besloten. De doelstelling van het droogleggen van onze binnenzeeën was vierledig: het oude land moest
worden beveiligd tegen overstroming, er moest worden gezorgd voor een zoetwatervoorziening voor de
omliggende landsdelen, het landbouwareaal moest worden uitgebreid, en er moesten betere verbindingen tussen de landsdelen worden gerealiseerd.

Kaartenreeks ontginning IJsselmeerpolders

De ontwikkeling van het Westen Des Lands (1958)

Structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders (1961)

Veertig jaar lang werd het Zuiderzeeproject volgens plan uitgevoerd. Met het rapport De ontwikkeling
van het Westen des Lands (1958) ontstond een nieuw perspectief; de polder zou, meer dan gedacht,
een overloop vormen voor het overbevolkte Amsterdam. Na de Tweede Wereldoorlog explodeerden de
Nederlandse steden; met name in Amsterdam woonden veel mensen in volstrekt onmenselijke leefomstandigheden, in krotten en sloppen. Een nieuwe stad kon een alternatief vormen en zou de Randstad
en Amsterdam de ruimte bieden om zich van binnenuit te vernieuwen. Almere is dus niet bedacht als
zelfstandige stad, maar als toevoeging aan een reeds omvangrijk en snel groeiend stedelijk gebied.
De wording van de stad is een handreiking, vooral bedoeld om de drukbevolkte gebieden in ons land
leefbaar en aantrekkelijk te houden. In 1961 werd dit nieuwe beleid, in het voorwoord van het Structuurplan, als volgt onder woorden gebracht: “Nu zullen, naast veiligheid, waterhuishouding en agrarische
belangen ook de vermindering van de bevolkingsdruk in het westen, de vermeerdering van het nationale
recreatiegebied en de verbetering van het gehele Nederlandse communicatienetwerk het plan van deze
inpoldering beheersen.”
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Toen Almere werd bedacht, sprak het vanzelf dat na Flevoland ook de Markerwaard zou worden ingepolderd. Het gebied zou een nieuw hart van Nederland vormen, dat de omliggende landsdelen met elkaar
zou verbinden. Door het nieuwe land werden een spoorlijn en een indrukwekkend raster van autowegen
getekend, “ter verbetering van het gehele Nederlandse verkeers- en vervoersnet”, aldus de Tweede Nota
over de ruimtelijke ordening. De regering zag echter af van de inpoldering van de Markerwaard; een
beslissing die de aansluiting van New Town Almere op het oude land sterk heeft benadeeld, omdat de stad
– tot op de dag van vandaag – ontstoken is gebleven van een meerzijdige ontsluiting richting Amsterdam.
Ebenezer Howard’s Garden City
Vanaf 1968 is gewerkt aan het stadsconcept van Almere. Het waren vooral ontwerpers die studeerden aan
de Landbouwhogeschool in Wageningen, die in en aan de polder werkten. Als vanzelfsprekend kwam de
opdracht voor het maken van de New Town Almere dan ook bij dit ontwerpteam terecht. Deze opdrachtverstrekking heeft Almere getekend. Almere kreeg een totaal andere start dan andere Nederlandse steden.
Vanaf het prille begin stond het landschapsdenken centraal. Met Koolhaas waren veel van de Founding
Fathers van mening dat Almere een andere stad moest worden. Zij zetten zich af tegen de klassieke
stad, tegen de compacte stad gedachte. “De kunst zal zijn om van de normen los te komen waar in
Nederland nogal mee gewerkt wordt. Om die normen vrij te interpreteren en aan te passen en er mee
te ontwerpen”, heeft Koolhaas het ooit treffend verwoord (Adolescent Almere, 2007). Het stiltegebied
dat de polder toen was, bood daar ook ruime mogelijkheid toe. Tegen de heersende opvattingen van
het ministerie van Ruimtelijke Ordening in en als protest tegen de heersende, ingesleten ideeën over
stedenbouw, creëerden de peetvaders een atypische stad.

Garden City Model, Ebenezer Howard (1898)
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Almere vertoont veel overeenkomsten met het Garden City model van Ebezer Howard. Howard legde het
accent niet zozeer op de ruimtelijke of stedenbouwkundige aspecten; zijn Garden City was in beginsel
een sociaal-maatschappelijk model. Hij richtte zich met dit nieuwe, bijna ideologische stadsmodel op de
beheersing van de problematiek die gepaard ging met de uitbreiding van de bevolking, met de groei van
de steden, met de toenemende industrialisatie en de vervuiling. Kern van Howard’s model is een innige
harmonie tussen stad en land. Het groen dringt door in het hart van de stad, en over het omringende
land zijn talloze stedelijke functies uitgestrooid. De stad wordt zelfvoorzienend, waarbij de genoegens van
de stad worden gecombineerd met de voordelen van het land:
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De kern van Howard’s gedachtengoed is – hoewel niet altijd even expliciet – een integraal onderdeel van
het Structuurplan Almere geworden. In het Ontwerp Structuurplan uit 1977 is duidelijk te zien dat stad
en natuur twee eigenstandige entiteiten zijn, en tegelijkertijd onlosmakelijk met elkaar zijn vervlochten.
Als twee aaneengesloten magneten, of een goed huwelijk. Het Structuurplan toont dat Almere geen klassieke, compacte stad is, maar een polinucleaire stad, ingebed in een stevig landschappelijk raamwerk.

