
 

 

UPDATE 
 
Minister Schultz bezoekt 
Almere 
 
‘De vraag naar woningen droogt niet op’, 
zei minister Melanie Schultz van Haegen  
tijdens haar werkbezoek in Almere. 
Zij staat positief tegenover de 
kabinetsplannen voor de groeiambities in 
de Noordelijke Randstad: 60000 
woningen in de periode tot 2030, betere 
bereikbaarheid en verbetering van de 
natuur en de recreatiemogelijkheden in 
het Markermeer en IJmeer.  
 
'We moeten nuchter zijn. Dat wil zeggen: 
niet langer met de brede bulldozer mega-
wijken uitrollen’, zei de bewindsvrouw op 
14 maart in Almere. Daar was de start 
van de brede consultatie onder 
maatschappelijke organisaties en burgers 
over de toekomst van de metropoolregio 
Amsterdam.  
 
Organische ontwikkeling 
De minister pleitte voor een organische 
ontwikkeling van de stad. Daarbij is -
uitgaande van 60000 nieuwe woningen -  
de werkelijke vraag van woningzoekenden 
leidend. Particulier opdrachtgeverschap – 
zoals het Homeruskwartier in Almere 
Poort, - juicht ze toe, vereenvoudiging 
regelgeving moet daarbij helpen. 

 
 
 
 
Veelbelovend 
Een belangrijk onderdeel in de 
bereikbaarheidsambities betreft een OV-
verbinding tussen Amsterdam en Almere. 
Het kabinet is een voorstander van zo’n 
IJmeerlijn, maar in de oorspronkelijk 
plannen was die veel te duur. Een 
werkmaatschappij heeft opdracht gekregen 
te kijken of het goedkoper kan. 
Marktpartijen die daarbij worden betrokken 
hebben veelbelovende en goedkopere  
eerste  ideeën geleverd. Die worden de 
komende tijd verder uitgewerkt. ‘Maar  ook 
de verhouding tussen kosten en baten moet 
nog verder verbeteren’, aldus de minister.  
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Samen 
Rijk en regio werken samen om te 
proberen tot een haalbaar en betaalbaar 
plan te komen. Met bewoners, 
ondernemers en organisaties die hier 
actief zijn, wordt de toekomst van deze 
regio vormgegeven. Alle zeilen worden 
bijgezet om eind volgend jaar een 
concept-Strucuurvisie klaar te hebben 
voor dit economisch zo belangrijke 
gebied. 
 
Meer informatie: 
Op Youtube is een prachtig Polygoon-
filmpje uit 1976 te zien over de eerste 
25 gezinnen die in Almere aankomen.  
 

Werkmaatschappij Amsterdam 
Almere selecteert drie markt-
partijen  

Op maandag 14 maart maakte de 
Werkmaatschappij Almere-Amsterdam 
(WAA) tijdens een persconferentie 
bekend welke drie marktpartijen zijn 
geselecteerd om een ontwerp voor de 
IJmeer-verbinding uit te werken.  

Ondanks het tijdstip (maandagmorgen 
9.00 uur) waren er flink wat journalisten 
op de persbriefing afgekomen. De 
verantwoordelijke bestuurders Maarten 
van Poelgeest, Adri Duivesteijn en Eric 
Wiebes lichtten de achtergronden van de 
werkzaamheden van de Werkmaat-
schappij toe. Ben Viveen maakte bekend 
welke marktpartijen geselecteerd waren 
en presenteerde hun ideeën.   

Opvallend is dat de drie geselecteerde 
consortia allen uitgaan van een metro-
verbinding. De partijen komen met 
plannen die één tot drie miljard euro 
goedkoper zijn dan de eerder opgestelde 
referentievariant voor de IJmeerlijn.  

De selectie is een tussenresultaat van 
een procedure die startte met de 
presentatie van de RAAM-brief in 
november 2009, en die moet leiden tot 
een substantiële verbetering van de 
kosten/baten ratio voor de IJmeerlijn. 
Dit is een voorwaarde van het kabinet 
om eind 2012 te komen tot een positief 
besluit over de IJmeerlijn. 

 
De gekozen partijen zijn Jacobs 
APPM/Posad uit de Verenigde Staten, 
Movares uit Nederland en Mott 
MacDonald / MNO Vervat BV uit het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland. 

