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INLEIDING

De komende jaren zal de stad Almere blijven
groeien. Van een stad met circa 200.000 inwoners
zal de stad door ontwikkelen tot ca. 350.000
inwoners. Bij deze ontwikkeling hoort een
centrum met een voorzieningenniveau wat past bij
een dergelijke stad. Het versterken van het Hart
van de Stad is één van de programmalijnen van
Almere 2.0. En daarmee een vertaling van de door
Rijk, regio en gemeente in het kader van het Rijkregioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer
(RRAAM) gezamenlijk ingezette ontwikkeling naar
het toekomstige Almere. Een stad met een forse
groeiopgave qua woningen, arbeidsplaatsen
en een stad waar het prettig wonen, werken en
recreëren is. Een groot deel van de woningen en
arbeidsplaatsen zullen worden gerealiseerd in
de traditionele uitleggebieden van de stad maar
er zal ook een deel in bestaand stedelijk gebied
worden gerealiseerd. Het centrumgebied van
Almere biedt, qua bereikbaarheid, ontwikkelruimte
en haar voorzieningenaanbod, optimale kansen
voor een verdere doorontwikkeling en verdichting.
Het is dan ook niet vreemd dat de gemeente
in toenemende mate geconfronteerd wordt
met vraagstukken omtrent transformatie en
verdichting in en rond het centrumgebied.
Vanuit diverse gemeentelijke beleidskaders
wordt ingezet op een verdere verdichting en
transformatie. Gepleit wordt dat een toename van
functies en functiemix, zoals bijvoorbeeld wonen,
cultuur, hoger onderwijs en horeca, essentieel is
voor een centrumgebied waar het goed wonen,
verblijven, recreëren en werken is. Hoewel het
gemeentelijk beleid een helder toekomstbeeld
schetst voor het centrumgebied ontbreekt het

echter aan een werkwijze om dit toekomstbeeld
realiteit te laten worden.
Voorliggende ontwikkelstrategie is een
operationalisering van de bestaande
beleidskaders. Het geeft duidelijkheid over welke
opgave op korte en welke op (middel) lange
termijn worden opgepakt en geeft helder aan
wat de markt mag verwachten van de gemeente.
Vanuit deze ontwikkelstrategie worden tevens
aandachtspunten benoemd waar rekening mee
gehouden dient te worden bij transformatie- en
verdichtingsvraagstukken.
De ontwikkelstrategie is in principe opgesteld
voor de periode tot 2025/2030. Omdat nog niet
bekend is hoe de wereld er dan uitziet is gekozen
om alleen voor de eerste fasering, een periode
van vijf jaar (Floriade 2022), scherpe en concrete
keuzen te maken.

Werkwijze
Voorliggende ontwikkelstrategie is een
operationalisering van de gemeentelijke
beleidskaders. Voorafgaand aan het opstellen van
de strategie hebben verschillende vakspecialisten
van de gemeente de actualiteit van deze
beleidskaders opnieuw bevestigd. Mede op basis
van enkele marktinschattingen (woningmarkt,
retailmarkt en kantorenmarkt) is de voorliggende
ontwikkelstrategie opgesteld. De strategie is in
meerdere gesprekken met vastgoedontwikkelaars
en beleggers getoetst.

Relatie met bestemmingsplan
De bestemmingsplannen voor het centrumgebied,
waaronder het in 2015 vastgestelde ‘Centrum
Almere Stad’, blijven altijd leidend. De
ontwikkelstrategie is voorwaardelijk bij
ontwikkelingen buiten de scope van deze
bestemmingsplannen en vormt een sterke
gemeentelijke ambitie bij ontwikkelingen binnen
de kaders van het bestemmingsplan.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het centrumgebied en de
ontwikkelruimte gedefinieerd. Het vertrekpunt
van de voorliggende nota is het bestaande
beleidskader. Het hoofdstuk 3 schetst in
hoofdlijnen dit beleidskader. In hoofdstuk 4 is de
vraag van onze direct betrokken partners uit het
gebied beschreven. In het volgende hoofdstuk (5)
wordt de toegevoegde waarde van transformatie
en verdichting voor de uitgangspunten
beschreven. In hoofdstuk 6 wordt de match
gemaakt tussen de bestaande beleidsvisie, de
opgaven volgens de centrumpartners en de te
verwachte marktafname.
Als bijlage bij de voorliggende strategie is een
generiek ontwikkelkader opgenomen. Samen
met de locatiespecifieke ontwikkelkaders voor
ontwikkellocatie 5.2, Voetnoot en de Zuidelijke
Oostkavels vormt dit generieke kader de vertaling
van de Ontwikkelstrategie Almere in ambities en
randvoorwaarden.
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HET CENTRUMGEBIED EN ONTWIKKELRUIMTE

Het huidige centrumgebied van Almere is grofweg opgehangen tussen de
singels aan de west- en oostzijde, het Weerwater aan de zuidzijde en de grens
tussen kantoorgebied en woongebied aan de noordzijde. In naast opgenomen
afbeelding is deze grens opgenomen. Het centrumgebied maakt natuurlijk
onderdeel uit van de bestaande stad en wordt daarmee doorsneden door
grotere structuren en interlokale verbindingen.
Omdat binnen enkele gebieden direct rondom het centrum vaak ook
transformatie- en verdichtingsvraagstukken spelen is in de voorliggende
ontwikkelstrategie onderscheid gemaakt tussen het centrumgebied en
enkele gebieden direct daaromheen. Deze gebieden worden in deze
ontwikkelstrategie de omgeving genoemd.
Verder anticipeert de ontwikkelstrategie op projecten zoals het Rondje
Weerwater en de Floriade. Hoewel gelegen buiten het gedefinieerde
centrumgebied en delen van de omgeving spreekt voorliggende nota zich
eveneens uit over de gebiedontsluitingsstructuur voor de auto.