“But neither the Town magnet nor the Country magnet represents the full plan
and purpose of nature. Human society and the beauty of nature are meant to
be enjoyed together. The two magnets must be made one (…) The town is the
symbol of society – of mutual help and friendly co-operation, of fatherhood,
motherhood, brotherhood, sisterhood, of wide relations between man an man
– of broad, expanding sympathies – of science, art, culture, religion. And the
country! The country is the symbol of God’s love and care for man. All that we
are and all that we have come from it. Our bodies are formed of it; to it they
return. We are fed by it, clothed by it, and by it we are warmed and sheltered. Its
beauty is the inspiration of art, of music, of poetry. Its forces propel all wheels of
industry. It is the source of all health, all wealth, all knowledge. But its fullness
of joy and wisdom has not revealed itself to man. Nor can it ever, so long as this
unholy, unnatural separation of society and nature endures. Town and country
must be married, and out of this joyous union will spring a new hope, a new life,
a new civilization.” (Garden Cities of To-morrow, 1902).

Ontwerp Structuurplan (1977)
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Een vooruitblik: het landschap in Almere

Het stedelijk gebied is opgebouwd uit meerdere kernen, gelegen in een bosachtig landschap. De kernen
hebben een eigen identiteit en kunnen een eigen geschiedenis opbouwen. Door het royale groenblauwe
casco kunnen alle inwoners dicht bij het groen of het water wonen, en ontstaat een volstrekt vanzelfsprekende wisselwerking tussen stad en land, tussen wonen en groen, tussen groen en water. Almere is een
stad met een harmonische relatie met natuur, recreatie en landbouw.
Hoe principieel de combinatie tussen stad en natuur is, blijkt uit de manier waarop het Almeerse polderlandschap is omgezet in stadslandschap. Het groenblauwe casco is vooruitlopend op de bouw van
de stadskernen gerealiseerd; de kosten gingen letterlijk voor de baten uit. Nog voor de eerste paal de
Almeerse poldergrond in werd geslagen, ontwikkelden het groen en het water zich als identiteitdragers
van de stad. In 1975 werden de eerste grote bossen aangelegd. In 1980 volgden meer bossen, en
watergebieden als het Weerwater en de Lepelaarsplassen. In dit groene, waterrijke raamwerk werden de
kernen geplaatst. Eerst Almere Haven, toen Almere Stad, later Almere Buiten. Inmiddels zijn ook Almere
Hout en Almere Poort in ontwikkeling, en is ontstaan wat Almere 1.0 vandaag is: een eigenzinnige stad,
meerkernig, met rondom en tussen die kernen een overdaad aan groen en water.

Groenblauw casco vooruitlopend op stadskernen gerealiseerd

Almere 1.0 is berekend op 250.000 inwoners. Hoewel dit maximale uiterste voorlopig nog niet is
behaald, is in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het op de lange termijn niet voldoende is. In
provincies als Groningen en Limburg mag dan sprake zijn van krimp, volgens het CBS neemt de groei
van en de trek naar de Randstad nog altijd toe. Tot 2030 is behoefte aan 220.000 nieuwe woningen
in de noordelijke Randstad (RAAM-brief, november 2009). Daarbij heeft het kabinet de ambitie om de
Randstad - de economische motor van Nederland - terug te brengen aan de Europese top.
De Randstad is een atypische metropool. Het is geen aaneengesloten stedelijk gebied, maar een gebied
dat bestaat uit een ring van afzonderlijke steden, met in het midden een groen en blauw hart. Rond de
grote steden zien wij zich meer en meer metropolitane ontwikkelingen voltrekken. Steden groeien als
het ware naar elkaar toe. Juist omdat Almere een schakel vormt in de strategische driehoek AmsterdamAlmere-Utrecht, kan de stad een substantiële rol spelen in de ontwikkeling van de Randstad.

Structuurvisie Randstad 2040

Metropoolregio Amsterdam
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Waterland
Groene wiggen
Amsterdam

Groene Hart
Utrechtse
Heuvelrug
Grote regionale landschappen op het ‘oude land’
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Duidelijk is dat een deel van de 220.000 benodigde woningen binnen de grote steden gebouwd kan
worden. In de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 staat vermeld dat in het bestaand stedelijk gebied van Amsterdam tot zo’n 50.000 woningen zullen worden gerealiseerd. Daarnaast is, om verrommeling van het landschap tegen te gaan, een aantal nieuwe bouwlocaties nodig. Al in 2001 is, in de Vijfde
Nota over de Ruimtelijke Ordening, vastgelegd dat grote regionale landschappen op het ‘oude land’
zoveel als mogelijk moeten worden gevrijwaard. Historische gebieden als de Utrechtse Heuvelrug, de
dorpjes in Waterland en de zo kenmerkende scheggen van Amsterdam worden niet geofferd ten gunste
van woningbouw. In plaats daarvan is gekozen voor een concentratie van de woningbouwopgave op
een klein aantal grootschalige bouwlocaties. In alle nota’s die sinds de Vijfde nota zijn verschenen, wordt
Almere als één van de grote bouwlocaties benoemd. Dat is niet verwonderlijk. Almere beschikt over een
overdaad aan ruimte, en neemt een strategische plek in de Randstad in.
Almere heeft altijd benadrukt dat sprake is van een dubbele opgave. Ja, met de groei van Almere wordt
de ruimtedruk op de Randstad verlicht. Dat mag echter niet betekenen dat alleen de Randstad daarvan
profiteert. De groei moet Almere de kans bieden uit te groeien tot een volwaardige stad. Ondanks de
indrukwekkende aantallen – 60.000 woningen staat gelijk aan een stad ter grootte van Arnhem –
prevaleert de kwalitatieve opgave. Of, zoals in de Noordvleugelbrief (2006) is vastgelegd: “De stad groeit
niet alleen, maar ontwikkelt zich tot een complete, evenwichtige stad, met grootstedelijke voorzieningen.
Het gaat niet om de aanleg van een VINEX-wijk, maar om de geleidelijke (door)ontwikkeling naar een
complete stad van ongeveer 350.000 inwoners.”
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Met zo’n keuze mag niet lichtvoetig worden omgegaan. Dat is ook de reden dat de Almere Principles
zijn opgesteld. Met de Principles hebben we doorgrond wat de betekenis van de stad nu precies is. Wat
zijn de essentiële uitgangspunten die, zonder dat ze toen zijn vastgelegd en dus min of meer ‘avant la
lettre’, aan de stad ten grondslag liggen? Met de Almere Principles zijn de kwaliteiten die de fundering
onder Almere vormen, als beginselen onder woorden gebracht. Zo zien we bijvoorbeeld dat één van de
grootste kwaliteiten is dat stad en natuur twee autonome entiteiten zijn. In Almere ondersteunen stad en
natuur elkaar, maar ze zijn tegelijkertijd zelfstandig en gelijkwaardig. Dat is ook waarom we zeggen dat
stad en natuur gecombineerd moeten worden, in plaats van geïntegreerd.