De drie partijen hebben tot september 
2011 de tijd om de opdracht uit te 
werken. Alle consortia maken een 
vervoersconcept, een ontwerp voor de 
route en een business case. Er worden 
twee tunnels en twee bruggen 
ontworpen. 

Voor verdere informatie lees hier  

 

Minister geeft startschot 
Maatschappelijk Proces 
RRAAM 

Tijdens haar werkbezoek aan Almere gaf 
minister Schultz van Haegen maandag 
14 maart het startschot voor het 
maatschappelijk proces RRAAM. Zij 
benadrukte het belang van de inbreng 
van maatschappelijke organisaties: ‘De 
stem van maatschappelijke organisaties 
en van burgers moet goed kunnen 
doorklinken in het hele programma van 
RRAAM’, zei de minister. ‘Met uw inbreng 
kunnen we betere resultaten boeken.’ 

 

Op de 30e verdieping van het nieuwe 
WTC-gebouw, met uitzicht over heel 
Almere, kwamen zo’n 40 vertegenwoor-
digers van maatschappelijke organisaties 
bijeen om te praten over de aanpak van 
het maatschappelijk proces. Na een 
toelichting op de stand van zaken door 
programmadirecteur Michiel Ruis, 
presenteerde Ben Viveen, directeur 
Werkmaatschappij Amsterdam-Almere,  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LlhfRUhq9mw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LlhfRUhq9mw
http://almere20.almere.nl/nieuws/contentnieuws/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_2082588
http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/melanie-schultz-van-haegen-maas-geesteranus/toespraken/2011/03/14/start-maatschappelijk-proces-rijk-regioprogramma-amsterdam-almere-markermeer-rraam.html


welke drie  bedrijven zijn geselecteerd 
om een voorstel te maken voor een 
mogelijke IJmeerverbinding. Guido van 
Woerkom, onafhankelijk voorzitter van 
het maatschappelijk proces RRAAM, nam 
het rapport ‘Markerwaard Meer Waard’ in 
ontvangst van ‘de Vrienden van de 
Markerwaard’. In het rapport bieden zij 
hun alternatieve visie aan op de 
toekomstmogelijkheden van het gebied. 
In drie workshops wisselen de 
genodigden vervolgens van gedachten 
over de waarden die naar hun mening 
ten grondslag moeten liggen aan het 
beoordelingskader. Daarnaast 
verzamelden zij agendapunten en 
kennisvragen voor het verdere 
maatschappelijk proces. In een informeel 
slotdebat gingen de deelnemers in 
gesprek met de vier directeuren van de 
werkmaatschappijen, RRAAM en Almere 
2.0. Tijdens de afsluitende borrel werd 
de informatie-uitwisseling enthousiast 
voortgezet. 

 

Stadsdialoog aan het 
Weerwater 

De Werkmaatschappij Almere Centrum 
Weerwater heeft de opdracht om de 
verdubbeling van de A6 én de 
gebiedsontwikkeling in het centrum van 
de stad, uit te werken in een 
ontwikkelingsplan. Het overleg met de 
bewoners en ondernemers in de stad 
krijgt hierbij speciale aandacht door 
middel van de Stadsdialoog: een serie 
gesprekken tussen maatschappelijke en 
publieke partners, inwoners, 
ondernemers en belangenverenigingen 
om ideeën te ontwikkelen voor het 
gebieds-ontwikkelingsplan Almere 
Centrum Weerwater.  

 

Terugblik en vervolg 
De stadsdialoog Centrum Weerwater 
over het plangebied van de 
werkmaatschappij nadert zijn einde. 
Vanaf de aftrap in januari zijn gemeente, 
bewoners en ondernemers in gesprek 
geraakt over de mogelijkheden, kansen 
en aandachtspunten voor het gebied ten 
zuiden van het Weerwater, rond de A6. 

