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groen en water dichtbij
Dit meerjarenperspectief schetst hoe Almere de komende tien jaar om wil gaan 
met haar groene en waterrijke buitenruimte, in het bijzonder in de context van de 
groei en verdere ontwikkeling van de stad.

De grote kracht van Almere is dat groen en water voor iedereen dichtbij zijn. Het 
omringende landschap reikt, via parken en grachten, tot in het hart van de stad. 
Het biedt een groene en gezonde leefomgeving. Veel Almeerders hebben zich om 
die reden hier gevestigd.

Maar de aanwezigheid van zoveel groen is niet vanzelfsprekend. In de stad wordt 
de komende jaren nog volop gebouwd en in de oudere wijken vindt groot onder-
houd plaats. Verschillende functies strijden om de groene ruimte. Met dit per-
spectief willen we de bestuurders, makers en bewoners van Almere meer bewust 
maken van het groen en water als ‘natuurlijk kapitaal’ van de stad.

In de Omgevingsvisie Almere (2017) en de Almere Principles (2009) is het groen-
blauwe raamwerk beschreven als belangrijke kwaliteit van Almere. De nota Kleur 
aan Groen (2014) geeft uitwerking aan het principe ‘combineer stad en natuur’, 
door bewoners en ondernemers uit te nodigen om het groenblauwe raamwerk te 
verrijken met hun ideeën. Dit perspectief gaat daarin verder en schetst hoe 
Almere actief haar groene en waterrijke identiteit verder kan ontwikkelen.

momentum
Dit moment is niet toevallig gekozen. Almere onderzoekt dit jaar, samen met rijk 
en regio, hoe de stad zich in de toekomst kan ontwikkelen als onderdeel van de 
metropoolregio Amsterdam. Op basis van de afspraken in het Rijk-regio-
programma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) wordt ondertussen 
doorgewerkt aan de groei van Almere in evenwicht met natuur, landschaps-
waarden en een passend voorzieningenniveau. De opgaves daarvoor zijn uitge-
werkt in de Visie op de groenblauwe hoofdstructuur van Almere 2030 (2009). 

Almere is een groene stad, gelegen in een 

groene en waterrijke omgeving. Natuur is altijd 

dichtbij en vormt een belangrijke vestigings- en 

woonkwaliteit voor nieuwkomers en de huidige 

inwoners. De bewoners van Almere waarderen 

het groen in hun buurt, de parken, bossen, 

stranden en natuurgebieden. Tegelijkertijd 

maken ze zich vaak zorgen over het behoud en 

de kwaliteit ervan. De stad is continu in bewe-

ging, maar zeker is dat Almeerders willen dat 

‘hun’ stad groen- en waterrijk blijft.
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Op basis daarvan zijn diverse projecten de afgelopen jaren uitgevoerd. Het 
document is tien jaar oud en toe aan actualisatie.

Dit jaar worden de projecten gekozen waar de komende vijf jaar, tot 2025, vanuit 
het Fonds Verstedelijking Almere aan zal worden gewerkt. Het jaar 2020 is dus 
een jaar van vooruit blikken en uitgangspunten bepalen. Daarom is dit Meerjaren-
perspectief GroenBlauw gemaakt. Het richt zich met name op het stadslandschap 
van Almere: de parken, bossen en wateren binnen de dijk en de openbare ruimte. 
Daarin vormt de verbinding van Almere met de grote landschappen in de omge-
ving een belangrijke kans.

uitdagingen in de toekomst
Almere staat aan de vooravond van flinke veranderingen. De stad moet binnen 
haar stadsgrenzen verder groeien om een deel van de regionale woningbehoefte 
op te vangen zodat landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten op andere 
plekken in de metropoolregio behouden kunnen blijven. Maar ook het klimaat 
verandert, de biodiversiteit neemt steeds verder af en Almeerders kampen meer 
dan gemiddeld met overgewicht of verminderd welzijn. De aanwezigheid van 

groen en water in de stad kan hiervoor oplossingen bieden. Als de positieve 
invloeden van groen en water bewust worden ingezet voor de leefkwaliteit kan 
Almere zich tot de beste woon- en werkplek in de regio ontwikkelen.

uitvoering
Dit perspectief stelt de vier waarden van het natuurlijk kapitaal van Almere 
centraal die betekenis hebben voor natuur, leefomgeving, welzijn en economische 
positie. Vervolgens beschrijft het welke ingrepen nodig zijn om die waarden te 
behouden, te versterken en te benutten. Deze worden geconcretiseerd in een 
uitvoeringsagenda met zeven projectvoorstellen. Een aantal projecten zal 
onderdeel worden van het Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 
2021-2025. Twee projecten vormen de uitwerking bij het thema ecologie uit de 
Duurzaamheidsagenda.

En dit perspectief reikt verder. De vier waarden vormen, voor wat betreft groen en 
water, één van de uitgangspunten voor de duurzame ontwikkeling van alle gebieden 
in Almere. Ze worden betrokken in de uitwerking van Duurzame gebiedsontwik-
keling en de Visie openbare ruimte.
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samen
Een groot deel van ons groen en water is niet in eigendom of beheer van de 
gemeente, maar van Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, Waterschap Zuider-
zeeland of de provincie. Daarom zijn dit perspectief en de uitvoeringsagenda 
samen met deze gebiedspartners gemaakt. Zij staan voor dezelfde opgaves en 
zien dezelfde kansen. Er is steun om gezamenlijk projecten en acties te financie-
ren. Afgelopen jaren zijn in samenwerking al mooie resultaten behaald. De 
samenwerking zal worden voortgezet op de nieuwe opgaves.

Daarnaast zijn andere, nog minder bekende, samenwerkingen nodig als we ons 
groen en water willen inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. Zoals, 
bijvoorbeeld, GGD, Aeres of organisaties die zich inzetten voor maatschappelijk 
werk en bewonersparticipatie. Zodat we het gebruik van de groene ruimte beter 
kunnen laten aansluiten op de behoefte van bewoners.

 leeswijzer
In dit document beschrijven wij het ‘landgoed Almere’ als perspectief 
voor de groene en waterrijke buitenruimte (hoofdstuk 6). De hoofdstuk-
ken 2 en 3 beschrijven het verleden en heden van de groene stad. 
Hoofdstuk 4 introduceert een piramide als ordeningsprincipe voor de 
waarden van groen en water: deze komt terug bij de analyse van invloe-
den (hoofdstuk 5), de interventies (hoofdstuk 6) en de uitvoeringsagenda 
(hoofdstuk 7). Hoofdstuk 8 bevat de toelichting op de samenwerking, 
werkwijze en financiering. 

>  In de digitale versie is het mogelijk om via koppelingen in het document 
te navigeren. Vanuit de inhoudsopgave kan eenvoudig naar elk hoofd-
stuk worden geklikt. Via de symbolen rechts bovenin is het mogelijk 
om direct naar de piramide of de inhoudsopgave te gaan.
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Vanwege haar ruime opzet en groene woonomgeving vormde Almere een 
aantrekkelijk alternatief voor de destijds verloederde binnenstad van Amsterdam. 
Almere werd als ‘new town’ opgebouwd naar de planologische inzichten uit 
de vorige eeuw. Aan de basis daarvan ligt het concept van de tuinstad van 
Ebenezer Howard. De tuinstad werd opgebouwd als meerkernige stad met 
groene tussenruimtes waarin verschillende stedelijke functies zijn opgenomen. 
In de tuinstad zijn groen en water onderdeel van de stad, sterker nog: groen 
en water krijgen als landschap een centrale plek in de stedelijke structuur.

Al in het document ‘De Buitenruimte van Almere’ (1976) werd benadrukt dat de 
groene buitenruimtes tussen de kernen een integraal onderdeel uit zouden maken 
van het stedelijk weefsel. De buitenruimte maakte een gefaseerde ontwikkeling van 
Almere mogelijk. Het gebruik van de buitenruimte 
stond ten tijde van de aanleg niet vast en zou flexibel 
in de tijd worden ingevuld. Verschillende activiteiten 
die horen bij het functioneren van de stad konden er 
in worden ondergebracht. Recreatie, zowel voor 
eigen bewoners als voor de regio, werd gezien als 
één van de belangrijkste doeleinden van de buiten-
ruimte. Daarnaast moest het ruimte bieden aan 
toekomstige ontwikkelingen, die nog niet van tevoren bepaald konden worden. 
Zodat het netwerk van groen en water een samenhangend, maar ook rijk gevari-
eerd landschap zou vormen.

De ruggengraat van de groene buitenruimte werd gevormd door de waterlopen en 
de paden en wegen die in de groene oevers daarlangs werden aangelegd. Deze 

vormen nog steeds het recreatieve netwerk dat de verschillende woonwijken met 
elkaar en met het landschap rondom de stad verbindt. Langs dit netwerk zijn 
parken en plassen gerealiseerd. Ze werden ingericht voor ontspanning en ontmoe-
ting en ontlenen hun betekenis aan de verschillende activiteiten die er plaats 
kunnen (gaan) vinden. Meer naar de randen van de stad toe zijn de groengebieden 
groter en vormen onderdeel van het regionale landschap. Deze gebieden combine-
ren meestal meerdere functies, zoals natuurontwikkeling, houtproductie, land-
bouw of recreatie.