Rehabilitatie van het oude stadsmodel: keuze voor meerkernenstad

Welk stadsconcept?
Hoe om te gaan met deze majeure groeiopgave? In Nederland is het, zoals gezegd, gangbaar te kiezen
voor een centrummodel of een compact stadsmodel: een stad die is opgebouwd vanuit het centrum,
en waarbij iedere uitbreiding dienstbaar is aan de versterking van dat centrum. Een andere keuze is die
voor een meerkernenstad: een stad met meer kernen, in een suburbane context. In Nederland is dat
een atypische keuze, omdat het al snel wordt geassocieerd met ‘urban sprawl’, zoals bijvoorbeeld in
Los Angeles zichtbaar is. In Almere, dat is gestart als een meerkernenstad, betekende het de principiële
keuze of we zouden afwijken van wat de stad nu is, of dat we zouden kiezen voor een rehabilitatie van
het oude stadsmodel.

De Almere Principles tonen aan dat de keuze voor de verdichting van de bestaande stad - het centrummodel - materieel betekent dat belangrijke groengebieden verloren zouden gaan. Het zou het fundament
van de stad aantasten; als Almere op die manier groeit, zou het oorspronkelijke Almere verloren gaan.
We kiezen dan ook voor een herwaardering van het Structuurplan Almere. We bouwen voort op de
meerkernige stadsopzet en doen daarmee recht aan wat Almere is: geen compacte stad met het landschap of afstand, maar een groene, waterrijke stad die bestaat uit meerdere kernen, elk met een eigen
karakter, in een stevig landschappelijk raamwerk.
Dit betekent dat we expliciet afstand nemen van de door het College van Rijksadviseurs ingezette lijn
van verdichting. In de unieke stadsstructuur van Almere past geen verdichting in de klassieke zin des
woords. Het is dan ook vreemd dat in de publicatie Prachtig Compact NL, die is opgesteld in opdracht
van het College van Rijksadviseurs, eenzijdig wordt gepleit voor versterking van het centrummodel. “Naar
het oordeel van het CRA is verdichting van onze bestaande steden noodzakelijk.” Daarmee wordt voorbij
gegaan aan de identiteit van Almere. Juist omdat Almere wezenlijk anders is dan klassieke steden als
Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, is een eendimensionale benadering van groei onvoldoende.
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Tegelijkertijd zien we dat de bestaande Almeerse stadsdelen vanuit eigen kracht en behoeften transformeren. Nieuwe woningen en nieuwe (maatschappelijke) voorzieningen worden toegevoegd. De uitbreiding van het Stadshart in Almere Stad, het nieuw centrum van Almere Buiten en een hoogstedelijke
kantoorlocatie naast het station Almere Centraal zijn illustratief voor de ontwikkeling van de bestaande
stad. Geleidelijk ontstaan nieuwe stedelijke momenten in de reeds bestaande stadsdelen, op strategische
en op de daarvoor gereserveerde locaties, en daarmee nieuwe stedelijke dichtheden. Juist doordat de
transformatie van onderop tot stand komt, gebeurt het altijd op een manier die bij Almere past - als een
‘Almeerse variant’ op klassieke verdichting.
De keuze om voort te bouwen op de jonge planningstraditie, biedt ons de mogelijkheid om Almere in de
tijd te realiseren. Doordat sprake is van meerdere kernen, is de stad nooit ‘onaf’. Er wordt gebouwd op
basis van een concrete (markt)vraag.
Nieuwe kernen

Concept Structuurvisie Almere 2.0 (2009)