Tijdens de aftrap, op 21 en 22 januari 
van dit jaar, kwam het gesprek over het 
gebied kwam tijdens presentaties en 
excursies meteen  flink op gang. Het 
resultaat: circa 300 bewoners en 
ondernemers maakten vier levensgrote 
‘mindmaps’ met daarop in totaal meer 
dan 300 ideeën en aandachtspunten. Op 
de website stroomden direct na de aftrap 
nog vele ideeën binnen: de dialoog ging 
online verder. Vier groepen van 
belangenvertegenwoordigers uit het 
gebied werkten in een aantal 
werksessies ideeën van de website en 
hun eigen punten verder uit. De 
resultaten van hun discussies konden op 
de website door iedereen worden 
bekeken én beoordeeld. 

Op drie woensdagen ging de deur van 
het werkatelier open voor een ieder die 
iets wilde vragen of nog een idee of 
aandachtspunt wilde aandragen. Daarbij 
waren ook wethouders Ben Scholten en 
Adri Duivesteijn bij toerbeurt aanwezig.  

 

 

Tijd voor de oogst 
Op het gemeentehuis van Almere wordt 
nu druk gewerkt om alle ideeën te 
bundelen in het ‘Stalenboek’ van de 
ideeën. Op basis van dat stalenboek zal 
het college een voorstel aan de raad 
doen voor het Programma van Eisen 
voor het gebiedsontwikkelingsplan. 



 

Almere onderweg naar ‘icoon 
van duurzaamheid’ 

Het minisymposium ‘Urban 
Development: The State of the 
Sustainable Art’ heeft onlangs inzicht 
gegeven hoe Almere het doet in het licht 
van internationale koplopers op het 
gebied van duurzame 
gebiedsontwikkeling. Een consortium van 
DRIFT, Urgenda, TU Delft en het INTI 
heeft de meest duurzame steden, 
waaronder Portland, Freiburg, 
Kopenhagen, Tampines en Canberra,  in 
een internationale benchmark met elkaar 
vergeleken. Daarnaast is een analyse 
gemaakt van de ‘best practices’ in de 
wereld rond de thema’s Duurzame 
Energie (San Francisco), Productief 
Landschap (Detroit), Duurzame Mobiliteit 
(Curitiba) en Watermanagement 
(Chicago). Dit in het licht van de 
stedelijke duurzaamheidambities in 
Nederland en Almere. 

 

De voorlopige resultaten van het 
onderzoek zijn besproken met leden van 
het nationaal Platform Duurzame 
Gebiedsontwikkeling en de lokale 
partners van het Stadsmanifest 2.0. De 
kritische succesfactoren zijn goede 
aanknopingspunten voor het in praktijk 
brengen van de Almere Principles. In de 
vertaling naar Almere ligt de uitnodiging 
‘kleur te bekennen’ en de eigen kracht 
van de stad te benutten die de 
vrijblijvendheid voorbij gaat.  

De Duurzaamheidsagenda Almere 2.0 
kan hiervoor het langetermijn-
perspectief neerzetten. De slag voor de 
korte- en middellange termijn moet 
worden gemaakt door borging in de 
eigen gemeentelijke organisatie en door 
nadrukkelijk de stap naar de stad te 
maken. Dit vraagt om inspirerend en 
vasthoudend leiderschap en het lef om 
expliciete keuzes te maken. 

 

RRAAM betrekt ook brede 
publiek 

RRAAM geeft niet alleen maatschappe-
lijke organisaties, maar ook burgers de 
gelegenheid om mee te denken over de 
toekomst van de noordelijke Randstad. 
Sinds  4 maart is een participatieplan 
beschikbaar op de site van het Centrum 
Publieksparticipatie (www.centrumpp.nl). 
Daarin staat wanneer en aan welke 
onderwerpen het brede publiek inbreng 
kan leveren.  

Iedereen kan nog tot en met 31 maart 
aangeven hoe hij bij RRAAM betrokken 
wil worden. Het Centrum 
Publieksparticipatie heeft al een aantal 
reacties binnen. Er zijn aanmeldingen 
voor deze nieuwsbrief en de RRAAM-
netwerkgroep op LinkedIn, maar ook 
concrete aandachtspunten en ideeën 
voor onderdelen van het programma. De 
belangstelling richt zich vooral op de 
IJmeerverbinding, de ontwikkeling van 
het Markermeer en IJmeer en de 
tussentijdse onderzoeks-resultaten. De 
reacties worden meegegeven aan de 
onafhankelijk voorzitter van het 
maatschappelijk proces, dat rond RRAAM 
is georganiseerd. 