Het principe dat de groene buitenruimte de samenhang van de meerkernige stad 
bepaalt is door de jaren heen in stand gebleven en verrijkt met nieuwe inzichten. In 
‘De GroenBlauwe Hoofdstructuur van Almere 2030’ (2009) vormt, naast dooront-

wikkeling van bestaande gebieden, de aanleg van 
nieuwe natuur een belangrijk speerpunt. De verdere 
ontwikkeling van het groenblauwe raamwerk volgt 
het tempo van de groei van de stad. Waarbij, net als 
voor de woningbouwopgave, de diversiteit van de 
buitengebieden verder wordt versterkt. 

In de loop van de tijd zijn de grenzen van het groen-
blauwe raamwerk verschoven, wat soms ten koste is gegaan van de continuïteit 
ervan. In de nota ‘Kleur aan Groen’ (2014) zijn de contouren van het groenblauwe 
raamwerk voor het eerst vastgelegd. Deze beleidsnota vormt een uitnodiging om 
dit raamwerk te verrijken met initiatieven. Daarvoor is de essentie van het groen-
blauw raamwerk beschreven en zijn er spelregels beschreven zodat ontwikkelin-
gen in het raamwerk verder bijdragen aan de kwaliteit ervan.

De dooradering van de stad met groen en water is 
niet toevallig ontstaan. Het groenblauwe raam-
werk vormt onderdeel van de identiteit en de 
geschiedenis van de jonge stad Almere.
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In 1980 wordt gewerkt aan Almere als groene woonomgeving voor iedereen. De 
pas aangeplante bomen vormen de contouren van de toekomstige stad. Water-
plassen worden gegraven ten behoeve van zandwinning. Stadsdeel voor stads-
deel, wijk voor wijk worden, in de beschutting van het groene raamwerk, de nog 
lege gebieden bebouwd en watergangen gegraven. Voor de nieuwe bewoners uit 
de oude stad worden woningen gebouwd en scholen gesticht, en in hun kielzog 
vestigen zich winkels en bedrijven.

In 2020 is Almere ontwikkeld tot een eenheid van wijken, parken en bossen, 
recreatieplassen en recreatieve vaar- en fietsroutes. De groengebieden vormen 
inmiddels een stevig fundament voor verdere natuurontwikkeling. Bewoners 
kunnen steeds beter vanuit hun achtertuin, via fiets- en wandelpaden, de water- 
en groengebieden bereiken. De Kemphaan, Oostvaardersplassen en het strand bij 
Poort vormen nieuwe, recreatieve bestemmingen voor bezoekers van binnen en 
-steeds vaker- van buiten de stad.

In 2040 zijn de bossen, parken en pleinen de aangename plekken van het land-
goed. Waar gebouwen dicht bij elkaar staan is de omgeving ingericht met veel 
groen en water om hitte en wateroverlast te voorkomen. Bewoners vinden rust en 
ontspanning in de bossen en langs de plassen, of komen tijdens hun wandeling in 
contact met de wonderen van de natuur. Mensen ontmoeten elkaar op aantrekke-
lijke, groene pleinen, of wanneer ze er op uit trekken in één van de gevarieerde 
bossen. De stad profiteert van haar ligging tussen de verschillende landschappen 
in haar omgeving. Zo geeft het landschap de woonbuurten in de verschillende 
stadsdelen hun eigen karakter. In binnen- en buitenland staat Almere bekend als 
een ‘green city’, vanwege haar groene en gezonde leefomgeving, de talrijke 
stadsbossen en -parken, de ligging aan het IJmeer, de overweldigende natuur van 
het Nationaal Park Nieuw Land en Oosterwold, waar stedelijke initiatieven het 
landbouwgebied verder hebben verrijkt.

verleden, heden en toekomst 1970

2000

1980

2010

1990

2020
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Almere is een groene en ruim opgezette stad, die 

wordt omgeven door bijzondere landschappen. En 

dooraderd wordt door een groenblauw raamwerk dat 

bestaat uit de bossen, parken, moerassen en plassen. 

Dit stadslandschap zorgt voor een aangenaam leefkli-

maat en biedt plekken voor ontmoeting, ontspanning of 

sport. De parken en bossen, zoals het Beatrixpark, 

Meridiaanpark, Almeerderhout en Pampushout,  

hebben vanwege hun ruime opzet en nog jonge aan-

plant een typisch Almeers karakter en worden vooral 

gebruikt voor extensieve recreatie. Er is veel en divers 

oppervlaktewater, waarbij de Blauwe As de grote 

plassen in de stad, het Weerwater en de Noorderplas-

sen, voor de recreatievaart ontsluit. Via het recreatieve 

netwerk van grachten, wandel- en fietspaden is het 

raamwerk verbonden met het wijkgroen, dat bestaat 

uit plantsoenen, groene woonstraten en pleinen.

De waardering voor de groene omgeving is anno 2020 groot. Steeds meer wordt 
het groenblauwe raamwerk verrijkt met bijzondere initiatieven. Maar, hoewel het 
groen in de stad zich in snel tempo heeft ontwikkeld, de kwaliteit ervan is nog niet 
altijd voldoende. Er is sprake van monocultuur in beplantingen en bij de aanleg 
van groen en water is niet altijd voldoende aandacht besteed aan de natuurwaar-
den ervan. Hierdoor blijken beplantingen kwetsbaar voor ziektes en plagen, zoals 
essentaksterfte. Bewoners maken zich zorgen over de kap en herplant die 
hierdoor nodig is. 

De mooiste recreatieve bestemmingen liggen in het landschap en zijn de parels 
van de stad. Toch is het aantal recreatieve voorzieningen beperkt en soms van 
onvoldoende kwaliteit. Ook de bereikbaarheid van deze recreatieve bestemmin-
gen, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, is matig. Het (fiets-)padennetwerk 
daarentegen is uitgebreid en wordt vooral in de stad goed gebruikt. Maar, paden 
en routes zijn soms slecht herkenbaar, waardoor het lastig is om een bestem-
ming te vinden. In de groengebieden buiten de bebouwde kom is de kwaliteit van 
fietspaden matig. En de aansluiting ervan, via een fijner netwerk, op de wijken 
laat vaak te wensen over.

Het grootschalig landbouwgebied van Flevoland, de natuurgebieden Lepelaar- en 
Oostvaardersplassen en de randmeren vormen de omliggende, regionale land-
schappen. In deze grotere natuurgebieden zijn vaak bijzondere plant- en dier-
soorten te ontdekken. De Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen worden nu 
als Nationaal Park Nieuw Land op de toeristische kaart gezet. Langs de kust 
ontwikkelen zich steeds meer vormen van recreatie. Almere onderscheidt zich in 
de metropoolregio als groene stad en biedt het een aantrekkelijke woonomgeving 
en vestigingsklimaat voor toekomstige inwoners en bedrijven. Deze kwaliteit 
wordt breed onderkend, maar kan meer betekenis krijgen – ook als de stad nog 
verder groeit.
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Om het potentieel van groen en water beter in te kunnen zetten, is het nodig om meer inzicht 
te hebben in de waarde ervan voor de stad. Daarvoor hanteren we een model, een piramide. 
De piramide illustreert de verschillende waarden die groen en water hebben voor de stad en 
haar vestigingsklimaat. De piramide verklaart waarom deze waarden onderling van elkaar 
afhankelijk zijn, waarbij de natuurwaarde de basis vormt. Met de piramide kunnen we laten 
zien welke factoren van binnen- of buitenaf de waarden beïnvloeden. En hoe maatregelen of 
projecten kunnen bijdragen om stad en natuur in balans te krijgen en te houden.

Het fundament van de piramide is het 
natuurlijk systeem. Bomen, planten en 
water vormen de leefomgeving voor 
dieren en dragen bij aan de biodiversi-
teit. De grote groen- en watergebieden 
zijn daarvoor belangrijk, maar ook het 
groen en water in de stad. Een robuust 
stedelijk ecologisch systeem, dat goed 
verbonden is met de omgeving, vormt 
het wezen van de groene stad. Het is 
een waarde op zichzelf, maar is ook 
essentieel voor de andere waarden van 
de piramide

De derde laag bestaat uit voorzieningen 
die activiteiten mogelijk maken en een 
netwerk van wandel- en fietspaden of 
waterwegen die het groen en water 
beleefbaar maken. Veel mensen wonen 
het liefst in een groene wijk. En vinden 
het prettig om te wandelen of te fietsen 
in een groene omgeving. Ook goed 
bereikbare en aantrekkelijke plekken 
voor sport, spel en ontmoeting in de 
nabije omgeving hebben een positieve 
invloed op het welzijn en de gezondheid 
van bewoners.

De tweede laag wordt gevormd door de 
diensten en bronnen die de aanwezig-
heid van groen en het water aan de stad 
biedt. Voorbeelden hiervan zijn planten 
die voedsel leveren of bijdragen aan 
schone lucht, voldoende schaduw en 
absorptie van CO2. Of de mogelijkheid 
om (overtollig) water op te vangen in de 
bodem of het oppervlaktewater. Vol-
doende groen en water, dat onderling 
goed verbonden is, is essentieel voor 
een goed en toekomstbestendig leefmi-
lieu.