De rehabilitatie van het oude structuurplan krijgt zijn weerslag in de Concept
Structuurvisie Almere 2.0, het plan voor de toekomst van Almere, dat in
samenwerking met Winy Maas (MVRDV) is opgesteld. Met de komst van
nieuwe stadsdelen – Almere IJland als unieke waterstad, een stedelijk Almere
Pampus, Almere Weerwater als het fysieke maar vooral ook het mentale
centrum van de stad en het extreem landelijke Almere Oosterwold –, creëren
we een kwantiteit van kwaliteiten. De Concept Structuurvisie Almere 2.0
levert nieuwe, onderscheidende woon- en werkmilieus op, de diversiteit in
woningtype, bevolkingssamenstelling en werkgelegenheid neemt toe. Door
deze aanpak ontstaat er niet alleen meer variatie in Almere zelf, maar biedt
Almere tegelijkertijd woon- en werkmilieus die in de noordelijke Randstad niet
of nauwelijks te vinden zijn. Het atypische Almere wordt complementair aan
klassieke buursteden als Amsterdam of Utrecht.
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De vraag is wat een geschikte strategie zou kunnen zijn. Hoe kunnen wij een suburbane stad meer laten
zijn dan de optelsom van woningen en arbeidsplaatsen? Hoe kan het vele groen maatschappelijk worden
verankerd? Hoe kunnen we stedelijke momenten – zoals bijvoorbeeld stadslandgoed de Kemphaan, de
Schaapskooi en het Boathouse – aan ons landschap toevoegen? Hoe wordt het landschap onderdeel
van de stad zelf?
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De uitdaging die voor ons ligt, is om het landschappelijke raamwerk betekenis te geven voor de stad als
geheel. Enerzijds door fysieke verbindingen te leggen tussen de stadsdelen, wijken en het omliggende
groen en het water. Achterkanten worden voorkanten, zodat verbindingen in plaats van afscheidingen
ontstaan. Door de groeiopgave kan Almere zich verbinden met de ruim dertig kilometer kust en de
grote wateren die de stad omringen. Anderzijds door de groene ruimte veel meer te gebruiken in de
stadskringloop, zodat een meer zelfvoorzienende stad ontstaat. Het landschap wordt daarmee gelaagder.
Naast de huidige functie voor natuur en recreatieve toegankelijkheid biedt het groen ruimte voor bijvoorbeeld voedselproductie, waterberging en -zuivering, afvalverwerking en zorg.

23

UR
LTU
CU
T,

De moderne Garden City
Het Structuurplan Almere biedt ons ook de mogelijkheid om de rode draad in de geschiedenis van
Almere door te trekken. Met de rehabilitatie van het structuurplan bouwen we voort op de kwaliteiten
die in de kern aanwezig zijn, en kiezen we expliciet voor een versterking van het Almeerse landschap.
De hoeveelheid groen en water is overweldigend, maar de meeste landschappen – zoals het Almeerderhout, Pampushout, de Lepelaarsplassen en de grote meren – liggen op afstand, en de beoogde
doorontwikkeling heeft nog maar ten dele plaatsgevonden. Stad en landschap liggen nu nog grotendeels
gescheiden, met de ruggen naar elkaar toe. De opgave is om het groen in, tussen en om de stadsdelen
te activeren, en nadrukkelijker verbinding te leggen met het landschap dat Almere omringt. Of, om één
van de Almere Principles aan te halen: combineer stad en natuur. Daarmee wordt het groen opgewaardeerd tot een levendig gebruikslandschap met een grotere betekenis, en wordt invulling gegeven aan de
ambitie van Koolhaas: “Een landgoed voor een kwart miljoen mensen.” Met daarbij de kanttekening dat
er op termijn zo’n 100.000 mensen méér van dat landschap kunnen genieten.

Landgoed Almere
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Wij hebben ervoor gekozen opnieuw terug te grijpen op het Garden City concept van Ebenezer Howard.
Een inniger huwelijk tussen stad en landschap kan ertoe leiden dat het groen bijdraagt aan het vervullen
van sociaal-maatschappelijke behoeften. Maar het model van Howard is meer dan honderd jaar oud, en
kan dan ook niet eendimensionaal worden toegepast op onze huidige samenleving. Tijden, en daarmee
behoeften, zijn veranderd. Waar Howard de groene ruimte wilde inzetten voor onder andere steengroeven en de vestiging van krankzinnigheidsgestichten, vraagt onze huidige maatschappij om nieuwe
arrangementen. Het groenblauwe casco zal in de toekomst stelselmatig worden gekoppeld aan een
concreet en hedendaags programma, dat voortkomt uit de behoeftes van inwoners, uit actuele thema’s,
uit de genoegens van de contemporaine stad.
Daarmee moderniseren we Howard’s Garden City. We kiezen ervoor om het groen opnieuw een bredere
betekenis te geven dan alleen het ruimtelijke. In Almere 2.0 zullen het stedelijk leven en het groen elkaar
als vanzelfsprekend versterken. Daartoe ontwikkelen we nieuwe combinaties tussen bijvoorbeeld groen
en gezondheid, tussen groen en kunst, tussen groen en landbouw of tussen groen en energie. Het is
echter niet enkel aan ons om dergelijke combinaties te maken. In lijn met het Almere Principle ‘Mensen
maken de stad’ dagen we ondernemers, bewoners of bewonersgroepen uit het landschap daadwerkelijk
te activeren (mensen maken het landschap), bijvoorbeeld door een tuinderij, een zorglandgoed, een
stadslandbouw- of recreatiebedrijf te realiseren.

Landgoed Almere
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Voorbeelden van programma’s