 



 

Werkmaatschappij 
Markermeer IJmeer: 
uitgangspunten 
(her)bevestigd 

Tijdens een recente bijeenkomst met 
deskundigen is geconcludeerd dat de in 
2007 geformuleerde vereisten voor een 
toekomstbestendig ecologisch systeem 
(TBES) nog steeds gelden. De 
tussenresultaten van de studies van 
Natuurlijker Markermeer IJmeer (NMIJ) 
en Autonome Neergaande Trend (ANT) 
leveren géén inhoudelijke ingrediënten 
om het TBES ter discussie te stellen. De 
deskundigen zijn het erover eens dat het 
voorwerk staat: de vier ecologische 
vereisten staan nog steeds als een paal 
boven water.  

Heldere randen langs de Noord Hollandse 
kust, een gradiënt in slib van helder 
water (Noord Holland) naar troebel water 
(Flevoland), een land-waterzone van 
formaat en een versterkte ecologische 
relatie met de binnendijkse natuur: pas 
als deze aspecten op orde zijn zal er 
sprake zijn van een toekomstbestendig 
systeem.  

 

 

 

De Werkmaatschappij Markermeer 
IJmeer heeft de opdracht het 
Toekomstbeeld Markermeer IJmeer, dat 
door de regio in 2009 is opgeleverd, te 
optimaliseren. In de ecologische 
optimalisatie onderzoekt WMIJ hoe de 
ecologie slimmer en goedkoper kan 
worden versterkt. Onder regie van 
Rijkswaterstaat worden experimenten 
uitgevoerd om de werking van de 
voorgestelde maatregelen te 
onderzoeken. Zo wordt met een tijdelijk 
slibscherm aan de Noord-Hollandse kust 
van het Markermeer onderzocht of dit 
bijdraagt aan helder water. Ook zoekt 

WMIJ naar koppeling met andere 
investeringen, bijvoorbeeld met de 
dijkversterking langs de Noord-Hollandse 
kust. Daar wordt nagedacht over een 
nieuw concept van dijkversterking: de 
oeverdijk. Deze variant biedt goede 
kansen voor natuur.  

Door optimalisatie van economie en 
gebruik wil WMIJ de maatschappelijke en 
financiële baten van het gebied 
verhogen. Gezocht wordt naar 
economische dragers en financiële 
dekking voor de ecologische 
maatregelen. Perspectieven voor 
Recreatie en Toerisme, Duurzame 
energiewinning, Scheepvaart en Visserij 
worden op een rij gezet. Voor de  
financiering zoekt WMIJ naar 
mogelijkheden om de (lagere) kosten en 
de (hogere) opbrengsten in de loop van 
de tijd te matchen  Belangrijke sleutel 
ligt in het afstemmen van de 
grondstromen: zandwinning in het 
Markermeer combineren met de aanleg 
van land-waterzones, dijken en 
vaarroutes. WMIJ voert overleg met 
overheden en marktpartijen om te 
komen tot een succesvol financieel 
arrangement.  

De update van het TBES  in de 
deskundigenbijeenkomst is de eerste 
stap voor de ecologische- en 
kostenoptimalisatie. De WMIJ hecht veel 
belang aan een goede communicatie. 
Over de ambities voor recreatie vindt 
binnenkort een soortgelijke bijeenkomst 
plaats.  

Meer weten? www.markermeerijmeer.nl 

 

Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau 

Eind 2012 zal naar verwachting de 
concept-Rijksstructuurvisie voor RRAAM 
worden vastgesteld. In deze 
Rijksstructuurvisie wordt de visie van het 
Rijk beschreven op de ontwikkeling  van 
het gebied Amsterdam-Almere-
Markermeer. Om eind 2012  een goede 
beslissing te kunnen nemen, is nu al 
gestart met de voorbereidingen voor de 
besluitvorming. Het is van belang dat 

www.markermeerijmeer.nl


alle informatie die nodig is om een goede 
beslissing te kunnen nemen, eind 2012 
aanwezig is. Daarom wordt in de eerste 
helft van 2012 nader onderzoek gedaan 
naar de financiële gevolgen, de milieu-
gevolgen en eventuele andere effecten 
van de alternatieven. Zo zal een 
milieueffectrapportage (planMER) en een 
maatschappelijke kosten-baten analyse 
(MKBA) worden uitgevoerd op de 
verschillende alternatieven en waar 
nodig wordt onderzoek gedaan naar 
overige effecten.  