De toplaag ontleent imago en identiteit 
uit de onderste lagen, en draagt 
daardoor bij aan de economische 
ontwikkeling. Een groene omgeving 
vormt een belangrijke vestigingscondi-
tie. Het groen in de wijk kan nieuwe, 
aantrekkelijke woonconcepten opleve-
ren. Recreatieve of toeristische iconen, 
bijvoorbeeld in het omringende land-
schap of het groenblauwe raamwerk, 
scheppen mogelijkheden voor onder-
nemers en vergroten het zelfbewust-
zijn van de stad en haar bewoners.

natuurlijk systeem bronnen & diensten beleving & toegankelijkheid imago & identiteit

Piramide van Almere (vrij naar het model uit  
Blind Spot, 2016, Vereniging Deltametropool)

Natuurlijk 
kapitaal voor 

vestigings- 
klimaat
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# 1 Almeerderhout: Hét stadsbos van de toekomst

#2 Almere Pampus, wonen te midden van de nieuwe deltanatuur

# 5 Excellente groene en gezonde leefomgeving 

# 3 Eemvallei

# 6 Ecologische verbindingen

# 4 Nationaal Park Nieuw Land

Wat gaan we doen? Zie hoofdstuk 7.

economische positieverstedelijking

welzijn en gezondheidvolksgezondheid

leefomgevingklimaatverandering

natuurwaardeafname biodiversiteit

# 7 Diversifiëring groen



5
analyse van 
knelpunten 
en kansen

Pampushout



5

20

imago & identiteit

beleving &
toegankelijkheid

bronnen 
& diensten

natuurlijk 
systeem

De diversiteit in dier- en plantensoorten gaat achteruit. Maar ook de 
aantallen nemen af. Het groen in en rond Almere is nog jong en vaak 
eenvormig, waardoor het kwetsbaar is voor ziekten en plagen. Dat heeft 
ook effect op de dieren die leven in de bossen, parken of in het groen in 
de wijk. Ook de plassen en randmeren kampen met een ecologische 
disbalans. En, doordat de stad zich verder uitbreidt, neemt het leefge-
bied van planten en dieren steeds verder af.

Desondanks blijken, in en om Almere, veel soorten zich nog goed te 
kunnen handhaven en zelfs te kunnen ontwikkelen. De stad en de randen 
ervan vormen een veilige haven voor soorten die het elders steeds 
moeilijker krijgen. Meer variatie en inheemse beplantingen in het 
openbaar gebied is goed voor de biodiversiteit en verhoogt de weerbaar-
heid van planten en bomen tegen ziektes. Door harde oevers om te 
vormen naar meer natuurlijke land-waterovergangen wordt het natuur-
lijk systeem van de binnen- en buitenwateren verbeterd. Dit vereist 
investeringen in inrichting en beheer van het groen en water in parken, 
bossen en de openbare ruimte door gemeente en gebiedseigenaren. 
Daarnaast kunnen bewoners, met groene daken, groene gevels en 
tuinen, in en om hun woning bijdragen aan meer en betere leefgebieden 
voor planten en dieren en de stad.

Het klimaat verandert. Dat leidt steeds vaker tot hoosbuien, langdurige 
droogte of hitte. Dat geeft overlast voor mensen en dieren, maar tast ook 
de kwaliteit aan van het (openbaar) groen en het watersysteem. Ook de 
sterke bodemdaling in onze omgeving heeft invloed op de kwaliteit van 
het groen en water. Bovendien staat het areaal aan groen en water onder 
druk door stedelijke verdichting of aanpassingen in de openbare ruimte, 
zoals voor nieuwe voorzieningen of parkeren.

Als we een koel hoofd en droge voeten willen blijven houden, moeten we 
zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor groen, water en volwassen 
bomen in de wijk. In de groene, gezonde stad worden de nieuwe woningen 
bij voorkeur klimaatadaptief ontwikkeld, op pandniveau maar ook in 
samenhang met het groen en water in de omgeving. Het groenblauwe 
raamwerk kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Tuinen en 
straten blijven bij wateroverlast begaanbaar door deze aan te laten 
sluiten op een onderling goed verbonden stelsel van groen en oppervlak-
tewater. De gemeente kan hier op inzetten bij grotere renovatie- en 
herstructureringsprojecten. Bewoners kunnen hun steentje bijdragen 
door hun eigen tuinen en daken groen in te richten. Het belang van deze 
diensten overschrijdt de stadsgrenzen, dus hier ligt ook een belangrijke 
relatie met de regio en de terreineigenaren.

Het groen en water van Almere worden beïnvloed door ontwikkelingen van buiten. Het is voortdurend 
aan verandering onderhevig. Dat heeft soms nadelige gevolgen, maar biedt ook kansen voor de 
groene stad die we willen zijn. Om zicht te krijgen op trends, kansen en knelpunten in Almere hebben 
we gesproken met bewoners, gebiedspartners en deskundigen. De piramide vormde de leidraad 
tijdens deze gesprekken. Deze inzichten worden in dit hoofdstuk beschreven. 
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afname biodiversiteit - de stad als veilige haven voor plant en dier. klimaatverandering - hoe houden we het koel en droog?
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De moderne leefstijl heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van de 
mens. Een flink aantal inwoners van Almere kampt met overgewicht, 
matige gezondheid of eenzaamheid. Weinig gevarieerd voedsel, onvol-
doende beweging of sociaal isolement kunnen hierbij een belangrijke rol 
spelen. Fiets- en wandelpaden zijn niet altijd van voldoende kwaliteit en 
veilig. De voorzieningen in het groen zijn nog schaars en onvoldoende 
passend voor verschillende doelgroepen.

Beweging en verblijf in groengebieden hebben een aantoonbaar positief 
effect op de gezondheid. Een groeiend aantal mensen is actief buiten, 
maar dan moet de omgeving wel beweegvriendelijk worden ingericht, 
aantrekkelijk zijn voor jong en oud en goed bereikbaar, liefst direct 
vanuit de voordeur. Om daadwerkelijk een groene én gezonde stad te 
kunnen zijn moeten groen en water bereikbaar en veilig zijn en ruimte 
bieden voor natuurbeleving, cultuur of ontmoeting. Dat vraagt om 
kwalitatieve investeringen in de infrastructuur en het behoud en beheer 
van bossen, parken en waterpartijen. Behalve de gemeente spelen de 
terreineigenaren daarbij een belangrijke rol. Maar die aanpassingen zijn 
waarschijnlijk niet genoeg. Met programma’s en activiteitenbegeleiding 
kunnen inwoners gestimuleerd worden om weer in beweging te komen 
en te blijven.

Almere staat bij buitenstaanders nog vaak bekend als saaie slaapstad. 
Maar Almeerders zijn juist gehecht aan hun groene woonomgeving. De 
steeds grotere vraag naar woningen in de regio kan slechts op beperkte 
locaties worden opgevangen, om de uitbreiding niet ten koste te laten 
gaan van het kwetsbare landschap. Almere kan nog een flink aantal 
woningen realiseren, bijvoorbeeld in de nieuwe gebieden, en ook in de 
bestaande stad. Maar de groei moet niet ten koste gaan van haar belang-
rijkste woonkwaliteit, namelijk groen en ruimte.

Vestigingskeuzes worden in steeds sterkere mate bepaald door een 
aantrekkelijke woonomgeving en de nabijheid van recreatieve voorzienin-
gen. Almere biedt groene, onderscheidende woonmilieus en recreatie- en 
natuurgebieden van internationale allure. Als groene stad vormt Almere 
een aantrekkelijk alternatief voor drukkere gebieden van de Randstad, 
ook voor bedrijven waarvan de medewerkers graag in een groene omge-
ving wonen. Daarom moet de belevingskwaliteit van het groen en water in 
balans blijven met de groei van de stad. Dat geldt voor de wijken, maar 
ook voor de grotere groengebieden. De Floriade, de kustontwikkeling in 
Almere Poort, maar ook Almeerderhout en het Nationaal Park Nieuw 
Land zijn daarvoor belangrijke aanjagers. Naast investeringen in deze 
‘hotspots’, zijn marketingstrategieën essentieel om het imago en identi-
teit van de stad te versterken.
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volksgezondheid - Almere is een groene stad, maar geen gezonde. verstedelijking - hoe komt en blijft Almere in trek?
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trend of ontwikkeling kansrijke oplossingen met groen en water

gewijzigd voedingspatroon gevarieerde, lokale voedselkringloop

afname beweging
groene routes tussen woning, wijk, 
bossen en parken

toename psychische druk
groene plekken voor ontmoeting en 
ontspanning in wijk, park en bos

wijzigende demografie
gevarieerde voorzieningen in bossen 
en parken

afname verblijf buiten
programmeren en stimuleren 
activiteiten in het groen

volksgezondheid

trend of ontwikkeling kansrijke oplossingen met groen en water

lokale afname bestaande 
biotopen

leefmilieu voor plant en dier in de stad

wereldwijde verschuiving 
biotopen

ruimte voor nieuwe ecosystemen

ziekten en plagen
diversifiëren groen in wijk, park en 
bossen

afname kennis over natuur stimuleer natuurbeleving en -educatie

verstoring biotopen
herstel en aanleg ecologische 
verbindingen

trend of ontwikkeling kansrijke oplossingen met groen en water

stedelijke uitbreiding
nieuwe parken en bossen bij  
woningbouw

toename inwoners
recreatieve voorzieningen in bossen, 
parken en rondom het water

indiviuele keuzevrijheid
woonwijken met landschappelijke 
identiteit

toeristisch profiel regio toeristische verblijfsmogelijkheden 

trend of ontwikkeling kansrijke oplossingen met groen en water

hittestress voldoende bomen in de wijk

wateroverlast robuust watersysteem

droogte voldoende waterberging

bodemdaling water vasthouden in groengebieden

stedelijke verdichting groene daken en gevels bij gebouwen

afname biodiversiteit klimaatverandering

vestigingsklimaat
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het perspectief: 
stad als landgoed 

impressie
strand Duin
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het perspectief: stad als landgoed 
De typisch Almeerse verwevenheid van stad en natuur is een belangrijke 

kwaliteit. Maar deze is kwetsbaar en het vraagt inspanningen om de waar-

den van groen en water ten volle te benutten. Daarom schetsen we in dit 

hoofdstuk een perspectief: stad als landgoed. Het Landgoed Almere vormt 

ons perspectief voor een excellente groene en gezonde stad, waarin stad en 

natuur zich in symbiose ontwikkelen. In het Landgoed Almere worden de 

verschillende waarden van groen en water onderkend en vormen de basis 

voor haar verdere duurzame ontwikkeling en stedelijke identiteit. Met dit 

perspectief als leidraad definiëren we onze doelen en formuleren de inter-

venties die nodig zijn om die te bereiken.
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Groen en water zijn het DNA van Almere. Almere is trots op deze erfenis en wil 
het groen en water blijvend inzetten om een groene, maar ook gezonde stad te 
zijn en om de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden - het ‘land-
goed Almere’.