Ontwikkelruimte

Op diverse plekken in en rond het centrum kan ruimte gevonden voor
ontwikkelingen. Over het algemeen geldt dat transformatie op veel locaties
mogelijk is. Transformatievraagstukken van bestaand retail- (bv. naar horeca)
of kantoorvastgoed (bv. naar wonen), in eigendom bij marktpartijen, zijn op
voorhand niet te lokaliseren. Andere ontwikkelingen daarentegen wel. Zo is in
het bestemmingsplan een gebied aangewezen voor optoppingen. Binnen dit
gebied kunnen marktpartijen beperkt hoogbouw realiseren.
Grotere ontwikkelingen worden voorzien rondom het station en op de
Oostkavels, Voetnoot, ontwikkellocatie 5.2 en in de omgeving.
Oostkavels
De Oostkavels (Zuid I, Zuid II en de Noordelijke Oostkavels) zijn grotendeels
gereserveerd als uitleglocaties van het centrumgebied. Het huidige
gebruik, bijvoorbeeld parkeren, kan worden getransformeerd waarbij het
6
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centrumgebied richting de singels kan worden verdicht.
Omgeving (2F7, Randstad, gebied rondom Spoordreef)
Het bestaande kantorenvastgoed op de Randstad en rondom de Spoordreef
is niet overal even marktcourant. Steeds vaker vraagt de markt om
mogelijkheden voor transformatie en herontwikkeling. Ten oosten van de
Singelstructuur, net buiten het centrumgebied, wordt ontwikkellocatie 2F7
momenteel gedeeltelijk tijdelijk ingevuld. Op termijn wordt hier een definitieve
invulling gezien waarmee het bestaande centrum kan worden vergroot of
versterkt.
Ontwikkellocatie 5.2
Het huidige parkeerterrein ten westen van het Flevoziekenhuis kan worden
verdicht en/of worden getransformeerd. Het vigerende bestemmingsplan
anticipeert reeds op deze ontwikkeling.
Stationsgebied
Met diverse partijen wordt momenteel gestudeerd op een verdere versterking
van het station en de directe omgeving. Deze versterking heeft betrekking op
aspecten zoals overstaprelaties, kwaliteit openbare ruimte en vastgoed.
Voetnoot
Direct nabij het Stadhuisplein is een verdere verdichting en/of transformatie
van de huidige Voetnoot (culturele broedplaats) en het naastgelegen
parkeerterrein mogelijk. Het vigerende bestemmingsplan anticipeert reeds op
deze ontwikkeling.
Weerwater
Direct ten zuiden van de Wandellaan en het Flevoziekenhuis wordt de
komende jaren ingezet op een beperkte programmatische toevoeging in het
Weerwater. Deze toevoeging, bijvoorbeeld met enkele woonboten en een
buiten zwembad, is kleinschalig. Bovendien valt de toevoeging naar alle
waarschijnlijkheid binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan.
Ontwikkelruimte en demarcatie kantoren
kerngebied en centrumgebied (rechts)
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BESTAANDE BELEIDSVISIE

De beleidskaders Almere Centrum Next
Level, Bestemmingsplan Almere Centrum,
Programmaplan Wijkgericht Werken, het
programmaplan Versterken Hart van de Stad
(Almere 2.0) en de detailhandelsvisie uit
2014 spreken zich allen uit over de gewenste
ontwikkelingsrichting van het centrum. Deze
beleidskaders sturen elk op het doorgroeien van
het centrum tot het kloppende hart van Almere.
Een centrum wat niet enkel belangrijker zal
worden voor de Almeerder maar ook voor de
ondernemer, bezoeker en toerist uit de regio.
Door het centrumgebied multifunctioneel door
te laten groeien zal de interactie tussen diverse
functies versterken. Het Programmaplan
Wijkgericht Werken geeft aan dat met deze
interactie functies nog verder versterk worden.
Vanwege dit zogenaamde sneeuwbaleffect
richt het Programmaplan zich daarbij niet
alleen op wonen, werken en detailhandel,
maar ook op kunst, cultuur, recreatie en hoger
onderwijs. Het vergroten van de interactie of
belevingswaarde draagt niet alleen bij aan
de kwaliteit van het centrumgebied maar is
cruciaal om Almere sterker te positioneren in de
huidige concurrentieslag tussen binnensteden.
Deze concurrentiestrijd tussen centra is intens.
De gemeente erkent de verwachting onder
trendwatchers en enkele grote eigenaren dat er
in Nederland op langere termijn slechts een klein
aantal centrumgebieden zullen blijven floreren.
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Voor Almere Centrum wordt er uitgegaan van
het realiseren van een 14-16 uurs economie.
Samen met de centrumpartners (eigenaren,
OVSA (400 ondernemers), hogescholen,
Almere City Marketing, culturele instellingen en
gemeente) wordt er gestuurd op zoveel mogelijke
functiemenging vanuit bestaand vastgoed
en toevoegingen van vastgoedprogramma
(vooral wonen is gewenst), programmering en
evenementen. Belangrijk is de toevoeging van
sfeer en beleving in het gebied. Voorbeelden
hiervan zijn verlevendiging, vergroening van de
openbare ruimte en evenementen in het openbaar
gebied. Tevens wordt gezamenlijk uitvoering
gegeven aan de 7-pleinenstrategie (met als ultiem
voorbeeld de transitie van het Belfort van de
afgelopen jaren).
Vanuit de gemeente is duidelijk gekozen voor
Almere Centrum als hoofdwinkelgebied/centrum
stedelijk gebied van Almere (detailhandelsvisie
2014). Hiermee is gekozen voor concentratie
en thematisering in Almere Centrum. In het
Programmaplan Versterken Hart van de Stad
is gekozen voor het versterken van dit gebied
door het bestaande Almere aan de uiteinden
te versterken, via het stationsgebied (incl.
station) en het (Rondje) Weerwater. Van eminent
belang hierbij is de verbinding zowel fysiek
(via de ‘groene’ loper en de Diagonaal) als
programmatisch in het hele gebied en tussen
onderdelen van dit gebied.

In de bestaande beleidsvisie zijn een aantal
uitgangspunten te onderscheiden die van belang
zijn voor de ontwikkelstrategie, deze zijn:
• optimaliseren functiemix;
• versterken routing, pleinen en
magneetpunten;
• ontwikkelen entreegebieden;
• behouden en verbeteren bereikbaarheid en
parkeren.

Functiemix

Een verdere doorontwikkeling van de functiemix
is cruciaal voor het functioneren van Almere
Centrum als kloppend hart. Hierbij worden in
de dagelijkse praktijk een aantal schaalniveaus
gehanteerd.
• Op het niveau van Almere Centrum is het van
belang een mix van retail, wonen, horeca,
cultuur, onderwijs, werk (kantoren) en andere
functies zoals bv. rechtbank en ziekenhuis.
• In deelgebieden zijn juist concentratie van
functies vs mix van functies van belang: bv.
het Belfort: concentratie van horeca, mix van
horeca met wonen. Een ander voorbeeld
hiervan is de concentratie van retail in de
hoofdwinkelroute vs juist een mix met horeca
hierbij. Wonen is altijd gewenst.
• Op het niveau van bouwblokken is in principe
een mix van commerciële functies en wonen
gewenst. De exacte invulling van deze mix is
sterk afhankelijk van de omgeving. Zo ligt op
het Belfort een invulling met horeca voor de

hand, terwijl in de Stationsstraat of bij enkele
verbindings- en aanloopstraten ook retail
mogelijk is.

Routing, pleinen en magneetpunten

Kern van de visie Almere Centrum Next Level
is het werken aan de verschillende identiteiten
in het gebied. Hiervoor is de pleinenstrategie
opgesteld. Deze strategie geeft de pleinen een
onderscheidende identiteit, waarbij het geheel
elkaar en Almere Centrum totaal versterkt.
Behalve de pleinen is ook de routing tussen
deze pleinen en de begeleiding van deze routes
met programma uitermate van belang. Dit wordt
ook door het Aanjaagteam Transformatie, in
de nota Almere Transformeert onderschreven.
Zij introduceren hierin het ‘rondje stad’. Hierin
beschrijven zij ook dat ook gebouwen, in dit geval
te transformeren gebouwen, een magneetpunt
van een route kunnen zijn. Zoals in de
pleinenstrategie de pleinen deze functie hebben
toebedeeld gekregen.
Kernroutes in Almere Centrum zijn de routes vanaf
stationsgebied naar Weerwater en de verbinding
tussen Stadhuisplein en Grote Markt.