Vooraf wordt  goed  bekeken welke 
informatie nodig is voor een goede 
besluitvorming en waar bovengenoemde 
onderzoeken zich op moeten richten. 
Daarbij is ook belangrijk om te bepalen 
hoe gedetailleerd dit onderzoek moet 
plaatsvinden. Daarom wordt op dit 
moment gewerkt aan een zogeheten  
‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. In 
deze notitie worden de kaders gegeven 
voor de planMER en de MKBA en wordt 
een beoordelingskader opgesteld. Dit 
beoordelingskader geeft aan op basis 
van welke zaken in 2012 een goede 
beslissing  kan worden genomen. 
Binnenkort  krijgen maatschappelijke 
organisaties de gelegenheid hun inbreng 
te leveren op het beoordelingskader. 

De concept-Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau wordt op dit moment 
voorgelegd aan de Commissie voor de 
MER en aan betrokken gemeenten, 
provincies en waterschappen. Zo  wordt 
geprobeerd  vóóraf te bepalen op basis 
waarvan de beslissing in 2012 moet 
worden genomen. Ook maatschappelijke 
organisaties Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau 

Eind 2012 zal naar verwachting de 
concept-Rijksstructuurvisie voor RRAAM 
worden vastgesteld. In deze 
Rijksstructuurvisie wordt de visie van het 
Rijk beschreven op de ontwikkeling  van 
het gebied Amsterdam-Almere-
Markermeer. Om eind 2012  een goede 
beslissing te kunnen nemen, is nu al 
gestart met de voorbereidingen voor de 
besluitvorming. Het is van belang dat 
alle informatie die nodig is om een goede 
beslissing te kunnen nemen, eind 2012 
aanwezig is. Daarom wordt in de eerste 
helft van 2012 nader onderzoek gedaan 

naar de financiële gevolgen, de milieu-
gevolgen en eventuele andere effecten 
van de alternatieven. Zo zal een 
milieueffectrapportage (planMER) en een 
maatschappelijke kosten-baten analyse 
(MKBA) worden uitgevoerd op de 
verschillende alternatieven en waar 
nodig wordt onderzoek gedaan naar 
overige effecten.  

Vooraf wordt  goed  bekeken welke 
informatie nodig is voor een goede 
besluitvorming en waar bovengenoemde 
onderzoeken zich op moeten richten. 
Daarbij is ook belangrijk om te bepalen 
hoe gedetailleerd dit onderzoek moet 
plaatsvinden. Daarom wordt op dit 
moment gewerkt aan een zogeheten  
‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. In 
deze notitie worden de kaders gegeven 
voor de planMER en de MKBA en wordt 
een beoordelingskader opgesteld. Dit 
beoordelingskader geeft aan op basis 
van welke zaken in 2012 een goede 
beslissing  kan worden genomen. 
Binnenkort  krijgen maatschappelijke 
organisaties de gelegenheid hun inbreng 
te leveren op het beoordelingskader. 

De concept-Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau wordt op dit moment 
voorgelegd aan de Commissie voor de 
MER en aan betrokken gemeenten, 
provincies en waterschappen. Zo  wordt 
geprobeerd  vóóraf te bepalen op basis 
waarvan de beslissing in 2012 moet 
worden genomen.  

 

 

 

Werkbezoek minister Donner 
Almere Tafel 
Op 7 maart maakten Minister Donner 
van Binnenlandse Zaken en Wethouders 
Duivesteijn en Steunenberg van Almere 
zich tijdens de eerste Almere Tafel hard 
voor de leefbaarheid in het bestaand 
stedelijk gebied. Zij spraken af om bij 
wijze van landelijke pilot een ‘Early 
Warning’-systeem op te stellen dat 



vroegtijdig problemen constateert in 
bestaande wijken als gevolg van de groei 
van de stad. Daarnaast bespraken zij 
samen met de maatschappelijke partners 
mogelijke interventies om problemen te 
voorkomen of aan te pakken.  