De vaak geciteerde metafoor ‘landgoed Almere’ is terecht van toepassing op de 
stad Almere. Van oudsher heeft de adel landgoederen gesticht. Op het landgoed 
werd optimaal gebruik gemaakt van het groen en water. Akkers werden benut 
voor de productie van voedsel, bossen voor hout. En in tuinen kon men aange-
naam verblijven. Lommerrijke lanen en grachten maakten verbinding met het 
omringende landschap. Zo ontwikkelden landgoederen zich tot aantrekkelijke, 
gevarieerde gebieden met bossen, akkers, lanen, grachten en waterpartijen. De 
economische waarde van het land, maar ook de schoonheid ervan, bepaalden de 
status.

In het landgoed Almere worden groen en water ook ingezet voor ‘nut en genoe-
gen’. Ditmaal niet voor de adel, maar voor iedereen. In Almere zijn het groen in de 
woonwijken, de parken, bossen, grachten en plassen aangelegd om goede 
condities te scheppen voor een prettige omgeving voor mensen, planten en 
dieren. In het landgoed kunnen bewoners genieten van de parken, de bossen, de 
grachten en de plassen. En het landgoed biedt Almere nog meer kansen. In het 
landgoed kunnen groen en water benut worden voor natuurontwikkeling, klimaat-
adaptatie en gezondheid van de bewoners.

“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”  Teun Koolhaas, Peetvaders van Almere, 2001

landgoed Almere
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landhuis woonhuis

landgoed Almereklassiek landgoed

tuinen
& bossen

paden
& sporen

statige
grachten

robuuste
water-
verbindingen

robuuste
groenverbindingenstatige

lanen

akkers &
woeste grond

parken &
bossen

landschappen
van wereldklasse

fiets- en
wandelpaden

Het landgoed Almere wordt omringd door landschap en natuur van wereldklasse: 
het weidse Markermeer, de baai van het IJmeer, het agrarisch polderlandschap 
en de deltanatuur van het Nationaal Park Nieuw Land. Almere kan haar identiteit 
versterken door kenmerken van het omringende landschap te absorberen en te 
versterken. Waar de stad en het landschap elkaar raken is de verwevenheid van 
stad en natuur optimaal te beleven. Deze plekken kunnen iconen worden van 
Almere.

Het landgoed blijft zich ontwikkelen. Het landgoed innoveert met nieuwe, duur-
zame woonwijken die hun groene karakter ontlenen aan het omringende land-
schap. Waar de kwaliteit en kwantiteit van groen en water in balans zijn met de 
stedelijke ontwikkelingen. Het landgoed Almere staat voor een aangenaam 
leefmilieu, een gezonde leefstijl en een woonomgeving waar bewoners trots op 
kunnen zijn. Als modern landgoed is Almere in staat om verder te groeien en om 
toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

landgoed Almere
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De gemeente Almere wil zuinig zijn op haar rijke erfenis van groen en water en 
deze bijzondere kwaliteit bij de verdere ontwikkeling van de stad inzetten voor 
de volle breedte van haar maatschappelijke opgaven. Met het concept van het 
‘landgoed Almere’ bundelen we de doelstellingen die bijdragen aan een excel-
lente groene én gezonde stad voor 350.000 mensen. Waarbij het, voor het 
versterken van de regionale positie, onverminderd van groot belang is dat we 
werken aan het imago van groene stad en het jonge landschap rondom de stad 
recreatief blijven ontwikkelen.

In het landgoed Almere zijn het groen en water integraal en onlosmakelijk met de 
stad verbonden en vormen de basis voor biodiversiteit, klimaatbestendigheid, 
gezondheid en stedelijke identiteit. Maar dat gaat niet vanzelf. Het tempo van de 
ontwikkeling ligt hoog. Dus moeten we er nu voor zorgen dat verdere groei niet 
ten koste gaat van het groen en water, maar de waarden die het heeft voor de stad 
juist versterken. Zodat Almere haar weerbaarheid niet verliest en een aantrekke-
lijke, gezonde woonomgeving kan zijn - nu en in de toekomst. 

wat willen we bereiken?

Dat betekent dat er, naast een kwantitatieve opgave, ook sprake is van een 
kwalitatieve opgave voor het groen en water. Daarvoor zijn interventies nodig op 
alle niveaus van de Almeerse piramide. Deze vier thema’s zullen een integraal 
onderdeel zijn van de toekomstige strategie voor groen en water, waarbij we 
vooral willen inzetten op maatregelen die aan meerdere thema’s kunnen bijdra-
gen. Dat geldt voor al het groen en water in en om de stad: het (bestaande) 
wijkgroen, de bossen en parken, het omringend landschap en het groene netwerk.

Dit meerjarenperspectief vormt een startpunt. Het benoemt de waarden van 
groen en water die van belang zijn voor de verdere groei van de stad en de inter-
venties die daar de komende 10 jaar voor nodig zijn. Dit inzicht stelt ons in staat 
om het groen en het water in te zetten voor de maatschappelijke doelen waar we 
als stad voor staan. Het behoud van cultuurhistorisch of ecologisch waardevolle 
landschapselementen en het versterken van die meervoudige waarden staan 
daarbij voorop.



MEERJARENPERSPECTIEF 
GROENBLAUW ALMERE

0 1 2 3 km

stadslandschap

bos, park, water, strand, e.a.

recreatief �etsnetwerk �ets

vaarnetwerk Blauwe As

recreatieve bestemming

versterken stadslandschap

transformatie Almeerderhout naar 
stadsbos van de toekomst

verkennen verbetering recreatief 
�etsnetwerk 

aanleg nieuwe natuur Eemvallei

uitbreiden natuurnetwerk 

versterken landschap

Nieuw Land - wetlands (delta natuur)
water- + natuurontwikkeling   

De Baai - randmeren
waterrecreatie, natuur + identiteit

Oosterwold/Eemvallei - agrarisch 
woonlandschap, natuur + voedsel

aanleg recreatieve track

aansluiting wijk op groen versterken
 

uitbreiden recreatief vaarnetwerk 

verkennen nieuwe recreatieve 
bestemmingen

verkennen landschap(en) 
Almere Pampus
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wij verhogen de 
natuurwaarde van 
groen en water

wij zetten groen en 
water in voor een 
klimaatbestendige stad

In het landgoed Almere vormen groen en water de basis voor de leefomgeving 
van inwoners, plant en dier. We werken met gebiedspartners aan een goed 
beleefbaar, rijkgeschakeerd en veerkrachtig ecologisch systeem. Met een grotere 
natuurlijke variatie van groen en betere waterkwaliteit om de vatbaarheid voor 
ziekten en plagen te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Wijkgroen, 
bossen en parken zijn aantrekkelijk voor nieuwe plant- en diersoorten en dragen 
bij aan het stedelijke ecosysteem. En we sluiten ons groene netwerk aan op de 
grotere natuurgebieden in de omgeving. Dit doen we door:

  de diversiteit aan beplantingen te verhogen; 
  de ontbrekende verbindingen tussen de ecologische kerngebieden aan 

te vullen; 
  het groen en water in de stedelijke openbare ruimte aan te laten sluiten op 

de natuurlijke omgeving.

In het landgoed Almere zijn groen en water productief en bieden oplossingen voor 
klimaatverandering en gesloten kringlopen. We realiseren voldoende groen en 
water in de wijk voor optimale flexibiliteit in klimaatadaptatie. We richten de 
openbare ruimte, de parken en bossen op een dusdanige manier in dat groen en 
water zichtbaar bijdragen aan klimaatbestendigheid of (voedsel-)productie. Dit 
doen we door:

  voldoende bomen toe te passen in de stedelijke openbare ruimte;
  meer water te bergen door toepassingen van groen en water in de 

openbare ruimte.

doelen en interventies
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wij zetten groen en 
water in voor een 
betere gezondheid 
van mensen

wij zetten groen en 
water in voor een sterke 
identiteit en het 
imago van Almere

In het landgoed Almere zijn inwoners zich volop bewust van het groen en water in 
hun omgeving en de bijdrage die groen en water leveren aan hun welzijn en de 
gezondheid. We werken met partners aan een stad waarin elke bewoner vanaf de 
voordeur toegang heeft tot park, bos en plas. Waarin een aantrekkelijk netwerk 
van fiets- en wandelpaden iedere inwoner uitnodigt om erop uit te trekken. Een 
groene stad waarin iedereen een passende plek vindt om te bewegen, te ontspan-
nen of te ontmoeten. Dit doen we door:

  groene ruimte in de directe woonomgeving te bieden om te bewegen, 
ontmoeten en ontspannen;

  de toegankelijkheid en bereikbaarheid van groengebieden te verbeteren;
  inrichting en programmering van groengebieden beter af te stemmen 

op diverse gebruikersgroepen; 
  de bekendheid van de gebieden, voorzieningen en activiteiten te verhogen.