Entreegebieden

De entreegebieden van Almere Centrum, vooral
redenerend vanuit autoverkeer of langzaam
verkeer, kenmerken zich doordat je overwegend
het gevoel hebt hierbij via het klompenhok

binnen te komen. Vanuit de dreven ervaar je
op dit moment niet dat je een centrumstedelijk
gebied binnenkomt. Het naar buiten keren van
het Centrum, het programmatisch ontwikkelen en
anders inrichten van deze entreegebieden is een
belangrijk punt bij verdere doorontwikkeling van
Almere Centrum.
Redenerend vanuit openbaar vervoer speelt
met name het stationsgebied een belangrijke
rol. Veruit de meeste mensen komen het
centrumgebied in via het Stationsplein. De
welkomstfunctie van dit plein, zowel aan noordals zuidzijde, kan verder worden versterkt.

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid n Almere
Centrum is vanuit het huidig functioneren een
groot goed. En ook vanuit de toekomstvisie is
het van belang deze kernkwaliteit te behouden
en te versterken, qua sfeer en beleving. De
autoroutes naar de parkeergelegenheid en de
voetgangersroutes tussen parkeergelegenheden
en centrumgebied zijn vaak niet aantrekkelijk.
Bewegwijzering is niet goed en routes lopen via
achterkanten. Dit is een belangrijk gegeven bij het
verder optimaliseren van openbare ruimte.

bereiken zal zijn Havendreef/Stedendreef/
Waddendreef. Dit zorgt voor een ontlasting
van de Oostelijke ontsluiting via Veluwedreef/
Cinemadreef. Dit betekent dan ook dat het
Centrum meer als bestemmingsverkeer kan
worden aangemerkt. De Noordelijke route via
de Spoordreef/Randstaddreef is dan de route
voor het doorgaand verkeer. Om deze functie te
onderschrijven zal qua inrichting en bijvoorbeeld
bewegwijzering als zodanig moeten worden
vormgegeven. De route door het zuidelijk deel van
het Centrum zal hierdoor minder belast worden.
Gelet op onder meer de beperkte restcapaciteit
van de verkeerstunnel onder het gebogen
maaiveld blijft hierdoor de bereikbaarheid
gegarandeerd.
Bovenstaande visie, opgetekend in de diverse
beleidskaders is het uitgangspunt van de
voorliggende ontwikkelstrategie. Anders dan de
bestaande beleidskaders speelt de voorliggende
ontwikkelstrategie specifieker in op het aspect
autoverkeer en –ontsluiting. Daarmee is de
ontwikkelstrategie overwegend beleidsneutraal.

Ten aanzien van de bereikbaarheid geldt dat
deze het komende jaar aanzienlijk zal verbeteren
doordat het gebied dan ook vanaf de westzijde
middels een directe aanhaking op de A6 te

Ontwikkelstrategie Almere Centrumgebied

9

4

OPGAVEN VOLGENS DE CENTRUMPARTNERS

De direct betrokken centrumpartners, zoals deze
onder andere in de redactieraad Almere Centum
met elkaar samenwerken aan de doorontwikkeling
van Almere Centrum, hebben aangegeven als
hoofdopgaven voor de komende jaren (2027) te
zien:
1. het verder versterken van wat al ‘goed’ is;
2. het niet willen verdunnen van loopstromen,
dus concentratie binnen het bestaande
centrumgebied;
3. aandacht voor het optimaliseren van de
functiemix, hierbij vooral woningen te willen
toevoegen in Almere Centrum, waarbij
aandacht voor differentiatie van woonmilieus
en gericht op het binden van mensen met
meer koopkracht en mensen die de stad als
huiskamer willen gebruiken (ivm de gewenste
interactie en beleving);
4. het versterken van de aantrekkingskracht
van het Forum als onderdeel van de
hoofdwinkelroute;
5. het versterken van de Esplanade als uniek
verblijfsgebied en als verbinding tussen
Centrum en Weerwater;
6. het versterken van het stationsgebied en dit
gebied meer onderdeel van Almere Centrum
te maken;

7. het Stadhuisplein upgraden waarbij de
verbinding tussen Stationsstraat en Diagonaal
en de verbinding Stadhuisplein en Grote
Markt essentieel is.
Bovenstaande hoofdopgaven zijn de
resultante van een uitvoerige en voortdurende
overlegstructuur tussen gemeente en de
betrokken centrumpartners zoals eigenaren,
OVSA, hogescholen, Almere City Marketing en
de culturele instellingen. Deze hoofdopgaven zijn
in lijn met de toekomstvisie die de gemeente in
de verschillende beleidskaders heeft gegeven.
Een groot deel van de hoofdopgaven kan met
een verdere verdichting en transformatie worden
ingevuld. Daarbij zal per locatie een juiste
functiemix moeten worden gevonden en bekeken
moeten worden of de opgave ook betrekking
heeft op de drie andere uitgangspunten (routing,
pleinen & magneetpunten, entreegebieden en
bereikbaarheid & parkeren). Hierbij redenerend
vanuit het Centrum als totaalgebied en vanuit de
locatie en haar omgeving (kansen!).

Loopstromen
Differentiatie woonmilieus
Versterken aantrekkingskracht Forum
Versterken verblijfskwaliteit Esplanade
Versterken stationsgebied
Versterken Stadhuisplein
Belangrijke looproutes (en uitlopers daarvan)
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VISIE IN RELATIE TOT TRANSFORMATIE EN VERDICHTING

De toekomstvisie zoals kort gepresenteerd
in hoofdstuk 3 is opgebouwd vanuit de vier
uitgangspunten: optimaliseren functiemix,
versterken routing/pleinen/magneetpunten,
ontwikkelen entreegebieden en behouden
en verbeteren bereikbaarheid/parkeren. In
dit hoofdstuk wordt zowel stilgestaan bij de
toegevoegde waarde van transformatie en
verdichting aan deze uitgangpunten als bij de
door de centrumpartners aangehaalde opgaven
(hoofdstuk 4).