De Almere Tafel is het resultaat van de 
afspraken die het Rijk en de regio begin 
2010 hebben vastgelegd over de groei 
van de stad. Jaarlijks komen Minister 
van Binnenlandse Zaken en de 
Wethouder van Almere bij elkaar om te 
spreken over de situatie in de bestaande 
stad in relatie tot de groei van Almere. 

Bij de groei van een stad ontstaan 
verhuisbewegingen naar de nieuwe 
wijken. Dit kan een negatief effect 
hebben op de leefbaarheid in de 
bestaande wijken. De huidige statistische 
gegevens geven op het eerste gezicht 
nog weinig aanleiding tot zorg. Maar de 
bestaande indicatoren op gebied van 
inkomen, opleiding en werkloosheid 
blijken onvoldoende weer te geven hoe 
het in werkelijkheid gaat met wijken. 
Met het oog op de toekomstige groei van 
Almere is een beter monitoringssysteem 
gewenst.  

 

Het Early Warning-systeem dat het rijk 
en de gemeente in gedachten hebben, 
koppelt de traditionele indicatoren, zoals 
inkomen, opleiding en werkloosheid, aan 
(meet)gegevens uit de ‘haarvaten’ van 
de wijken, zoals huurachterstanden, 
zorgconsumptie en schuldenposities. Met 
deze analyse moeten zogeheten 
frontlijnwerkers (zoals buurtregisseurs) 
gericht en lokaal actie kunnen 
ondernemen. 

De minister koppelde aan deze 
bespreking ook een kort werkbezoek. Hij 
bezocht een moskee, bekeek het 
resultaat van de wijkaanpak in 

Stedenwijk en het particulier 
opdrachtgeverschap in Almere Poort.  

 

 

 

 

 

Tracébesluit SAA getekend 

Op maandag 21 maart heeft minister 
Melanie Schultz van Haegen het 
Tracébesluit A6/A1/A9/A10 ondertekend. 
Daarmee komt er een structurele 
oplossing voor de 
bereikbaarheidsproblemen in de 
Metropoolregio Amsterdam. Het 
Tracébesluit betreft de uitbreiding van de 
A6/A1/A9/A10 – een traject dat loopt 
van Schiphol tot en met Almere-Buiten-
Oost. De totale investering van het tracé 
bedraagt € 4,5 miljard.   

Eind 2011 start de realisatie:als eerste 
wordt de A10-Oost en de A1 tussen de 
knooppunten Diemen en 
Watersgraafsmeer aangepakt. Het 
gehele project is gereed in 2020. Met als 
resultaat een goed bereikbare 
Noordelijke Randstad, een gunstig 
vestigingsklimaat voor bedrijven en een 
verbeterde leefbaarheid. 

 “In economische topgebieden moeten 
we investeren. Doorstroming op de as 
Schiphol-Amsterdam-Almere is cruciaal 
voor de ontwikkeling van de 
Noordvleugel van de Randstad en 
daarmee heel Nederland’, aldus minister 
Schultz van Haegen. 

Meer lezen: persbericht IenM 

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/nieuws/2011/03/21/schultz-besluit-tot-circa-4-4-miljard-voor-grootste-wegproject-in-tien-jaar.html


 

De uitdaging van 
Werkmaatschappij Almere 
Oosterwold 

Op 24 maart 2011 is het werkplan van 
de werkmaatschappij Almere Oosterwold 
(WAO) in het Bestuurlijk Overleg 
besproken. Almere Oosterwold vormt het 
overgangsgebied tussen de stad en de 
agrarische polder, waarin ruimte is voor 
landelijk wonen in het groen met een 
lage dichtheid. Hiermee is het gebied de 
tegenpool van de hoogstedelijke 
ontwikkeling aan de westzijde van de 
stad. Almere Oosterwold zet in op ruimte 
voor individuele woon- en werkidealen 
en organische groei. Het grootschalige 
polderlandschap wordt omgezet naar een 
kleinschalig landschap met ruimte voor 
bewoning, economie, stadslandbouw en 
recreatie. 

De Werkmaatschappij wil in 
samenwerking met Rijk, regio en Almere 
komen tot operationalisering van de 
plannen voor de oostelijke ontwikkeling 
van Almere, zoals die zijn gepresenteerd 
in de RAAMbrief en de Concept 
Structuurvisie Almere 2.0. Uiterlijk in 
2012 moeten tussen de partijen 
bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. 