Wat is dan dat hedendaagse programma, dat de steengroeven en krankzinnigheidsgestichten van
Howard vervangt? Er zijn vele invullingen mogelijk. Losjes gebaseerd op het model van Howard, kunnen
we verschillende categorieën onderscheiden – met daarbij de kanttekening dat deze categorieën
uitsluitend noch uitputtend zijn, en dus niet rigide mogen worden ingevuld:
– Landschap en gezondheid en zorg;
– Landschap en kunst, cultuur en educatie;
– Landschap en watermanagement;
– Landschap en energie;
– Landschap en landbouw;
– Landschap en recreatie en leisure.
– Landschap en wonen
In al deze categorieën zien we, zowel in Almere als daarbuiten, aansprekende referentiebeelden. Deze
referenties zijn handvatten voor zoekrichtingen; het zijn illustraties die niet eendimensionaal moeten worden overgenomen, maar die ons inspireren en sturen in de doorontwikkeling van het ‘Landgoed Almere’.
In de meeste gevallen leiden bovenstaande combinaties tot stedelijke momenten in het landschap of
omgekeerd: tot landelijke momenten in het stadse. Het zijn enkelvoudige interventies. Waar het gaat om
de gebiedsontwikkelingen Almere IJland en Almere Oosterwold, worden stad en natuur echter volledig
met elkaar gecombineerd. Samen met William McDonough, Adriaan Geuze en Winy Maas ontwikkelden
wij de ultieme waterstad aan de westzijde van Almere, en in samenwerking met Winy Maas kwamen
wij tot een extreem landelijke invulling van de oostzijde. Daarmee overstijgen IJland en Oosterwold de
categorieën; de wisselwerking tussen landschap en programma is daar alomvattend.
Hierna een korte beschrijving van de categorieën, met daarbij een toelichting op de huidige situatie en
de toekomstplannen en aansprekende referentiebeelden. De gebiedsontwikkelingen Almere IJland en
Almere Oosterwold worden expliciet uitgelicht; deze gebiedsontwikkelingen zijn een uitdrukking van
hoezeer stad en landschap in Almere 2.0 met elkaar zijn verweven, hoezeer de rode draad – het groen
en blauw – in de toekomst wordt doorgetrokken.
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Landschap en gezondheid en zorg
Het groen in Almere heeft reeds een positieve invloed op het welzijn van de mens; de nabijheid ervan
zorgt voor rust, bezinning en ontspanning. Het groen is daarmee een natuurlijke tegenhanger van het
drukke dagelijkse leven van de stadsinwoners. Daarnaast levert het een bijdrage aan het filteren van
lucht, de opslag van CO2 en de koeling van de stad; actuele vraagstukken waar compacte steden in
toenemende mate mee worstelen. Een groene stad vormt dan ook een goed vertrekpunt voor een
gezonde stad.
Nieuwe voorzieningen, zoals zorg- en wellnessinstellingen, sauna’s en kuuroorden die zich verbinden met
het groen, kunnen in de toekomst extra betekenis geven het groen als ontspanningsruimte.

Landschap en kunst, cultuur en educatie
Een andere manier om het landschap te activeren, is door het bieden van ruimte voor kunst of architectuur die een relatie aangaat met de omgeving. In Almere zijn inmiddels een aantal van dergelijke plekken
gerealiseerd, zoals het Natuurbelevingscentrum
De Oostvaarders of de landschapkunstwerken Polder


land Garden of Love and Fire en de Groene Kathedraal. Het zijn iconen in het landschap; plekken waar
stad en natuur elkaar ontmoeten, en die kunnen uitgroeien tot natuurlijke ontmoetingsplekken voor de
gebruikers van de stad. Het zijn stedelijke momenten in ons stadslandschap, die horen bij een grote stad.
De ambitie is om, zowel in de bestaande als in de nieuwe stad, meer van dergelijke stedelijke momenten
te creëren.



Natuurbelevingscentrum
Referentie: Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders, Droste & Van Veen. Aan de oostzijde van Almere
staat het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Een plaats van samenkomst, van waaruit het
uitgestrekte natuurgebied De Oostvaardersplassen kan worden verkend. De Oostvaardersplassen is
een polderlandschap dat door de natuur in bezit is genomen. Het is een rustplaats voor trekvogels
en een gebied waar grote grazers binnen een voltrekt natuurlijke habitat leven. Tegelijkertijd is het
Natuurbelevingscentrum een plaats voor activiteiten die met de stad verbonden zijn.

Ben te Raa

Bron: www..develuwsebron.nl

De Veluwse Bron
Referentie: De Veluwse Bron (Ernst). Een mooi voorbeeld van hoe gezondheid en zorg kunnen worden
verknoopt met het landschap, is de Veluwse Bron; een kuuroord dat bestaat uit een deels nieuw aangelegd landgoed van eenentwintig hectare op de flank van het nationaal natuurgebied de Veluwe. Aan één
van de plassen op het landgoed ligt een bijzonder gebouw met baden, sauna’s en een schoonheidssalon. Het landgoed is publiek toegankelijk, het water zorgt voor een natuurlijke scheiding tussen privé en
publiek.
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Polderland Garden of Love and Fire
Referentie: Polderland Garden of Love and Fire, Daniel Libeskindt. In Polderland Garden of Love and Fire
verbinden de lijnen mensen in andere plaatsen en tijden met elkaar. De drie kanalen staan symbool voor
de imaginaire verbinding van drie steden: Salamanca, de stad waar Juan de la Cruz studeerde, Berlijn,
waar Libeskind woonde en werkte toen hij de Garden of Love en Fire ontwierp en Almere. Met Polderland Garden of Love and Fire creëert Libeskind een spirituele plek in de polder als symbool voor het
nieuwe leven: een meditatietuin om te reflecteren op de wisselwerking tussen landschap en bebouwde
omgeving, natuur en cultuur en verleden en toekomst.

29

Groene Kathedraal
Referentie: Groene Kathedraal, Marinus Boezem. Kunstenaar Marius Boezem plantte 178 populieren in
Almere Hout, volgens de plattegrond van de Notre Dame van Reims. Tussen de bomen liggen betonnen paden die de ribben van de kruisgewelven weerspiegelen. De schelpencirkels rondom de bomen
verwijzen naar de zee die daar ongeveer een halve eeuw geleden nog was. Boezem ziet het ontwerp
en de bouw van de gotische kathedraal als hoogtepunt van het menselijk kunnen, net als de creatie van
de polders van Flevoland op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Terwijl in Almere de architectuur
in hoog tempo aan de horizon verschijnt, is de Groene Kathedraal een langzaam organisch groeiende
constructie. De Groene Kathedraal heeft een tijdelijke, symbolische functie. Op de kavel parallel aan De
Groene Kathedraal heeft Boezem de omtrek van de kathedraal van Reims uitgespaard. Terwijl De Groene
Kathedraal langzaam vervalt, volgroeien de hagen rondom de ‘negatieve’ kathedraal.