5.1

Functiemix

Vanuit het uitgangspunt vitale functiemix is het
gericht toevoegen van programma belangrijk.
Een toename van gebruikers (bezoekers,
werknemers, ondernemers of bewoners) draagt
stevig bij aan het verder versterken van het
geambieerde interactiemilieu. Het aantrekken van
meer gebruikers biedt ook meer kansen voor de
doorontwikkeling van de belevingswaarde en is
essentieel om de huidige acht uurs economie te
transformeren in een 14-16 uurs economie.
Wonen
Belangrijk voor de doorontwikkeling van het
centrumgebied tot het kloppende hart van Almere
is het vergroten van het aantal gebruikers van
het gebied. Bewoners zijn hierin essentieel. Het
toevoegen van woningen, met name voor een
doelgroep die de stad als haar huiskamer ziet

12
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(dynamische stedeling), is daarvoor zeer gewenst.
Deze toename zorgt voor meer interactie en
dynamiek op straat, hetgeen op zijn beurt de
aantrekkingskracht vergroot van het gebied voor
nieuwe woningen. Daarmee is er sprake van een
sneeuwbaleffect. Vanuit een vitale functiemix
wordt dus niet alleen ingezet op meer woningen,
ook een verdere diversificatie in woonproducten
is gewenst.
Met bijna alleen maar gestapelde woningbouw
(95 procent) wijken de 2000 woningen in Almere
Centrum scherp af van dat van andere Almeerse
woonwijken. De woonvoorraad in het centrum
kenmerkt zich daarnaast door het hoge aantal
sociale woningen en een concentratie van
woningen in het midden en aan de westzijde van
het centrum. Aan de oostzijde van het centrum
ontbreekt het nu aan woningen. Met een meer
evenwichtige verdeling van woningen door het
centrum zal ook deze oostzijde geactiveerd
worden. Voor een evenwichtig woonmilieu is
ook een verdere differentiatie in prijssegmenten
gewenst.
Kenmerkend voor het centrumgebied is
het grote aantal doorverhuizingen. In het
woonproduct zal hier rekening gehouden mee
moeten worden. Gezien de kortere woonduur
passen koopwoningen minder goed bij deze
dynamiek, zeker gelet op een verwachte

beperkte prijsontwikkeling van deze woningen.
Het onderzoek “De markt voor (middel)dure
woningbouw in Almere” (Fakton & SAMR, 2015)
signaleert kansen voor de doelgroepen studenten,
starters en de jonge (welgestelde) senioren.
De groep senioren is groeiende en wordt ook
steeds kapitaalkrachtiger. Hoewel een groot
deel veel waarde hecht aan hun bestaande
woonomgeving zal een toenemende groep
kiezen voor een omgeving die beter past bij hun
leefsituatie. Almere Centrum heeft voor deze
doelgroep als voordeel dat er veel voorzieningen,
zoals winkels, zorg en openbaar vervoer,
aanwezig zijn.
Een kwalitatief goed appartementengebouw is
een kansrijk product voor senioren. Daar worden
wel meerdere voorwaarden aan gesteld. Het
moeten voldoende grote woningen zijn (minimaal
twee slaapkamers), die beschikken over goede
buitenruimte en voldoende bergruimte. Daarnaast
is een gemengde bevolkingssamenstelling
belangrijk. Huur van de appartementen tot circa
€ 1000,- per maand lijkt haalbaar. Deze huur
is met name kansrijk als de omgeving van het
woonproduct een unieke kwaliteit heeft. Deze
kwaliteit kan gevonden worden in ruimtelijke
kwalitatieve plekken, zoals de zuidzijde van de
Oostkavels of locatie 5.2.

Almere ontwikkelt zich meer richting een studentenstad. Aangezien het
centrumgebied als campus voor het hoger onderwijs fungeert vormen
studenten in toenemende mate een interessante doelgroep. In de rapportage
van Fakton en SAMR worden nieuwe woonconcepten voor starters als
kansrijk geacht. Deze “concepten, gelegen in buurten met op de doelgroep
gerichte voorzieningen en gedeelde culturele waarden en collectieve
voorzieningen als gezamenlijke tuin, dakterras, fitness, lounge en wasruimten
zijn voor alleengaande starters aantrekkelijk”. Starters en studenten zoeken
over het algemeen een dynamische omgeving. Deze dynamiek prevaleert
daarbij boven een ruimtelijk landschappelijke kwaliteit. Juist verdichtings- en
transformatielocaties dichtbij het hart van de stad, zoals de Voetnoot, zijn
daarmee kansrijk deze mensen te binden (zie ook Almere Transformeert).
De doorontwikkeling van het centrumgebied biedt daarnaast kansen om
aanvullend aan de bovenstaande doelgroepen mensen met een midden of
hoger inkomen, met en zonder kinderen, te binden aan het centrumgebied.
Hoewel de focus momenteel vooral op één- en tweepersoonshuishoudens
zou in potentie een veel bredere doelgroep bestaande uit dynamische
stedelingen aangetrokken kunnen worden. Het bieden van een
hoogkwalitatieve omgeving, waar men zich ook kan afsluiten van de stad, is
randvoorwaardelijk.

•
•

Een evenwichtige verdeling van woningen over het centrum is gewenst.
Een verdere differentiatie in woningaanbod, met specifieke
woonproducten, kan wooncarrière faciliteren en een bredere doelgroep
(bestaande uit senioren, studenten, starters en mensen met midden of
hoger inkomen, met en zonder kinderen) binden aan het centrumgebied.

Wonen: wonen ontbreekt aan de oostkant en beperkt dure woningen aanwezig.

koop duur
koop goedkoop
huur duur
huur goedkoop
verzorgingstehuis

Almere zou met verbreding van het woningaanbod kunnen voorkomen dat de
dynamische stedeling naar andere gemeentes vertrekt en faciliteert hiermee
een wooncarrière binnen het centrumgebied. Dit alles moet bijdragen aan een
evenwichtigere bevolkingsopbouw binnen het centrumgebied.
Relevante conclusies
• Toevoegen van woningen, specifiek voor de dynamische stedeling, is
gewenst
• Huurwoningen zijn daarbij het meest kansrijk

Het gemiddeld inkomen van bewoners in
het centrum ligt op X modaal. Dat is meer/
minder dan de rest van Almere. Er is een
sterke scheiding in woningsegmenten: duur
in het nieuwe centrum deel en goedkoop
in het oudere deel. Een betere spreiding

van deze doelgroepen kan tot een betere
samenstelling van de centrumbevolking
leiden.
Wonen ontbreekt met name aan de oostkant van het centrum. Transformatie en
nieuwe ontwikkelingen zijn hier dus kansrijk
{beter formuleren}
Deel A Contextanalyse Stadscentrum
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Retail
Landelijk is een aantal trends in de detailhandel
waarneembaar. Consumentengedrag verandert
en online winkelen speelt hierin een grote
rol. De detailhandelssector reageert op
deze veranderende vraag. Zo wordt door
(voornamelijk) grootwinkelbedrijven geïnvesteerd
in nieuwe winkels met nadruk op ‘groot en
beleving’. Bestaande formules worden vergroot
(schaalvergroting) en nieuwe formules worden
ontwikkeld. Met name in perifere en grootschalige
detailhandelsvestigingen (PDV/GDV), factory
outlets, etc. Tegelijkertijd hebben perifere locaties
het moeilijk en is de trek van bedrijven naar
centrumgebieden waarneembaar.
Gezien de veranderingen in het
consumentengedrag staan de marges van
winkelketens onder toenemende druk. Meer dan
ooit gaan gerenommeerde winkelketens failliet.
Veel winkelketens besluiten tot concentratie in
een kleiner aantal binnensteden. De binnensteden
die gekozen worden hebben zich ontwikkeld
van louter winkelcentrum naar een aantrekkelijke
binnenstad. Deze aantrekkelijkheid wordt in grote
mate ingegeven doordat meerdere functies (en
bezoekersmotieven) bij elkaar en tot leven komen.