In het landgoed Almere vormen groen en water de essentie van het imago van de 
stad. We versterken onze identiteit door het groene karakter van van wijken, parken 
en bossen aan te laten te sluiten bij de kenmerken van de omliggende landschap-
pen: de wetlands, de randmeren het agrarisch middengebied van Flevoland. In het 
groene netwerk liggen aantrekkelijke routes die deze landschappen onderling en 
met de stad verbinden. Met onze partners en vergroten we de toeristische moge-
lijkheden van de regionale landschappen. Dit doen we door:

  de landschappelijke identiteit als uitgangspunt te nemen bij gebiedsinrichting;
  een aantal groengebieden te ontwikkelen tot iconen van de groene stad;
  het recreatieve netwerk tussen de groengebieden te verbeteren;
  de groene en waterrijke identiteit onderdeel te maken van de marketing-

strategie van Almere.

doelen en interventies
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 inspiratie toepassing kansrijke oplossingen
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 uitvoeringsagenda GroenBlauw
Dit document schetst het perspectief van Almere als een landgoed voor 350.000 mensen. Aan de 

hand van een piramide met vier lagen is duidelijk gemaakt hoe groen en water bij kunnen dragen 

aan het vestigingsklimaat en economisch succes van de stad. 

Een aantal (externe) invloeden (zoals klimaatverandering en verstedelijking) grijpt in op het huidige 

systeem. Om een blijvend groene en gezonde woonomgeving te bieden is het nodig om te sturen en 

interventies te plegen op alle lagen van de piramide. In samenwerking met gebiedspartners zijn 

een aantal speerpunten geformuleerd en zijn hiervoor projecten voorgesteld. Deze worden in dit 

hoofdstuk toegelicht. Het vormt de uitvoeringsagenda bij het perspectief. De uitgangspunten zullen 

daarnaast verder worden uitgewerkt als principes bij duurzame ontwikkeling en beheer. Een aantal 

van deze projecten draagt daar aan bij. 
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Almeerderhout - Hét stadsbos 
van de toekomst

Het Almeerderhout is hét stadsbos van Almere. Het is een boscomplex 
aan de rand van Almere. Het heeft een recreatieve functie voor de 
omliggende wijken én op het niveau van de stad en de regio. Bijzonder 
is dat de stad zich met haar wijken steeds meer om het gebied heen 
vouwt. Het bos wordt komende jaren volledig omgeven door de stad. 
Dit biedt nieuwe kansen en vraagt om een volgende stap in de ontwik-
keling van het bos zelf. Zowel in de aanhaking op de (nieuwe) wijken en 
het stadcentrum als in het versterken van de regionale betekenis. 
Richtinggevend zijn de uitgangspunten en ervaringen van het 
programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer en de uitkomsten 
van de Bosdialoog ‘Almeerderhou(d)t van jou’ in 2019.

De ontwikkeling van Almeerderhout kan een voorbeeld zijn voor 
andere ‘recreatiebossen’ die vanaf de jaren ’60-’70 in het gehele land 
bij stedelijke agglomeraties werden aangelegd. 

  De losse bosdelen en bestemmingen met elkaar verbinden door 
één attractief pad. 

  Toevoegen van iconen en verrassende bestemmingen zodat het 
Almeerderhout op de kaart wordt gezet, binnen én buiten Almere.

  Samenhang in het ecologisch systeem van het bos brengen. 
  Kwetsbare beplanting in monocultuur omvormen naar diverse, 

toekomstbestendige beplanting.
  Vanuit gebruikswensen van omwonenden betekenis geven aan de 

randen van het bos, als levend onderdeel van de groene en 
gezonde stad.

  Versterken van de connectie van het Almeerderhout met de stad 
en zijn verschillende stadsdelen tot in de haarvaten. 

 Ruimte bieden aan experiment, innovatie en productie.

Ontwikkel het boscomplex Almeerderhout tot het icoon van de groene 
en gezonde stad. Maak het stadsbos van de toekomst. Een bos waar 
buurtbewoners een belangrijke rol hebben en dat uitnodigt om te 
beleven en bewegen. Een bos dat een grote biodiversiteit kent,  
natuurlijke grondstoffen levert, CO2 absorbeert, schaduw biedt en 
water vasthoudt. 

  Ontwikkeling tot icoon van de groene, gezonde stad Almere.
  Versterking groen recreatief netwerk stad en regio.
 Aantrekkelijke en toegankelijke groene buitenruimte dichtbij huis.
  Versterking van het natuurlijk systeem.

Staatsbosbeheer, omwonenden, betrokken ondernemers en maat-
schappelijke organisaties.

Fonds Groenblauw Staatsbosbeheer, Fonds Verstedelijking Almere 
(aanvraag meerjarenprogramma 2021-2025). Afhankelijk van besluit-
vorming raad en staten.

to
el

ic
ht

in
g

in
sp

an
ni

ng
en

#1

A
lm

ee
rd

er
ho

ut

in
te

rv
en

ti
e

do
el

sa
m

en
w

er
ki

ng
fin

an
ci

er
in

g

natuurlijk systeem

imago & 
identiteit

beleving & 
toegankelijkheid

bronnen & diensten



7

35 A
lm

er
e 

Pa
m

pu
sAlmere Pampus - wonen te 

midden van de nieuwe deltanatuur

Almere kan haar nieuwe ontwikkelgebieden meer smoel geven door 
kenmerken van de grote landschappen te absorberen en versterken. 
Raakvlakken tussen de stad en het omringende landschap kunnen 
worden gedramatiseerd. De buitenruimte van het nieuwe stadsdeel 
Almere Pampus/De Baai kan worden ingericht als een toevoeging op 
het landschap en de natuur van de wetlands. Wonen in nieuwe (!) 
wetlands (niet de bestaande Natura 2000 gebieden). In lage of hoge 
dichtheid. Als nieuwe vorm in de reeks van landschappelijk wonen in 
Almere. Is het mogelijk om in één integrale ontwikkeling én een nieuw 
stedelijk gebied toe te voegen én een uitbreiding van het nationaal park 
te doen aan de baai van het IJmeer?

De ontwikkeling van landschap, zeker in combinatie met verstedelijking, 
vergt tijd. Daarom is het nodig om tijdig te beginnen met een ontwik-
kelstrategie. Tenminste tien jaar voor uit denken verdient aanbeveling.
 

  Verkenning conditie en mogelijke ontwikkel- en beheerrichting van 
de bossen in het Pampushout (zuid, midden, oost) in de toekomstige 
stedelijke ontwikkeling van Almere Pampus. 

  Landschapsstrategie De Baai-Almere Pampus. Waarin zowel de 
buitendijkse wateren en oeverzone als de binnendijkse wetlands, 
bossen en wateren worden betrokken. 

Maak de stedelijke ontwikkeling in Almere Pampus tot een icoon van  
de groene en gezonde stad aan de deltanatuur van Nieuw Land. Voeg de 
kenmerken van de wetlands en de oeverzone van het Markermeer en 
IJmeer in in de stedelijke ontwikkeling van het gebied: Wonen in het 
Nationaal Park. 

  Ontwikkeling nieuw icoon van de groene, gezonde stad Almere.
  Nieuw stadsdeel met sterke eigen identiteit, ontleend aan het 

landschap.
  Aantrekkelijke en toegankelijke groene buitenruimte dichtbij huis.
  Realiseren robuust en verfijnd netwerk van groen en water.
 Versterking van het natuurlijk systeem.

Stichting Flevo-landschap (beheerder van Pampushout), Waterschap 
Zuiderzeeland (vanuit opgave water).

Verkenning conditie en mogelijke ontwikkel- en beheerrichting huidige 
bossen door Stichting Flevo-landschap.
Verkennen landschapsstrategie als onderdeel van de Werkplaats 
De Baai, als onderdeel van het Handelingsperspectief MRA Oostflank.
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Eemvallei is een langgerekte, slingerende zone op de kaart van Ooster-
wold. De zone is gereserveerd voor landschapsontwikkeling in combi-
natie met landbouw en is ca. 400 meter breed en 10 kilometer lang. Het 
gebied is gesitueerd op de hoofdstroomgeul van de oer-Eem, die in het 
veld nauwelijks waarneembaar is, maar in de ondergrond sporen heeft 
achtergelaten. Eemvallei is dé grootschalige landschapsuitbreiding 
van Almere. Hiermee zet Almere haar traditie van groenaanleg ten 
behoeve van de nieuwe stad voort op een eigentijdse manier. Eemvallei 
biedt als het ware een ontginningsbasis voor Oosterwold. Het biedt 
straks openbare ruimte aan bewoners en bezoekers voor beschutting, 
natuurbeleving, beweging, voedselbossen en cultuur.