www.wikipedia.org

www.depaviljoens.nl
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Landschap en watermanagement
Almere ligt op vier meter onder zeeniveau. Het is dan ook ondenkbaar dat níet wordt gewerkt aan het
watersysteem. Watermanagement dient meerdere doelen. Het zorgt ervoor dat het water buiten de
polder blijft, het reguleert het water binnen de polder zelf, het zorgt voor voldoende waterberging voor de
nieuwe kernen en het onderhoudt de kwaliteit van het water in en om Almere.
Het huidige groenblauwe casco van Almere kan, veel fundamenteler dan nu het geval is, worden ingezet
voor de toekomstige wateropgave ten behoeve van de verstedelijking. Zo kunnen toekomstige water- en
rietrijke plekken in de bossen van Almere worden aangelegd, die dienstbaar zijn aan de waterberging- en
zuivering van de nieuwe stadsonwtikkeling. Daarmee wordt tegelijkertijd het bos verlevendigd; het landschap wordt geactiveerd.

KlokHUIS
Plan in uitvoering: Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van het KlokHUIS in Almere Poort,
een educatief centrum op het gebied van duurzaamheid en energie. Het centrum richt zich specifiek
op kinderen, en is volledig door kinderen ontworpen. Het KlokHUIS wordt een nieuw icoon, en zal een
belangrijke bijdrage leveren aan het karakter van het centrale park in Almere Poort, het Cascadepark.

Bron: Vista (landscape and urban design)

Impressie: Jord den Hollander

Pampushout
Plan: Pampusbos en Pampusriet, twee van de drie scenario’s van Vista landscape and urban design
voor Pampushout. De visies en scenario’s die voor het bosgebied Pampushout zijn gemaakt, bieden
goede voorbeelden van de verbintenis tussen de wateropgave en bos. De Stichting Flevolandschap en
de gemeente Almere hebben, aan de hand van een meervoudige ontwerpopdracht aan drie bureaus,
onderzocht wat de nieuwe betekenis van Pampushout voor de nieuwe woongebieden zou kunnen zijn.
In het ontwerp heeft Vista het veranderend klimaat, de waterhuishouding en een goede waterkwaliteit
als belangrijkste vertrekpunten genomen voor de transformatie van het polderbos naar stadsbos. In de
scenario’s is gespeeld met verschillende waterpeilen, op basis waarvan natte zones met water en riet zijn
ontworpen die zorgen voor de benodigde waterberging en -zuivering.
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Landschap en energie
Duurzame energieproductie is een maatschappelijke behoefte waar op verschillende manieren invulling
aan wordt gegeven. Naast het gebruik van restwarmte van bedrijven en het opwekken van lokale energie
– gekoppeld aan woningen en bedrijven – zijn er ook manieren op het groenblauwe casco een grotere
rol te laten vervullen in de energiehuishouding van de stad. Het landschap als energieleverancier is een
aantrekkelijke manier om te voorzien in de stedelijke behoeftes. Naast het toepassen van windmolens in
de polder en zonnepanelen in parken, kan groen- en snoeiafval worden benut om via een biogasinstallatie energie op te wekken.

Landschap en landbouw
Het creëren van landbouwgrond was één van de belangrijkste aanleidingen voor de inpoldering van
Flevoland, en landbouw is daarmee altijd onderdeel geweest van de omgeving van Almere. Stad en
landbouw zijn echter grotendeels van elkaar gescheiden; waar de stad ophoudt begint de landbouw,
grotendeels producerend voor de wereldmarkt. Binnen en buiten Nederland is er een toenemende
behoefte aan regionaal geteelde producten, aan voedsel van dichtbij. Mensen willen steeds vaker weten
waar hun voedsel vandaan komt en stellen er hogere eisen aan. In het model van Howard was voedselproductie het fundament van de groene ruimte tussen de kernen; ook in Almere kan voedselproductie
de basis van een actiever en productiever landschap vormen. Bestaand groen kan worden herzien op
haar productiewaarde. De huidige parken, bossen, tuinen, plassen en natuurgebieden kunnen bijdragen
aan de voedselproductie voor de inwoners van stad en regio Daarnaast is het in Oosterwold op grote
schaal mogelijk een productief landbouwlandschap voor de stad te realiseren, gecombineerd met groene
woon- en werkmilieus.

Zoneiland Noorderplassen West
Referentie: Zoneiland Noorderplassen West. Het Zoneiland ligt aan de entree van de wijk Noordplassen
West en is een voorbeeld van lokale zonne-energiewinning. Verwarmd water wordt in het stadswarmtenet
gepompt, dat 2.700 woningen voorziet van verwarming en warm tapwater. De zonnecollectoren – met
ongeveer 7.000 m² collectorenoppervlak – zullen jaarlijks 9.750 gigajoules aan duurzame energie
opleveren. Dat is 10% van de totale jaarlijkse energiebehoefte van de wijk, en staat gelijk aan de energie
voor een miljoen keer douchen per jaar. Samen met het eveneens milieuvriendelijke stadswarmtenet in
de wijk, zorgt het Zoneiland voor een totale CO²-reductie van 50% in Noorderplassen-West.