branchebeperking en er is volgens de retailbelleggers in Almere vanuit het bestemmingsplan
voldoende ontwikkelruimte beschikbaar.
Momenteel staat immers juist de marktvraag
onder sterke druk. De huidige leegstandscijfers
zijn nog steeds goed. Als ontwikkelkans worden
de schaalsprong en het bovenlokaal bedienen
van de markt gezien. Hoewel de eerstgenoemde
de meest kansrijke kans is, kan het uitbouwen
van een primair verzorgingsgebied dat groter
is dan de stad leiden tot een versterking van
winkelaanbod.
Als kwaliteit van Almere worden met name
de parkeerfaciliteiten, het winkelaanbod
(groot en modern) en de herkenbaarheid
van het winkelgebied gezien. Uit een recent
koopstromenonderzoek (Strabo, 2015) blijkt
dat consumenten over het algemeen goed te
spreken zijn over de winkelvoorzieningen in
Almere Centrum. De segmentering is van laag tot
midden. Het draagvlak voor hogere segmenten
ontbreekt. Opgemerkt wordt dat er te veel
standplaatsen zijn, hierop te weinig sturing is en
dit direct concurreert met duurdere exploitatie van
de winkels.

Relevante conclusies
• Ontwikkeling tot aantrekkelijke binnenstad
belangrijk voor behoud bestaande
winkelaanbod.
• Marktvraag onder druk,
leegstandsproblematiek blijft klein maar meer
ontwikkelruimte niet noodzakelijk.
• Schaalsprong en versterking bovenlokale
aantrekkingskracht zijn grootste
ontwikkelkansen.
• Segmentering is van laag tot midden, hogere
segmenten ontbreken.
• Zuidelijk deel (Forum) functioneert niet
goed door gebrek winkelend publiek en het
ontbreken van een trekker.
• Versterking mogelijk door aantrekkelijk maken
van pleinen (incl. ontvangst Stationsplein) en
koppelen Weerwater met centrumgebied.

Ontwikkelingen in de detailhandel worden
bepaald door de spanning tussen markt,
branchebeperkingen en beschikbare ruimte.
Gemeente Almere kent nauwelijks een

Verder kenmerkt het winkelgebied zich door een
langgerekte routing en functioneert het zuidelijk
deel van het winkelgebied (Forum) niet goed. Veel
van de bezoekers slaan voordat zij het Forum

Horeca
Algemene doelstelling voor Almere Centrum is
dat horeca een bijdrage levert aan de versterking
van met name de levendigheid. Horeca is een
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bereiken al af. Als aandachtspunten worden de
lege, onaantrekkelijke pleinen genoemd (met
name Stadhuisplein, Forum en Esplanade).
De marktspecialisten zien het winkelgebied
versterken als het Station en het Weerwater
meer onderdeel zouden uitmaken van het
centrumgebied.

activiteit die in samenhang met andere (groot)stedelijke voorzieningen,
waaronder de detailhandel, zich in het centrumgebied kan vestigen. Meer
reuring, gezelligheid, gastvrijheid en een multifunctioneel karakter geven het
centrumgebied immers meer trekkracht in de vorm van meer (winkelend)
publiek en bezoekersaantallen en langere verblijfsduur.
In vergelijking met andere binnensteden is het aantal horecazaken in Almere
klein. Gestreefd wordt horeca aanbod verder door te ontwikkelen, zowel in
aantal als in focus (avond en nacht). Binnen het bestemmingsplan is lichte
horeca, zoals een lunchroom of cafétaria, toegestaan in de commerciële
delen van het centrum. Zwaardere horeca, restaurants en cafés, worden
geconcentreerd op de Grote Markt, het Belfort, station en Stationsgebied
(stationsplein en Mandelapark) en de Esplanade.
Kantoren
Almere Centrum is een belangrijke economische motor van de stad: het
heeft niet enkel een ruim aanbod aan winkels maar ook aan kantoren. Er
werken 16.000 mensen in Almere Centrum. Een derde van deze 16.000
arbeidsplaatsen betreft zakelijke dienstverlening. Andere belangrijke sectoren
zijn openbaar bestuur (3.500), welzijn en zorg (3.000) en detailhandel (2.500).
In diverse rapportages over de kantorenmarkt in Almere (bijvoorbeeld
Westrhenen, van, Marktrapport bedrijfsruimte en kantoorruimte Almere
2016 1e half jaar) wordt de scheve verhouding tussen aanbod en vraag
gesignaleerd. Het kantorengebied rondom het centrum / stationsgebied is
groot qua omvang, maar kent ook een groot aantal leegstaande meters.
Dit aantal, ongeveer de helft van de leegstand binnen de gehele gemeente,
zit in zowel nieuwe gebouwen als in verouderd vastgoed. Kleinschalige
transformaties zorgen voor een beperking van de groei in leegstand. Per saldo
steeg het gemiddelde metrage van het aanbod in het eerste halfjaar van 2016
echter licht naar 1.520 m2 (was 1.489 m2).

De oververhitting van de Amsterdamse kantorenmarkt wordt op langere
termijn als kans gezien voor de verhuur van extra meters kantoor. Omdat de
kansen voor een aantrekkende kantorenmarkt met name vanuit bovenlokale
gebruikers moeten komen is een goede regionale bereikbaarheid belangrijk.
Deze bereikbaarheid, zowel via openbaar vervoer als auto, is met name
rondom het stationsgebied goed. In combinatie met de (potentiële)
metropolitaanse uitstraling van dit gebied worden in dit kernkantorengebied
de condities geschapen voor een goed zakencentrum. Dit zakencentrum
vormt niet alleen het laaghangende fruit bij een aantrekkende kantorenmarkt
maar is ook belangrijk in de doelstellingen omtrent arbeidsplaatsen
(Almere 2.0). Een multifunctionele doorontwikkeling van het zakencentrum
zal de belevingswaarde van het gebied versterken. Aanvullende horeca,
dienstverlening of retail (op station) zullen de condities voor een goed
zakencentrum verder verbeteren. Belangrijk is echter wel dat de centrale
functie in het gebied kantoor blijft.
Kantoren elders in het centrumgebied zullen waarschijnlijk onvoldoende baat
hebben bij een aantrekkende kantorenmarkt. Naast het bereikbaarheidsprofiel
van deze locaties speelt daarin mee dat het veelal verouderd vastgoed
betreft. In het vigerende bestemmingsplan (2015) hebben deze kantoren allen
reeds een ruimere bestemming gekregen, waarmee transformatie richting
wonen, horeca, dienstverlening, sportvoorzieningen en maatschappelijke
voorzieningen mogelijk is.
Relevante conclusies
• De kantorenmarkt in Almere is momenteel slecht, de voorraad is meer dan
voldoende;
• Oververhitting van de Amsterdamse kantorenmarkt lijkt een van de
weinige kansen voor herstel.
• Daarnaast is transformatie van de verouderde kantoren een kans
• Behoud en concentratie van kantoren in het stationsgebied is nodig
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Cultuur & leisure
In Almere Centrum zijn een groot aantal culturele
instellingen gevestigd. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het poppodium de Meester, de culturele
broedplaats in de Voetnoot en de nieuwe
bibliotheek. Een aantal van deze voorzieningen
zijn geclusterd rondom het Stadhuisplein /
Voetnoot en rond de Esplanade zijn andere
belangrijke cultuurfuncties geconcentreerd.
Concreet betreft dit het KAF (theater), de
bioscoop en het PIT-museum. Met de
schaalsprong van Almere zou het gewenst zijn
ook deze clusters te versterken.
Hoger onderwijs
Het centrumgebied is de campus voor het
hoger onderwijs. Met de aanwezigheid van
twee kennisinstellingen en goede aanvullende
voorzieningen, zoals de openbare bibliotheek, zijn
voldoende aspecten om Almere verder door te
ontwikkelen als studentenstad.