In de periode 2017-2021 wordt door Staatsbosbeheer, Het Flevo- 
landschap, en enkele particuliere initiatiefnemers een begin gemaakt 
met de aanleg. Hiervoor zijn middelen toegewezen vanuit het  
Programma Nieuwe Natuur van de Provincie Flevoland. 
Van Eemvallei-zuid (50ha) en Noorderwold-Eemvallei (165ha) is de 
uitvoering in voorbereiding. Hiermee worden de kop en de staart van 
Eemvallei gemaakt. In de periode 2021-2024 zal een volgende stap 
gezet worden waarin het tussenliggende gebied deels wordt ingericht.

De ambitie is om een aaneengesloten, robuuste landschapszone te 
maken die de contouren van de Eemvallei volgt, met basiseigendom 
van Staatsbosbeheer (SBB) en Stichting Flevo-landschap (SFL). 

1.  Uitvoeren van de resterende hectares uit het Programma Nieuwe 
Natuur (PNN) door SBB en SFL. Totaal 98ha.

2.  Later extra hectares realiseren, die zoveel mogelijk binnen de 
programmatische reservering voor Eemvallei in Oosterwold 
passen, maar buiten de toewijzing van PNN. 

Realiseer in de ontwikkeling van Oosterwold een nieuw, robuust en 
aaneengesloten landschap, als toevoeging op het bestaande netwerk 
van parken en bossen in Almere en zuidelijk Flevoland. Volg daarbij de 
contouren van de Eemvallei die in diverse bodemlagen aanwezig is.

  Uitbreiden van het groenblauw raamwerk, als stedelijke 
ontwikkeling buiten de huidige stadsgrens plaatsvindt.

 Ontwikkeling nieuw icoon van de groene, gezonde stad Almere.
 Aantrekkelijke en toegankelijke groene buitenruimte dichtbij huis.
 Versterking van het natuurlijk systeem.

Stichting Flevo-landschap, Staatsbosbeheer, provincie Flevoland 
(Programma Nieuwe Natuur), Rijksvastgoedbedrijf.

Programma Nieuwe Natuur Flevoland (verwerving, basisinrichting, 
beheer),  Oosterwold en Fonds Verstedelijking Almere (aanjager 
proces). Deels afhankelijk van besluit vorming raad en staten.  
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Het Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, 
Lepelaarplassen, Marker Wadden en een deel van het Markermeer. 
Het gebied biedt mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van 
recreatieve en toeristische mogelijkheden. Vanuit het project Almeerse 
Poort wordt reeds een poort naar de Oostvaardersplassen ontwikkeld 
met een ontvangstgebied met faciliteiten en activiteiten, afgewisseld 
met karakteristieke natuur. Voor Almere kan daarnaast de omgeving 
van het gemaal de Blocq van Kuffeler ontwikkeld worden als icoon van 
de polder, op de grens van het weidse Markermeer en de wetlandna-
tuur in de Lepelaarplassen. De gebieden kunnen Almere op de kaart 
zetten als stad aan de deltanatuur.

  Ontwikkeling van het voormalig werkeiland bij het gemaal  
De Blocq van Kuffeler voor de ontvangst van en beleving door 
bezoekers van het Nationaal Park. (Vanuit het project Almeerse 
Poort wordt hiervoor een verkenning gedaan.)

  Ontwikkeling van de binnendijkse natuurgebieden in en om de 
Lepelaarplassen. Dat betreft zowel de fysieke omgeving als de 
programmering voor beleving.

 Versterken verbinding met de stad.
  Versterking van het landschap en het ecologisch functioneren van 

de wetlands en de oeverzone van het Markermeer IJmeer. 

Geef Almere identiteit met het Nationaal Park Nieuw Land. Dramatiseer 
het raakvlak tussen de stad en het omringende landschap. Benut de 
Oostvaardersdijk als balkon en uitzichtpunt naar het Markermeer, de 
wetlands en de groene stad. Maak de verbinding met de stad. Het kan 
een icoon voor Almere worden en het imago versterken. 

 Ontwikkeling nieuw icoon van de groene, gezonde stad Almere.
 Verbinden van de iconische gebieden met de stad.
 Aanjagen toerisme en recreatie in Almere.
 Versterking van het natuurlijk systeem.

 

Stichting Flevo-landschap, Staatsbosbeheer, provincie Flevoland.

Fonds Verstedelijking Almere (FVA) 2017-2021, Fonds Groenblauw 
Staatsbosbeheer, Provincie Flevoland. Eventueel vervolg via aanvraag 
meerjarenprogramma FVA 2021-2025. Afhankelijk van besluitvorming 
raad en staten. 
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Excellente groene en gezonde 
leefomgeving

Dit project gaat voor:

A.  Een klimaatbestendige stad: De leefbaarheid van de stad staat 
onder druk door klimaatverandering. Door te investeren in een 
robuust en tegelijkertijd verfijnd netwerk van groen en water 
worden de negatieve effecten deels opgevangen.

B.  Met gezonde inwoners: De beleving van groen en natuur heeft  
een (wetenschappelijk) aangetoond, positief effect op de mentale 
gezondheid. Het zorgt voor ontspanning en vermindert stress. 
Hetzelfde geldt voor beweging, dat daarnaast ook de fysieke 
gezondheid bevordert.

De maatregelen bij de twee opgaves sluiten naadloos op elkaar aan en 
versterken elkaar. Het nieuwe groen moet zo worden ingericht dat het 
een bijdrage levert aan klimaatadaptatie en het gebruik. Het gaat om 
zowel een ruimtelijke als een programmatische inspanning. Het project 
biedt niet alleen ruimte aan experiment, maar versterkt ook het imago 
en het vestigingsklimaat van Almere als groene en gezonde stad. 
Almere zal daarmee toonaangevend zijn. Wereldwijd is behoefte aan 
toepasbare oplossingen voor gezonde en toekomstbestendige steden.

   Realiseren van (huis)aansluiting tussen park/bos/oever en (nieuwe) 
buurten. 

  Kwaliteitsimpuls realiseren in nabij gelegen (bestaande) parken/
bossen/oevers. 

  Realiseren van groen en water in de openbare ruimte ten behoeve 
van schaduw en afvoer en opslag van regenwater. 

  Programmeren en daarmee stimuleren van meer beweging, 
ontspanning, ontmoeting en educatie in de openlucht van jong tot oud. 

  Borgen van duurzaam beheer. 

Ontwikkel een integrale aanpak voor gezondheid, schaduw, droge 
voeten en voldoende water door groen. Realiseer een fijnmazige 
dooradering van groen in het stedelijk gebied van Almere. Maak de 
huisaansluiting op de robuuste gebieden (parken, bossen, plassen) en 
stimuleer het gebruik ervan. Zo benut én versterkt Almere haar 
grootste troef: het groen van de groene stad. 

  Verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van Almeerders 
door een beter gebruik van groen- en waterstructuren. 

  Realiseren van een klimaatbestendige stad door een fijnmazige 
dooradering van groen.

  Toepassen en monitoren van oplossingen voor gezonde en  
toekomstbestendige steden.

 
O.a. Waterschap Zuiderzeeland, Aeres (Lectoraat Groen en Gezond), 
buurtsportcoaches, GGD, scholen (PO en VO), partners natuureducatie 
& participatie en projectontwikkelaars.

Fonds Verstedelijking Almere (aanvraag meerjarenprogramma  
2021-2025). Afhankelijk van besluitvorming raad en staten. Aanvullend 
worden (Europese) subsidies verkend en wordt de koppeling gelegd 
met diverse gemeentelijke programma’s en projecten.
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De kwaliteit van het landschap vindt haar basis in het natuurlijk 
systeem: het groen bestaat uit bomen en planten en is samen met het 
water het thuis van dieren. Het vormt samen met de onderlinge 
relaties tussen al deze soorten de biodiversiteit. Als dit er niet zou zijn, 
dan was de stad niet groen. De gedachte dat het groen en blauw altijd 
voldoende voorradig is in Almere is onjuist. De voortgaande verstede-
lijking en klimaatverandering belasten de aanwezige systemen, die 
jong en kwetsbaar zijn.

Eén van de thematische doelstellingen in de duurzaamheidsagenda 
van de gemeente Almere is ecologie: ‘vergroten van biodiversiteit door 
de huidige en toekomstige groen- en natuurgebieden in Almere 
kwalitatiever, rijker en diverser te maken en de onderlinge (ecologische) 
verbindingen verder te versterken’. In de Visie Ecologie, die in ontwik-
keling is, wordt dit nader uitgewerkt. Dit projectvoorstel is in afstem-
ming met de Visie Ecologie gedaan. 

  Aanvullen van het natuurnetwerk Almere door de inrichting van 
vier essentiële ecologische verbindingen (zoals opgenomen in het 
Ecologisch Masterplan), namelijk: 

 a.  Verbinding Vroege Vogelbos & Almeerderhout, langs de A6/ 
De Steiger 

 b. Verbinding Buitenhout & Vaartsluisbos 
 c. Verbinding Almeerderhout-Buitenhout-Kotterbos 
 d.  Verbinding Kromslootpark & Lepelaarplassen, via Ecozone 

Pampus 
  De natuur vanuit de omgeving de stad in brengen. Bijvoorbeeld 

langs bestaande structuren zoals bermen langs fietspaden, wegen 
en watergangen.