Stichting Vrienden van Stadslandbouw Almere

Stadslandbouw in Almere
Referentie: Stadsboer in Almere. Toekomstige ontwikkellocaties – reserveringen – in en om Almere
worden gebruikt door de stadsboer, gevestigd op landgoed de Kemphaan. Op een aantal plekken in de
stad grazen koeien of worden groenten geteeld waarvan een deel wordt verkocht in de stad. Door het
gebruik van de grond voor voedselproductie voor de stad worden voedselketens verkort en het groen
productief ingezet.
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Landschap en recreatie en leisure
Juist door de nabijheid van de stad leent het groen en het water van Almere zich voor gebruik door haar
inwoners. Zo is het bedoeld, een landgoed om van te genieten en te gebruiken. De bossen, wateren
en natuurgebieden zijn nu nog maar voor een deel toegankelijk en het aantal recreatieve of toeristische
functies en programma’s is nog beperkt. Met het toevoegen van recreatieve functies wordt het casco
geactiveerd, en met het vergroten van het aantal routes over land en water krijgt het landschap een
grotere betekenis.
De Kemphaan
Referentie: Stadslandgoed De Kemphaan. De Kemphaan is één van de mooiste stedelijke momenten
in het landschap van Almere. Vanuit maatschappelijke behoeftes is een deel van het bos omgevormd
tot een geheel nieuwe plek die veelvuldig wordt gebruikt. Voor vergaderingen of bijeenkomsten, kinderfeestjes, trouwerijen. Het stadslandgoed heeft een divers programma, zoals een natuur- en milieueducatiecentrum, horeca, stichting AAP, een kinderboerderij, een stadsboer en een camping.

Uitegelicht: Almere IJland
Almere IJland biedt de kans om het omringende water optimaal te benutten, voor wonen, werken,
ecologieherstel en recreatie. Of, zoals in de Ontwerpcasus Almere IJland (2009) wordt aangeven: “Almere
IJland vormt een synthese van belangen. Het verankert Almere in de metropoolregio Amsterdam, draagt
bij aan het ecologisch herstel van het Markermeer en IJmeer, biedt ruimte voor natuurrecreatie en creëert
een uniek woonmilieu in en aan het water.” In het voorwoord verwoorden Adri Duivesteijn, Maarten van
Poelgeest en Anne Bliek het als volgt: “Wij hebben ons afgevraagd: wordt ons hier geen unieke kans in de
schoot geworpen? (…) Is het mogelijk om ecologie, bereikbaarheid en stedenbouw samen te brengen?
Wij zijn er inmiddels van overtuigd dat het allemaal mogelijk is. De tijd van afzonderlijke interventies is
voorbij; het geheel is meer dan een som der delen. Met een integrale oplossing kunnen we meerdere
doelen dienen: het Markermeer en IJmeer worden weer gezonde natuurgebieden, Almere raakt verankerd
in de metropoolregio Amsterdam en de diversiteit van de stad neemt toe.”




De plannen voor Almere IJland zijn 
opgesteld door Winy Maas, Adriaan Geuze en William McDonough.
McDonough, één van de grondleggers van de cradle-to-cradle filosofie, heeft de basis gelegd voor een

100% duurzame aanleg van het eiland.

IJland respecteert de randvoorwaarden; IJland respecteert het landschap;
IJland bouwt met de natuur;
IJland draagt bij aan het natuurlijke systeem op grote schaal;
IJland stimuleert, maar heroverweegt mobiliteit; IJland is een unieke, diverse en rijke waterstad;

IJland is flexibel en revolutionair; IJland creëert gezonde systemen.



 





  

  
 


Ben te Raa
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Het ontwerpteam
William McDonough, McDonough + partners: “IJland is not just another model
of good urbanism; it proposes solutions to global challenges at a local level. Bij
embracing the values embodied in the Almere Principles, IJland seeks no less
than to create a delightfully diverse, safe, healthy and just world - with clean
air, soil, water and power - economically, equitably, ecologically and elegantly
enjoyed.”



Almere IJland



Adriaan Geuze, West8: “Door de noodzakelijke grondstromen (zandwinning)
te combineren, ontstaat grootschalige nieuwe natuur en waterkwaliteit. Het
IJmeer zal de nieuwe standaard worden voor duurzaam samengaan van stad
en natuur.”
Winy Maas, MVRDV: “Het Markermeer en IJmeer verdienen een volgende fase.
Een fase met meer leven! Voor planten, voor vogels, vis en mensen. Een fantasie van een nieuwe samenleving wordt voorstelbaar. Dat leidt tot een Markermeer met helder water in plaats van verslibd water. Door het maken van
moerassen en onderwatermilieus. Waar ook gewoond en gewerkt kan worden,
maar waar toch de grote maten behouden blijven. En wat zich op een volstrekt
autarkische manier ontwikkelt. Is het tijd voor een nieuw Atlantis? Een archipel
in het Markermeer, als kwaliteitsinjectie van de noordelijke Randstad.
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Uitgelicht: gebiedsontwikkeling Almere Oosterwold
Aan de oostkant van de stad zullen in Almere Oosterwold gemiddeld zes woningen per hectare worden
gebouwd. In dit stadsdeel kiezen wij dus voor een extreem lage dichtheid, wat overigens niet wil zeggen dat er geen wijken met een hoge dichtheid kunnen ontstaan. Oosterwold zal bestaan uit nieuwe
buurtschappen en dorpen in een landelijke, groene omgeving. Binnen deze structuur komt ruimte voor
wat ook wel ‘stadslandbouw’ wordt genoemd: landbouw die in de meest directe zin uitgaat van de
stad als verzorgingsgebied. Theoretisch zou de voedselproductie het karakter van Oosterwold kunnen
bepalen. Stadslandbouw zou daarmee één van de identiteitsdragers van deze nieuwe kern van Almere
kunnen worden. Het wordt verbonden met het wonen en werken,
en vormt een belangrijke schakel in de
stedelijke kringloop. Naast voedselproductie voorziet stadslandbouw in energieproductie, waterzuivering,
afvalwerking en landschapsbeheer.