5.2 Routing/pleinen/magneetpunten

Voor het versterken van routing en pleinen kan
transformatie en verdichting van toegevoegde
waarde zijn. Bij het versterken van een plein is het
functioneren van de wanden van de pleinen van
belang. Toevoeging en omkleuring van functies
kunnen hier behulpzaam bij zijn. Dit zodat er
zogheten magneetpunten kunnen ontstaan, in
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vastgoed of het plein (openbare ruimte) an sich.
Voorbeeld hiervan is bv. de vestiging van Cafe
op 2 in de Voetnoot of de transitie van het Belfort
naar restaurantplein.

vormen tot duidelijke en uitnodigende entrees.
Gebieden in het verlengde van toegangsdreven
fungeren daarbij in het bijzonder als zichtlocaties
en verdienen extra aandacht.

Goede functies op de juiste plekken zijn dus
elementair voor een sterk centrumgebied.
Daarnaast is het ook van belang hoe de functies
zich presenteren op straatniveau, the city at eyelevel. Zo draagt het toevoegen van (kleinschalige)
commerciële functies in plinten niet alleen bij
aan een gevoel van sociale veiligheid maar
zeker ook aan een sterke beleving en identiteit
van het centrumgebied. Dit geldt in bijzonder
voor de gebieden waar de stad zich nog niet
als centrum presenteert. Een voorbeeld hiervan
zijn de gesloten muren in enkele aanloop- en
verbindingsstraten. Of de gekozen structuur dat
woningen vaak niet via de winkelstraat maar via
achterkanten (parkeerterrein, etc.) zijn ontsloten.

Het water rondom de stad (Weerwater en Singels)
vormen een goede kwalitatieve basis voor verdere
herontwikkeling rondom deze structuren. Meer
specifiek speelt bij het Weerwater de confrontatie
tussen het weidse karakter en de opkomende
stad in belangrijke mate de verblijfskwaliteit. Een
verdere verstedelijking, met een duidelijk gezicht
naar het water toe, zal de verblijfskwaliteit verder
aanjagen.

5.3 Entreegebieden

Het centrumgebied is sterk naar binnen gericht.
De Stationsstraat en de diagonaal vormen de
belangrijkste as waar het centrum zich naar
presenteert. Daarmee worden de kwaliteiten uit
de omgeving (Weerwater) niet volledig benut en
weet het centrumgebied zich onvoldoende te
presenteren naar de omgeving. De ambitie van
transformeren en verdichten breng kansen met
zich mee om delen van deze randen opnieuw te

Het stationsgebied vormt de entree van
Almere en een belangrijk transfergebied tussen
verschillende modaliteiten. Om bezoekers en
bewoners welkom te laten voelen wordt een
aantrekkelijk verblijfsklimaat nagestreefd met
een school, heel, veilig en overzichtelijk station.
Belangrijk hierin is het stationsgebouw en de
feitelijke stationspleinen aan weerszijde van dit
gebouw door inrichting, functie of programma
beter onderdeel uit te laten maken van het
centrumgebied.

5.4 Bereikbaarheid en parkeren

Almere is onverminderd sterk in de klassieke
vestigingsfactoren bereikbaarheid, parkeren
en ruimte voor uitbreiding. Almere heeft
een zodanige verkeersstructuur dat alle
bestemmingen goed bereikbaar zijn met de
verschillende vormen van vervoer.
Hoewel de huidige auto verkeersontsluiting
binnen het gebied qua capaciteit vooralsnog
voldoet zal bij een verdere ontwikkeling de
tunnel onder het gebogen maaiveld vast
lopen. De huidige restcapaciteit is te gering
om groei in autoverkeer op te vangen. Gezien
uitbreidingsmogelijkheden ontbreken zal een
deel van het verkeer omgeleid moeten worden.
Kansrijk is het doorgaande verkeer te verleiden
niet langer het centrum als doorgaande route
te kiezen maar een route ten noorden van het
spoor. Vooralsnog wordt daarbij gedacht aan het
opwaarderen / beter aangeven van de bestaande
noordelijke ringstructuur of om even ten noorden
van het station (ter hoogte van het Mandelapark)
een nieuwe oost-west autoverbinding te
realiseren. In het verleden is gesproken over een
tunnel die de Waddendreef en de Landdrostdreef
met elkaar verbindt. Deze oplossing blijkt te
kostbaar in relatie tot de verkeerskundige
verbetering (beperkte verbetering voor de
doorstroming). Met alleen bestem verkeer voldoet
de bestaande tunnel onder het geboden maaiveld

in capaciteit. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen welke maatregel het meest effectief is .
Met het vervallen van het doorgaande karakter
van de dreven binnen de singels (Landdrostdreef,
Hospitaaldreef en Spoordreef) is het mogelijk
te kiezen voor een ander snelheidsregime
en bijpassende inrichting. Een zogenaamde
herwaardering biedt kansen deze dreven in te
richten als verblijfsgebied (stadsstraat), hetgeen
de barrièrewerking van de dreven sterk doet
verminderen.

en noord-zuid routes. In het verlengde van
de fietsbereikbaarheid zullen deze routes ook
loopverkeer moeten faciliteren. Voor deze vorm
van langzaam verkeer is de noord-zuid route over
de Stationsstraat, door het station heen, een
belangrijke ontwerpopgave. Een goede verbinding
aldaar zorgt ervoor dat het gebied ten noorden
van het spoor onderdeel uit blijft maken van het
centrumgebied.