Verstevig het ecologisch netwerk door de zwakke plekken aan te 
pakken en essentiële verbindingen te realiseren. Ontwikkel een veer-
krachtig ecosysteem, dat minder kwetsbaar is voor ziektes en plagen 
en een leefgebied vormt voor tal van dier- en plantensoorten. Verbind 
het groene netwerk binnen de stad met het Natuurnetwerk Nederland 
en de Natura 2000-gebieden in de omgeving van Almere. 

  Versterking van het natuurlijk systeem.
  Vergroten biodiversiteit.
  Versterking van zwakke plekken in essentiële ecologische 

verbindingen.
  Verbinden van de stad met haar omgeving.

 
Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, 
Stichting Flevo-landschap, Faunabeheer Flevoland, Landschapsbeheer 
Flevoland, IVN en Stad en Natuur.

Fonds Verstedelijking Almere (aanvraag meerjarenprogramma 
2021-2025). Afhankelijk van besluitvorming raad en staten.
Voor Hoge Wetering: Stichting Flevo-landschap en grondexploitatie 
Poort.
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Door de oververtegenwoordiging van bepaalde (boom)soorten blijkt  
het groen in Almere kwetsbaar voor ziektes en plagen. Een toekomst-
bestendig groenbestand bestaat uit een grotere variatie in soorten en 
sluit aan op de landschappen in de omgeving.

De diversiteit in dier- en plantensoorten holt achteruit in Nederland. 
Ook de aantallen nemen af. Door de variatie in stedelijke beplantingen 
en beheerregimes te vergroten komt er meer ruimte voor verschil-
lende planten en dieren, wat resulteert in een evenwichtig stedelijk 
ecosysteem.

Almere wil ook in de toekomst een groene leefomgeving bieden aan 
haar bewoners. Veel gebieden die zijn aangelegd in de jaren tachtig en 
negentig zijn, of gaan, binnenkort in groot onderhoud. Op dat moment 
willen wij, samen met bewoners, opnieuw betekenis geven aan het 
groen in de wijk of de stad. Om te voorkomen dat groen eenvoudigweg 
wordt ingeruild voor bebouwing of parkeervoorzieningen, maar een 
zinvolle bijdrage kan leveren aan, bijvoorbeeld, biodiversiteit of  
klimaatadaptatie.

  Inventarisatie van knelpunten en kansen in de bestaande  
beplantingen in de stad;

  Formuleren van uitgangspunten;
  Bepalen praktische toepassing: instructies voor inrichting,  

beheer en ontwerp;
 Uitvoeringsplan.
 Realisatie door gemeente.
 Aanjagen van initiatieven.

Transformatie van monotone naar diverse beplantingen in het openbaar 
gebied. Zowel op soortniveau (verschillende soorten bomen en planten 
door elkaar toe te passen) als in verschijningsvorm (soms ruig, soms 
verzorgd, lanen of juist lossen groepen etc.). Steeds in aansluiting op  
de omgeving en het karakter van Almere: Stad als een landgoed, te 
midden van deltanatuur.

  Meer divers en veerkrachtiger groen, dat minder kwetsbaar is  
en nieuwe biodiversiteit oplevert.

  Een sterkere identiteit van plekken en wijken.
  Verbinden van de stad met haar omgeving.

 
Gemeente met diverse lokale maatschappelijke organisaties 
en bewoners.

Als onderdeel van de Duurzaamheidsagenda, vanuit bestaand 
beheerbudget en de gemeentelijke begroting.
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De parken en het buurtgroen in de stad zijn meestal in eigendom en beheer van 
de gemeente. De gemeente bepaalt, steeds vaker in samenspraak met bewoners, 
hoe de openbare ruimte in de stad vorm krijgt en wordt beheerd. In de ontwikke-
ling en het beheer van het stedelijk gebied zijn een aantal belangrijke stappen te 
onderscheiden, namelijk:

 Inrichting openbare ruimte. Bij de eerste aanleg in de stadsuitbreiding.
  Regulier beheer. Het onderhoud dat in een vast ritme wordt uitgevoerd, 

zoals maaien en snoeien.
  Groot onderhoud. Na ongeveer 30-50 jaar is het vaak nodig de openbare 

ruimte grondig opnieuw in te richten. 
  Stadsvernieuwing en stedelijke inbreiding. Actuele ontwikkelingen vragen 

soms om een meer complexe herinrichting van een plek. Bijvoorbeeld 
wanneer er behoefte is aan specifieke voorzieningen of woonvormen in een 
stadsdeel.

De bossen en wetlands buiten de stad zijn niet in het bezit van de gemeente. Zij 
zijn in eigendom en worden beheerd door Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap 
of het Waterschap Zuiderzeeland. Ook de provincie en het rijk hebben terreinen, 
zoals wegbermen, wateren of akkers als reservegronden. Deze gebieden zijn 
wezenlijk onderdeel van de groen- en waterstructuur van de stad. Het zijn 
belangrijke recreatie- en natuurgebieden die de identiteit van Almere in sterke 
mate bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de Lepelaarplassen en het Almeerderhout. 
Daarom is het in Almere een goede traditie om samen met deze gebiedspartners 
te sturen op de ontwikkeling van deze landschappen. De afgelopen vijf jaren zijn 
gebieden als Pampushout-zuid, de omgeving van Oostvaarders en de eerste fase 
van Eemvallei doorontwikkeld tot aantrekkelijke en toegankelijke groengebieden. 
De uitvoering was steeds in handen van de betreffende terreineigenaar, die 
vervolgens ook verantwoordelijk is voor het beheer. Deze vorm van samenwer-
king zal worden voortgezet.

De betrokkenheid bij de groene openbare ruimte is groot. Vanuit verschillende 
maatschappelijke belangen zijn organisaties, verenigingen, stichtingen en vrijwil-
ligers actief. Bekende, bij natuur betrokken partijen in Almere zijn Stad & Natuur, 
IVN (Instituut Voor Natuureducatie) en Landschapsbeheer Flevoland. Diverse 
partners zijn eveneens belangrijk voor de betere benutting van groen en water: 
zoals GGD, diverse loop-, fiets- en bootcampgroepen, bewoners-beheergroepen, 
netwerk van speltdragers Growing Green Cities, buurtsportcoaches, De Schoor, 
recreatieondernemers of Almere City Marketing.

Groen in de stadsrand: gebiedspartners

Betrokkenheid en gebruik

Groen ín de stad

wie doet wat

De eerste aanleg is bepalend voor het beeld en het gebruik voor tientallen jaren. 
Daarin zijn ook projectontwikkelaars bepalend. Later zijn kleine toevoegingen en 
wijzigingen mogelijk op initiatief van bewoners. Het groot onderhoud en de 
stadsvernieuwing zijn daarna kansrijke momenten om de inrichting en daarmee 
het beeld en het gebruik van de openbare ruimte te wijzigen naar behoefte. Op die 
momenten kunnen de voorgestelde interventies uit hoofdstuk 6 worden toege-
past. Daarvoor zullen ze geconcretiseerd worden in ontwikkel- en beheerprinci-
pes. Het voorstel is om dat te doen in de verdere uitvoering van de Duurzaam-
heidsagenda, zoals in de uitwerking van Duurzame gebiedsontwikkeling en in de 
nieuwe Visie openbare ruimte. De regel is dat alles wat nieuw ingericht wordt ook 
beheerd moet kunnen worden (technisch en financieel).
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Met dit perspectief wordt geschetst hoe Almere op de middellange termijn om 
wil gaan met haar groene en waterrijke buitenruimte, in het bijzonder bij groei 
en verdere ontwikkeling van de stad. Hiermee wordt actief uitwerking gegeven 
aan de doelen uit de Almere Principles (2009), Omgevingsvisie Almere (2017) 
en Kleur aan Groen (2014).

Dit perspectief geeft uitvoering aan het werken vanuit adaptief beleid. Vanuit 
overkoepelend beleid wordt een perspectief (maar geen eindbeeld) geschetst 
voor een specifiek thema of gebied op de (middel-)lange termijn. De uitwerking 
verloopt stap voor stap op basis van een uitvoeringsagenda of programmaplan 
met projectvoorstellen voor een kortere termijn. De projectvoorstellen worden in 
dit geval in allianties met terreineigenaren, beheerders en (andere) maatschap-
pelijke organisaties uitgewerkt en van een financiële basis voorzien. Zodra het 
voldoende haalbaar is, start het project. Met de vaststelling van dit document 
wordt dus nog geen toezegging gedaan op financiële middelen. Het schetst wel 
het perspectief en de genoemde interventies, vanuit het uitgangspunt om de 
verschillende waarden van het landschap meer te benutten voor het leef- en 
vestigingsklimaat van Almere.

Het Meerjarenperspectief GroenBlauw richt zich in hoofdzaak op het stadsland-
schap van Almere: de parken, bossen en wateren binnen de dijk. Het gaat niet 
over de ontwikkeling van bijvoorbeeld het IJmeer of Markermeer. Wel vormt de 
verbinding van Almere met de grote landschappen in de omgeving een belang-
rijke opgave in het Meerjarenperspectief.

De uitwerking van het thema ecologie uit de Duurzaamheidsagenda is opgeno-
men in het Meerjarenperspectief GroenBlauw, namelijk in de projectvoorstellen 
Ecologische Verbindingen en Diversifiëring van Groen. In het piramidemodel 
vormt natuurwaarde de natuurlijke drager van alle andere waarden van land-
schap voor de stad. De Visie op Ecologie zal hiervoor de inhoudelijke onderbou-
wing en doelen leveren.