De oude Eemloop, die voortkomt uit de jaren dat er zelfs nog geen zee was, wordt in de plannen geduid
als natuurlijke structuurdrager van Oosterwold. Het is een nieuwe (voor)investering in het landschap,
en vormt de basis voor nieuwe woon- en werkmilieus. De Eemloop zal worden teruggebracht als
landschapspark, dat een belangrijke rol vervult in de waterberging en -zuivering van het toekomstige
stadsdeel. Daarbij zorgt het park in zichzelf voor een combinatie van stad, natuur, recreatie en landbouw.





Uitgangspunt is dat Oosterwold organisch groeit. Dit betekent dat niet van bovenaf wordt opgelegd hoe
het nieuwe stadsdeel zich ontwikkelt, maar dat het – volgens het Almere Principles ‘Mensen maken de
stad’ – kleinschalige initiatieven van de mensen en ondernemers zelf zijn die Oosterwold en het bijbehorende landschap maken. Het gaat om adaptieve stedenbouw, die ‘meebeweegt’ met de vraag van
de eindgebruiker. In Nederland is dat niet gangbaar. Al decennialang, sinds de Tweede Wereldoorlog, is
sprake van een aanbodstructuur. In navolging van landen als België en Italië – waar het voltrekt vanzelfsprekend is dat mensen hun eigen woon- en leefomgeving creëren – wordt in Almere ruimte geboden
aan initiatieven van onderop. In Oosterwold willen we dit principe op grote schaal toepassen, waarbij
initiatieven voor woningbouw gelijk opgaan met het ontwikkeling van een nieuw landschap. Elke kavel,
cluster of buurtschap gaat gepaard
met
een groene zone die als ‘schootsvelden’ rondom de bebouwing

vrij blijft. De kavels zijn zoveel mogelijk zelfvoorzienend; energie wordt waar mogelijk lokaal opgewekt en
 
het water lokaal gezuiverd. De ‘schootsvelden’ kunnen dienst doen als wateropvang en waterzuivering,

maar ook bestaan uit weides, akkers, plantages, natuur, parken en recreatieve voorzieningen.












 

 

Organische groei van het landschap in Almere Oosterwold
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What’s in a name?

Mensen maken het landschap
In lijn met het Almere Principle ‘Mensen maken de stad’ dagen we ondernemers,
bewoners of bewonersgroepen uit het landschap daadwerkelijk te activeren.
Deze uitdaging wordt inmiddels door verschillende partijen opgepakt. Zo werkt
één van de gemeentelijke partners, Stichting Stad en Natuur, samen met
ondernemers aan de verdere ontwikkeling van een omvangrijk groengebied in
Almere Buiten, het Meridiaanpark. Eén van de onderdelen van deze ontwikkeling
is de realisatie van een Warmoezerij, een landschappelijke, recreatieve
voorziening die het groen voor omwonenden tastbaar maakt door biologische
stadslandbouw met dierenweiden, boomgaarden en een groentekwekerij. Er is
een directe afzet naar de markt, en er zijn ook functies zoals kinderopvang, zorg
en horeca mogelijk.

Waterland
Markermeer

Groene wiggen
Amsterdam

Oostvaardersplassen

IJmeer

Groene Hart

Utrechtse
Heuvelrug

Met de groei van Almere wordt een veelvoud van landschappelijke kwaliteiten gegenereerd, zowel op het oude als het nieuwe land.

Almere laat zich niet gemakkelijk duiden. Vroeger niet, nu niet, en ook in de toekomst zal het lastig
zijn Almere te omschrijven. Wordt het een suburbane stad? Een parkstad? Een landschapsstad?
Of, in de woorden van Koolhaas: een landgoed? Feit is in ieder geval dat er, met de groei van Almere,
een veelvoud van landschappelijke kwaliteiten wordt gegenereerd, zowel op het oude als op het nieuwe
land. Historisch waardevolle landschappen als de Utrechtse Heuvelrug, de scheggen van Amsterdam en
Waterland blijven behouden. Tegelijkertijd vormt de groei een motor achter investeringen in het groen en
blauw in Almere.
Feit is ook dat Almere, ondanks een groeiende stedelijkheid, een stad blijft waar het landschap
integraal onderdeel van is. Door het actualiseren van Howard’s Garden City wordt het landschap zelfs
nadrukkelijker onderdeel van Almere, juist omdat het groen transformeert van ‘kijkgroen’ tot ‘functioneel
groen’. Howard’s model mag meer dan honderd jaar oud zijn, het is nog altijd verrassend actueel. Het
zorgt ervoor dat het landschap actief wordt ingezet om te voorzien in de behoeften van de bewoners,
op een veelvoud van terreinen - of, zoals hier genoemd, categorieën. De eerste stappen daartoe zijn
reeds gezet. Met alle reeds genoemde plannen, maar ook met - bijvoorbeeld - de ontwikkeling van de
Kustzone in het nieuwe stadsdeel Almere Poort en de ‘Wijk voor Initiatieven’ in Almere Hout Noord.
Ook op de lange termijn wordt het landschap gekoppeld aan concreet programma. ‘Groenblauw’ is
één van de thema’s die in het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 zijn vastgelegd, wat betekent dat
het onderdeel is van de verschillende gebiedsontwikkelingen. Naast de doorontwikkeling van bestaand
groen, zoals de Pampushout en de boswachterij Almeerderhout, heeft het landschap een prominente
plek in de planvorming voor Almere Pampus, Almere Centrum-Weerwater en in het bijzonder Almere
IJland en Almere Oosterwold. Niet alleen uit historisch oogpunt, maar juist omdat de oorspronkelijke
opzet de basis vormt voor toekomstige ontwikkeling van Almere.
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