Zoals ook uit paragraaf 4.1 blijkt is het parkeren
een kwaliteit in het centrumgebied. Bij nieuwe
ontwikkelingen blijft de gemeente inzetten om het
parkeren zo dicht mogelijk bij de bestemming,
zoals een winkel of woning, te organiseren.
Mede als gevolg van dit streven wordt ingezet
op het openbaar maken van de Mandelapark
parkeergarage. Dit zou het parkeeraanbod aan
de noordzijde van het station sterk verbeteren en
is een uitgesproken kans voor spreiding en het
toevoegen van een bronpunt aan de noordzijde
van het station.
Een goede visie op fietsbereikbaarheid
(verbinding en stalling) van het centrumgebied
ontbreekt vooralsnog. Deze visie zal in een
vervolgtraject vorm moeten gaan krijgen.
Uitgangspunt hiervoor zijn logische oost-west
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PRIORITERING

De kaart hiernaast opgenomen is de resultante van de hoofdopgaven zoals
geschetst door de centrumpartners en de beschikbare ontwikkelruimte (het
ontwikkelkader). Vanuit deze kaart wordt duidelijk dat ontwikkelgebieden
Stationsgebied, Voetnoot en ontwikkellocatie 5.2 de meeste relevantie hebben
voor de betrokken partners.
Gezien de ontwikkelingen binnen de retail- en kantorenmarkt is de
woningmarkt momenteel de enige aanjager van mogelijke ontwikkelingen. Het
succes van locatie 5.2, en daarmee het aanjagen van verblijfskwaliteit op de
Esplanade, het verbeteren van de routing en het versterken van de gewenste
functiemix, is in grote mate afhankelijk van de toevoeging van het programma.
Het aldaar kansrijk geachte onderscheidende woonmilieu (met hogere huren)
is gelet op de specifieke ruimtelijke kwaliteiten van locatie 5.2 voornamelijk
op deze locatie of op de zuidzijde van de Oostkavels mogelijk. Enkel op
5.2 kan ook een verschil worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld de
loopstromen en de kwaliteit van de Esplanade.
Omdat het toevoegen van onderscheidende woonmilieus belangrijk is om de
bestaande woonvoorraad te differentiëren en deze voorraad evenwichtiger
over de stad gepositioneerd kan worden is de ontwikkeling van de Oostkavels
evenwel van groot belang. Zodra de ontwikkelgebieden met grote relevantie
(zoals bovenstaand omgeschreven) in ontwikkeling zijn kan begonnen worden
met de ontwikkeling van de Oostkavels. Het combineren van deze locaties
kan, gelet op afzetsnelheid, zie “De markt voor (middel)dure woningbouw in
Almere” (Fakton & SAMR, 2015), leiden tot stagnatie in planontwikkeling.
De marktvraag voor studenten en starters is, hoewel ook fragiel, beduidend
groter. Transformaties van bestaand vastgoed zullen, gelet op de schaal van
de projecten, naar alle verwachting beroep doen op deze vraag. Deze schaal
is een direct gevolg van de oppervlakte van het gebouw (beperkte grootte
van gebouwen en kavels in centrumgebied). In de omgeving, bijvoorbeeld op
de Randstad, zijn de kavels echter zodanig groot dat hier het realiseren van
unieke woonproducten met hogere huren kansrijker is. Dit soort woningen
zijn een directe concurrent voor ontwikkellocatie 5.2. Gezien het eminente
belang voor de stad en het gebied zal 5.2 echter zo snel mogelijk moeten
18
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worden gerealiseerd. Een zekere exclusiviteit in ontwikkelprogramma is
daarbij voorwaardelijk. Daarmee zijn volume uitbreidingen in combinatie met
transformaties in de omgeving, anders dan degene nu bij recht toegestaan in
het bestemmingsplan, in principe niet mogelijk. Zie verder onder marktvraag.
Gezien de mogelijke concurrentie qua woningafzet tussen locatie 5.2 en de
Voetnoot zal bij de Voetnoot bewust naar een doelgroep gezocht moeten
worden bestaande uit studenten of starters (lagere huren). Deze doelgroep in
combinatie met een onderscheidend woonproduct leidt naar verwachting tot
voldoende marktvraag.

Locatiematrix, incl. planning

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de diverse locaties met
het gewenst toe te voegen programma (in de tijd uitgezet).
Wonen
Transformatie

X

Retail

Cultuur /
leisure

Horeca

Kantoor /
Dienstverlening

Planning
continu

5.2 / Esplanade

X

Voetnoot

X

X

X

X

voor 2022

X

X

voor 2022

Station

X

X

X

Winkelroute

X

X

X

voor 2022

Oostkavel Zuid I

X

X

na 2022

Oostkavel Zuid II

X

X

voor 2030

Oostkavels Noord

X

?

?

na 2030

Majestic

X

X

X

onbekend

2.F.7.

X

?

na 2030

Randstad e.o.

X

?

na 2030

Weerwater

X

X

onbekend

X

X

voor 2022

Te prioriteren locaties
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Marktvraag

Het tijdelijk met krimpfolie vastzetten van de
volumes buiten het centrumgebied heeft als doel
de marktvraag te concentreren in het huidige
centrumgebied. Zoals eerder aangegeven is
concentratie van deze marktvraag cruciaal voor
succesvolle (en vlotte) ontwikkeling. Gezien de
ontwikkelingen binnen de retail- en kantorenmarkt
is de woningmarkt momenteel de enige aanjager
van mogelijke ontwikkelingen. Het succes
van locatie 5.2, en daarmee het aanjagen van
verblijfskwaliteit op de Esplanade, het verbeteren
van de routing en het versterken van de gewenste
functiemix, is in grote mate afhankelijk van het
woningbouwprogramma. Het aldaar kansrijk
geachte onderscheidende woonmilieu (met
hogere huren) is gelet op de specifieke ruimtelijke
kwaliteiten van locatie 5.2 voornamelijk op deze
locatie mogelijk.
De marktvraag voor studenten en starters is,
hoewel ook fragiel, beduidend groter. Naast de
ontwikkeling van de Voetnootlocatie zullen met
name transformaties van bestaand vastgoed
naar alle verwachting beroep doen op deze
vraag. Daarmee is pas marktruimte voor deze
ontwikkelingen voor deze doelgroep na de
planontwikkeling van de Voetnoot.

Conclusie

Tot circa 2030 wordt ingezet op ontwikkeling
van het huidige centrumgebied binnen de
singels. Meer specifiek zal gestart worden
met de ontwikkeling van 5.2, de Voetnoot, het
stationsgebied en beide Oostkavels.
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Ontwikkelingen binnen het zakencentrum zijn
gelet op de huidige kantorenmarkt vooralsnog
niet aan de orde. Mede gezien de verwachte
afzetsnelheid ligt de focus voor de eerste vijf
jaar, tot 2022, op de ontwikkeling van 5.2, de
Voetnoot en het Station. Zowel de ontwikkeling
van 5.2 als die rondom het station zijn complex.
Bij het station wordt deze complexiteit onder
andere ingegeven door samenwerking tussen een
groot aantal partijen en onzekerheden rondom
ontwikkeling van het spoor zelf. Ontwikkellocatie
5.2 is onder meer complex door de grootte,
de ruimteclaim vanuit het parkeren en de
aansluiting op de bestaande stad (waaronder de
parkeergarage onder het Forum). De ontwikkeling
van de Voetnoot is minder complex. De
verwachting is dat de Voetnoot locatie zich leent
voor een snelle ontwikkeling.
Met ingrepen op 5.2, de Voetnoot en het
stationsgebied wordt de bestaande structuur
versterkt en worden de in deze bestaande
structuur nog zwakke plekken van een impuls
voorzien. Daarmee kan het centrumgebied de
concurrentie met overige centrumgebieden
vooralsnog verder aan en fungeert Almere
Centrum als optimaal visitekaartje voor de
bezoekers van de Floriade.
Nadat de ontwikkeling van deze drie gebieden
vorm heeft gekregen zal, in tijdelijke vorm, op 2F7
een begeleidende wand langs de Cinemadreef
worden gerealiseerd. Deze wand zorgt voor een
betere introductie van het centrumgebied langs
één van de belangrijkste toegangswegen en is,