De sturing, projectvoortgang en randvoorwaarden worden geborgd vanuit het 
Programma GroenBlauw, in samenwerking met de betrokken gemeentelijke 
afdelingen en de partners binnen de samenwerking.

“De unieke inbedding van diverse Almeerse stads-
delen in een groenblauw raamwerk vormt het goud 
van de stad. De inwoners zijn verknocht geraakt 
aan de ruimte, het vele groen, de goede basisvoor-
zieningen en het hun omringende water. Dit sluit 
aan bij het principe ‘combineer stad en natuur’.

Stad en natuur zijn hierbij op een bijzondere 
manier met elkaar verweven. Hierdoor is een 
stad ontstaan die mensen de kans biedt de natuur 
letterlijk ‘om de hoek’ te ervaren en te beleven. 
Almere wil stad en land meer met elkaar verbinden, 
onder meer door het gebruik van het groenblauwe 
raamwerk. De overweldigende hoeveelheid groen 
die in Almere aanwezig is, wordt geactiveerd. 
Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.” 
(Uit: Omgevingsvisie Almere 2017)

werkwijze
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uitvoeringsagenda GroenBlauw 
Een behoorlijk deel van de projectvoorstellen in de Uitvoeringsagenda is bij het 
afronden van dit meerjarenperspectief nog niet financieel gedekt. De meeste 
projecten dragen bij aan het behalen van doelen van Almere 2.0 in het kader van 
de groeiopgave. Daarvoor is een aanvraag gedaan bij het Fonds Verstedelijking 
Almere (FVA), voor de periode 2021-2025. Daarnaast vormen twee projecten een 
uitwerking bij het thema ecologie uit de Duurzaamheidsagenda. Voor het project  
‘Diversifiëring van Groen’ is binnen dat kader een meerjarenbegroting gemaakt. 

Het succes van de aanvraag bij het FVA zal bepalen in welke mate dit perspectief 
werkelijkheid wordt. Dit zal mede bepalen in welke mate de gebiedspartners hun 
eigen middelen zullen aanwenden voor Almere. De gebiedspartners zijn in 
principe bereid om de bij hun beschikbare middelen in te zetten voor de opgave in 
het landschap en het netwerk van Almere. Er is steun om gezamenlijk projecten 
en acties te financieren. Afgelopen jaren is op deze wijze al samengewerkt en 
daar zijn goede resultaten mee bereikt. Voorwaarde is dat de samenwerkende 
overheden ook investeren.

Het Fonds Groenblauw Raamwerk Almere van Staatsbosbeheer is een voorbeeld 
van een dergelijke, succesvolle afspraak. Via dit fonds vloeien de opbrengsten uit 
grondverkoop door Staatsbosbeheer voor stedelijke ontwikkeling in Almere 
grotendeels terug in de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden in Almere. 
Uit dit fonds levert Staatsbosbeheer substantiële cofinanciering in de ontwikke-
ling van bijvoorbeeld Almeerderhout, het Nationaal Park Nieuw Land en bij de 
aanleg van nieuwe natuur of bos.

In aanvulling hierop wordt een kansenstrategie gevolgd. Gaandeweg kunnen 
toevoegingen worden gedaan vanuit bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, beheer, 
maatschappelijke initiatieven en (Europese) subsidies. De ervaring leert dat dit 
interessante coalities kan opleveren die niet alleen tot verrassend resultaat 
kunnen leiden, maar tegelijkertijd ook de betrokkenheid bij gebieden vergroot.

toepassing in beheer en gebiedsontwikkeling 
Het Meerjarenperspectief Groenblauw is een kader voor gebiedsontwikkeling en 
beheer. Daarbij geldt het principe ‘pas toe of leg uit’: we doen onze uiterste best 
om de doelstellingen te halen, maar zijn ook afhankelijk van beschikbare midde-
len, externe factoren en ontwikkelingen in de markt en de maatschappij. Daar 
waar we van de doelstellingen afwijken onderbouwen we dat met gegronde 
redenen. De financiële consequenties worden stap voor stap in beeld gebracht in 
de verdere uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Voor gebiedsontwikkeling 
via Duurzame gebiedsontwikkeling. Voor het beheer en onderhoud via de nieuwe 
Visie openbare ruimte. 

financiering
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Vanuit de overheden/gemeente kan bijgedragen worden vanuit:

1.  FVA
  Aanvragen projecten GroenBlauw in tranche 2021-2024: uitvoering en 

aansturing

2. GREX
 a. boscompensatie bundelen t.b.v. strategische nieuwe aanleg
 b. opgaves deels buitenplans realiseren, in het netwerk van groen en water 
 c. voorgestelde interventies en maatregelen toepassen in de gebiedsinrichting

3. Groot onderhoud en regulier beheer
  Bijvoorbeeld waar het gaat om een kwaliteitsimpuls in de parken of een 

verfijning van het groene netwerk tot in de wijken. Daarin is de Visie open-
bare ruimte leidend.

4. Programmabegroting
   Voor het projectvoorstel voor de Diversifiëring van groen zijn reeds 

middelen beschikbaar uit de gemeentelijke programmabegroting voor 
tenminste 2020, als onderdeel van de Duurzaamheidsagenda 

   Slim combineren: De intentie is om met andere beleidsdoelen te bundelen, 
zoals sport & bewegen, spelen, gezondheid en klimaatadaptatie. In de 
uitvoering van projecten, activiteiten en programma’s kan de buitenruimte 
een centrale rol krijgen. Zowel in de wijken als in (de rand van) parken, 
bossen en andere delen na het stedelijke netwerk van groengebieden 
en water.

5. Programma Nieuwe Natuur Flevoland (provincie)
  Binnen dit programma zijn middelen beschikbaar voor de realisatie van 

Eemvallei in Oosterwold door Staatsbosbeheer en stichting Het Flevo- 
landschap en voor een deel van het project Gouden Randen Pampushout.

financiering
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De toekomstige investeringen zijn nodig voor: 

Ruimtelijke opgaven
 grondaankopen; 
 inrichting;
 beheer; 
 verbindingen tussen gebieden. 

Vergroten gebruik en betrokkenheid
 participatie;
 gastheerschap;
 programma’s;
 communicatie;
 marketing.

Proces
  afspraken om samenwerking vast leggen over het geheel 

en voor projecten;
 ontwikkelstrategie;
 planvorming;
 projectleiding;
 programmateam.

 

kosten
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  beïnvloeders
  uitvoerders
  gebruikers

  gebruikers

  gebruikers
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Groen en water maken een essentieel onderdeel uit van het ‘verhaal’ van 
Almere. Ze zijn verbonden met haar geschiedenis als antistad – de groene 
tegenhanger van het sterk verstedelijkte Amsterdam. Groen en water zijn hier 
overal beleefbaar en zichtbaar. Het is een kwaliteit die zeer wordt gewaardeerd 
door Almeerders, om diverse redenen. Om groen en water bewuster in te 
kunnen zetten voor het oplossen van actuele vraagstukken willen we de maat-
schappelijke en economische waarde van het groen en water in de stad onder-
werp van gesprek maken, voorbeelden tonen en informatie delen.

Bij de uitvoering van het meerjarenperspectief gaan we (stap voor stap) van start 
met de voorgestelde projecten. De projecten brengen onze ambitie in praktijk en 
verrijken onze kennis over de waarden van groen voor de stad. De projecten 
spelen zich vaak af in de directe woon- en leefomgeving van Almeerders. Daarom 
willen we bewoners op tijd betrekken bij veranderingen, de planvorming, de 
uitvoering en de gebruiksmogelijkheden.

Communicatie is voorwaardelijk om –op alle lagen van de Almeerse piramide– 
een verschil te kunnen maken. De belangen en verantwoordelijkheden voor groen 
en water zijn breed, maar ook verdeeld. Overheid, gebiedspartners, stadmakers 
en bewoners spelen allen een rol om de doelen te behalen die zijn geformuleerd 
in dit meerjarenperspectief. Daarom willen we bouwen aan waardevolle relaties 
en coalities om draagvlak en medewerking te vergroten.

In de uitvoering wordt nauw samengewerkt met diverse gebiedspartners, zoals 
Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland, Staatsbosbeheer en Stichting 
Het Flevo-landschap. Ook is er samenwerking met andere gemeentelijke 
programma’s en opgaves, zoals Almere 2.0, Duurzaamheidsagenda en Growing 
Green Cities. Om projectresultaten te blijven relateren aan de ambitie en doelen 
van dit meerjarenperspectief worden een verhalenhuis en communicatiestrategie 
gemaakt.

Voor de uitvoering van dit Meerjarenperspectief zijn daarom 3 communicatiedoelen 
geformuleerd:

communicatie

Vertellen en kennis delen over de waarden 
van groen en water voor de stad om bewust-
zijn te vergroten en te kunnen innoveren.

 Informeren over de bestaande gebieden en 
gebruiksmogelijkheden, om het gebruik ervan te 
stimuleren en er trots aan te kunnen ontlenen. 

Meedoen, meedenken en informeren met/over 
activiteiten die horen bij de projecten, om draagvlak 
te vormen en cocreatie mogelijk te maken. 

             communicatiedoel 1

             communicatiedoel 2

             communicatiedoel 3

doelgroep

doelgroep

doelgroep



groenblauw

Fotografie
Anja de Graaff, Martha Knibbe, 
Linda Rijnboutt en Ties Blaauw.
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