 

Groen landschap met economische 
dragers 
In Almere Oosterwold staat het groene 
landschap voorzien van economische 
dragers centraal. Het biedt ruimte voor 
organische stedelijke ontwikkelingen 
voor een periode van meer dan 20 jaar, 
die duurzaam is, financieel profijtelijk 
voor de ontwikkeling van de stad, en 
strategische reserveringen inbouwt voor 
grootschalige ontwikkelingen op termijn. 

Aanpak vanaf de bodem 
Oosterwold wordt op een nieuwe manier 
ontwikkeld – niet topdown, maar bottom 
up - voortbordurend op ervaringen uit 
het programma 
IkbouwmijnhuisinAlmere, het 
Homeruskwartier en de ontwikkeling van 
Hout-Noord.  

Het belangrijkste vertrekpunt voor het 
opstellen van de ontwikkelstrategie is: 
wat is minimaal nodig om straks 
maximaal initiatieven te kunnen 
faciliteren? 

Daarvoor is een aantal ingrediënten 
belangrijk.  

• een visie op wat de essentiële 
hoofdstructuren (infrastructuur, 
watersysteem, energiesysteem, 
groenstructuren) van het gebied zijn; 

• een visie op wat de essentiële 
voorzieningen zijn die ontwikkelingen 
mogelijk maken; 

• een grondstrategie die organische 
ontwikkeling faciliteert en die leidt tot 
een gezonde businesscase; 

• een beeld van financiering van de 
groene ruimte in het gebied; 

• ontwikkelingsplan voor de 2e kern. 

 De werkmaatschappij gaat daarmee 
geen stedenbouwkundig plan maken 
(behalve dat voor een 2e kern) maar 
zoekt kaders voor zowel de inhoud, het 
organiseren van het proces, middelen en 
communicatie. Daarbij wordt 
doorgewerkt op de variant 
Polderlandschap (Drie 
ontwikkelstrategieën Almere Oost) en de 
nevel met kernen-structuur uit de 
concept-structuurvisie Almere 2.0, de 
VSBA en het Groen-blauwe casco. Een 
basisstructuurkaart geeft een 
verbeelding van de mogelijkheden. 
Tevens worden er voorbeelden gegeven 
hoe het gebied er in de toekomst uit kan 
komen te zien. Bovendien worden er 
spelregels voor het ontwerp gemaakt.  

Ontwerpatelier en denktank 
Het werken aan de ontwikkelstrategie 
gebeurt in fasen en verloopt langs twee 
lijnen, een ontwerpatelier en een 
denktank. Leden uit de denktank 
verzamelen belangrijke basisinformatie 
en voeren deelonderzoeken uit die nodig 



zijn als input voor de integrale 
ontwikkelstrategie. Het ontwerpatelier 
bestaat uit een team onder leiding van 
Winy Maas (MVRDV) dat invulling en 
verbeelding geeft aan een aantal 
inhoudelijk integraal uitdagende opgaven 
in Oosterwold, de hoofdstructuren en 
een ontwerp voor een 2e kern. Deze 
nieuwe manier van gebiedsontwikkeling 
via de lijn van organische stedenbouw en 
bottom-up initiatieven vraagt om 
innovatie, frisse ideeën en nieuwe 
inzichten. Het ontwerpatelier en de 
denktank hebben een nauwe relatie met 
elkaar die via de kernteamleden wordt 
georganiseerd. 

Het ontwerpteam vraagt daarnaast op 
onderdelen experts om input aan te 
leveren. Momenteel zijn de Grontmij en 
de Universiteit van Wageningen 
ingeschakeld om op onderdelen 
expertise te leveren.  

De Grontmij stelt een business case 
‘Continu Productief Landschap’ op. 
Onderzocht wordt hoe het landschap van 
Almere, haalbaar en betaalbaar, 
productiever kan worden ingezet voor de 
stadskringloop. De Universiteit van 
Wageningen inventariseert wat de 
ambities, houding en het perspectief van 
de huidige ondernemers in het gebied 
Oosterwold zijn. De informatie wordt 
verkregen door het voeren van 
gesprekken met de ondernemers, via 
‘keukentafelgesprekken’.  

 

 

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen? Meld u dan hier af. 
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