gelet op de tijdelijkheid, beperkt concurrerend ten
opzichte van andere ontwikkelingen.
Nagenoeg gelijktijdg kunnen de Oostkavels
permanent worden ontwikkeld. Gelet op de
locatie specifieke kwaliteiten (Weerwater,
Lumierepark) wordt begonnen met de Oostkavel
Zuid I (Hennepveld). Afhankelijk van de planning
van 5.2 en de Voetnoot zal deze ontwikkelplot na
2022 worden ontwikkeld. De fasering heeft tot
voordeel dat de marktvraag geconcentreerd wordt
en er voldoende schuifruimte voor bouwlogistiek,
-opslag en parkeerterrein is. Nadien kan de
Oostkavel Zuid 2 worden ontwikkeld. De
verwachting is dat deze ontwikkeling voor 2030
verder vorm krijgt. Belangrijk is dat voortijdig
het gedeelte Hospitaaldreef wordt verlegd naar
de Landdroststraat. Tussen het Stadhuis en
de huidige Aardbei, zodat beter gebruik kan
worden gemaakt van de kwaliteiten van de
singelstructuur. Gelet op deze planhorizon is het
mogelijk om op Zuid 2 kleinschalige tijdelijke (ca.
10 jaar) functies toe te voegen. Deze functies
versterken de dynamiek in de stad. Tot slot zal de
Oostkavel Noord (na 2030) worden ontwikkeld.
Afhankelijk van de marktomstandigheden kan
de omgeving, zoals 2F7, ook vanaf 2030 worden
ontwikkeld.
Zodra de ontwikkelingen van 5.2 en de Voetnoot
hun voltooiing naderen wordt de voorliggende
ontwikkelstrategie herijkt.
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BIJLAGE GENERIEK ONTWIKKELKADER
Het generieke ontwikkelkader vertaalt de
gemeentelijke visie, zoals verwoord in de
Ontwikkelstrategie Almere (2017), in enkele
generieke ambities en randvoorwaarden voor
toekomstige planontwikkeling. Deze ambities en
randvoorwaarden dienen als gespreksbasis met
marktpartijen over beoogde ontwikkelingen. Waar
het generieke kader de basis is bij kleinschaligere
ontwikkelingen, zijn voor grootschaligere
ontwikkelingen, zoals de Voetnoot, 5.2 en de
Zuidelijke oostkavels, specifieke ontwikkelkaders
opgesteld. Deze locatiespecifieke
ontwikkelkaders zijn het resultaat van een analyse
van de locatie zelf en de positie van de locatie
in het stedelijk weefsel, gecombineerd met een
vertaling van de Ontwikkelstrategie Almere (2017).
De ontwikkelstrategie introduceert in hoofdstuk 2
verschillende (deel)gebieden: het centrumgebied,
het daarin gelegen kernkantorengebied (het
zakencentrum) en de omgeving. Vanuit de
eerste hoofdstukken wordt er voor elk van deze
gebieden een andere strategie gekozen. Door
deze verschillende strategieën kennen deze
drie (deel)gebieden elk andere uitgangspunten
en randvoorwaarden voor transformaties en
verdichtingen.
Hoewel de verschillende gebiedsgrenzen zoals op
naast staande afbeelding opgenomen hard zijn
zullen deze in praktijk zich op een natuurlijkere
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wijze vormen. Belangrijk in de afweging of een
perceel binnen of buiten het gebied valt is de rol
die het perceel in één van deze gebieden heeft.

Centrumgebied
Binnen het centrumgebied is uitbreiding van
volume gewenst. Daarbij zijn twee uitzonderingen.
Kantoren kunnen elk worden toegevoegd binnen
het kernkantorengebied en significante nieuwe
retail is alleen mogelijk op locatie 5.2 (een en
ander conform het bestemmingsplan 2015). Voor
de laatst genoemde gebiedsontwikkeling is een
separaat ontwikkelkader opgesteld.
Bij nieuwe ontwikkelingen binnen dit gebied
dient functiemenging op gebouwniveau
plaats te vinden. Deze ambitie komt voort uit
de wens dat het centrumgebied een sterke
functiemening kent en weet te verassen.
Vanuit de beoogde dynamiek en opbouw van
stedelijke programmering is het vanzelfsprekend
dat de as Stationstraat – Diagonaal daarin het
zwaartepunt vormt. Functiemenging rondom
deze as en belangrijke toegangsstraten is
daarom een verplichting. Bij locaties verder van
deze as of buiten belangrijke toegangsstraten
is functiemenging een ambitie. Deze afweging
vereist maatwerk afhankelijk van de positie in het
stedelijk weefsel.
Een centrumgebied kenmerkt zich tevens

door dat in de hoofdstraten, aanloop en
verbindingsstraten een goed verblijfsklimaat
aanwezig is. Hoewel ook hier geldt dat hoe
dichter bij de as de eis stringenter dient te
worden toegepast dienen de gebouwen alzijdig
representatief te zijn en een transparante plint met
een actieve functie te kennen. Daarmee worden
achterkanten situaties in de toekomst voorkomen.
Waar deze actieve functie langs belangrijke
verbindingen het beste commercieel kan worden
gevuld is een goede invulling met woonfuncties in
rustigere gebieden mogelijk.

Kantoren kerngebied
Onderdeel van het centrumgebied is het kantoren
kerngebied (zakencentrum). Binnen dit gebied is
de versterking van de belevingswaarde belangrijk.
Essentieel hiervoor is het toevoegen van kantoor
versterkende functies (horeca, dienstverlening of
bijvoorbeeld detailhandel (in station)). De potentie
als kansrijk (regionaal) zakencentrum dient daarbij
wel behouden te blijven. Voor gebouwen betekent
dit de kantoorfunctie overwegend dominant
blijft. Gezien de potentie van het zakencentrum
en de centrale ligging van het gebied binnen het
centrum is toevoeging van kantoorfunctie enkel
hier mogelijk.

Omgeving
De omgeving bestaat uit de locaties 2F7, de
Randstad en de kantoren buiten het kantoor
kerngebied. Volledige transformatie is hier
mogelijk. Uitgangspunt bij deze transformatie
is wel dat dit plaats vind binnen bestaand
volume. Een uitbreiding van volume leidt
direct tot een groter ontwikkelprogramma. De
Ontwikkelstrategie Almere (2017) kiest ervoor
de kracht van de markt te bundelen in het
centrumgebied. Uitzondering hierop is de tijdelijke
aanheling van het stedelijke weefsel langs de
Cinemadreef. Een tijdelijke wandvorming aldaar
zorgt voor een nette afronding van de huidige
tijdelijke invulling op 2F7 en een meer gepaste
introductie van het centrumgebied.
Op de volgende pagina worden concrete ambities
en randvoorwaarden gegeven voor dit gebied.

Ontwikkelstrategie Almere Centrumgebied

23

Mogelijkheden en wensen centrumgebied
24

Mei 2017

Mogelijkheden en wensen omgeving
Ontwikkelstrategie Almere Centrumgebied

25

26

Mei 2017

