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De volgende afspraken worden gemaakt voor het vervolg: 
• Van deze bijeenkomst wordt een conceptverslag 

gemaakt De participatiegroep krijgt de gelegenheid 
hierop te reageren. Het vastgestelde verslag wordt 
naar alle aanmelders voor de Participatiegroep 
verstuurd en op de projectpagina van Almere Haven 
geplaatst.

• De gemeente zal een tweede Informatiebijeenkomst 
Kustzone Haven organiseren op vrijdag 7 juli. De 
participatiegroep heeft geadviseerd over de organisatie 
en manier van communiceren. De gemeente neemt 
dit mee. Verdere informatie volgt snel. 

• In verband met de zomervakantie wordt gekeken 
of de derde participatiebijeenkomst beter na de 
zomervakantie kan worden gepland. Dit ook in verband 
met het moment van de bredere informatiebijeenkomst. 
Ook hierover volgt snel meer informatie. Voor deze 
derde bijeenkomst staan de volgende onderwerpen 
op de agenda: projectbezoek of projectpresentaties 
van vergelijkbare projecten.



Context

Als onderdeel van het participatieproces voor de planontwikkeling van de Kustzone Almere Haven is op 13 juli 
2017 een excursie georganiseerd langs verschillende referentieprojecten. In totaal zijn vijf projecten bezocht 
in Almere, Huizen en Amsterdam. Met deze excursie hebben deelnemers van de participatiegroep en degenen 
die vanuit de gemeente Almere werken aan het ontwikkelingsplan voor Kustzone Almere Haven verschillende 
mogelijke voorbeelden bezocht, zoals ook opgenomen in eerdere studies en de drie scenario’s. Tijdens de dag 
is met elkaar ter plekke besproken wat de sfeer van de voorbeelden is, hoe men de kwaliteit van de natuur, de 
openbare ruimte, de architectuur en de functiemixen ervaart en vooral ook of deze wel of niet voorbeeldstellend 
zijn voor Kustzone Almere Haven. Bij de excursie waren 22 deelnemers. Voorafgaand aan de excursie was een 
excursiegids samengesteld met nadere informatie over de te bezoeken projecten. Deze gids is opgenomen in 
onderhavig verslag van de excursie. 



Verslag

De haven van Huizen, Huizen
Na vertrek uit Almere Haven werd allereerst de haven 
van Huizen aangedaan. Langs de haven van Huizen 
is, net zoals in de scenario’s voor de Kustzone, wonen 
toegevoegd. In de haven is de bebouwing 3 tot 6 lagen 
hoog. Dit geeft zo een goede indicatie van de hoogte 
van de bebouwing zoals deze voor de Kustzone is 
voorgesteld in de scenario’s. Op de hoogte van de 
bebouwing wordt verschillend gereageerd tijdens de 
excursie. Zes lagen hoog is voor de meeste deelnemers 
echt te hoog, maar 4 lagen of minder wordt door een 
aantal van de deelnemers wel als acceptabel ervaren. 
Daarnaast wordt ook de afwisseling tussen de gebouwen 
in hoogte en vormgeving, zij het wel in eenzelfde stijl, 
als positief gewaardeerd. 

Naast wonen is bij de recente transformatie van het 
noordelijke deel van de haven in Huizen ook horeca, 
parkeren en een hotel toegevoegd. Net als in de 
scenario’s voor de Kustzone Almere Haven is hier 
een hotel te vinden en kleinschalige restaurants. Dat 
de restaurants en het hotel in de haven van Huizen 
geclusterd zijn en bijna direct aan de stijgers en het 
water liggen, spreekt de deelnemers groep aan. Ook 
worden de sfeer, de uitstraling en de bouwhoogte 
van dit deel van het gebied door velen gezien als een 
voorbeeld voor de Kustzone Almere Haven.

In gesprek over de  hoogte van de bebouwing

Horeca direct aan het water

Beperkt gebruik van de horeca

Algemene reacties op een rij:
Bebouwing van 6 hoog wordt voor Kustzone   
Almere Haven als te hoog ervaren. Deelnemers  
bepleiten laagbouw met een maximale hoogte van af en 
toe vier hoog, mits goed ingepast en niet belemmerend 
voor al bestaande bebouwing. 
Bebouwing die één stijl heeft, maar afwisselend is 
door gebruik van verschillende gevels en materialen, 
wordt gewaardeerd. 
Bouwhoogte rondom horecadeel past beter bij 
Kustzone Almere Haven. Komt gezellig over, is 
smaakvol mede dankzij gebruik van natuurlijke 
materialen.
Er is veel ruimte nodig voor parkeren, maar de inpassing 
zoals in Huizen (rondom het parkeren groene heggen, 
mooie lantaarnpalen) wordt gewaardeerd. Wordt ook 
goed gebruik van gemaakt, zo stellen de deelnemers 
vast. 
Opvallend dat horeca maar beperkt gebruikt wordt. 
Komt dat misschien door het niet zo goede weer, op 
de dag van de excursie?
Goede combinatie van water, recreatie en bebouwing. 
Interessant dat bebouwing aan water niet alleen 
voor recreatie bedoeld is (hotel, woningen voor kort 
verblijf), maar dat er ook werkruimten zijn. Haven van 
Huizen laat wel leegstand zien in de werkruimten. Is 
dat tijdelijk of past werkruimten in een haven toch niet?  

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 



Haven van IJburg, Amsterdam
Na de haven van Huizen wordt de haven van IJburg 
in Amsterdam bezocht. In deze haven zijn de kades 
openbaar toegankelijk waardoor de sfeer van de haven 
direct kan worden ervaren. De stijgers zijn wel middels 
een poort afgesloten en niet openbaar toegankelijk. 
De toegankelijkheid van de kades wordt als positief 
ervaren en wordt gezien als een kans voor de Kustzone 
Almere Haven. Echter, de algemene sfeer in de haven 
van IJburg wordt als ongezellig, te stenig en stijf ervaren 
mede door de te massale en te hoge bebouwing rondom 
de haven.
 

Afgesloten stijgers

Openbare stenen kades

• 
• 

• 

• 

Hoge bebouwing langs de haven

Algemene reacties op een rij:
Mooi dat kades openbaar toegankelijk zijn. 
Goed dat er in de begane grond van de bebouwing 
andere functies zijn, zoals horeca. 
Bebouwing langs de haven is te massaal, massief en 
te hoog. 
Sfeer is te stijf en ongezellig.

 



Waterkavels IJburg, Amsterdam 
Na het bezoek aan Blijburg aan Zee wordt op initiatief 
van één van de deelnemers van de excursie langs 
de waterkavels aan de westkant van IJburg gereden. 
Waterkavels zijn tijdens het participatieproces al 
meerdere keren ter sprake gekomen en geopperd als 
kansrijke woonvorm. De nautische uitstraling van de 
verplaatsbare woonschepen past goed bij de uitstraling 
zoals de deelnemers die voor Kustzone Almere Haven 
voor ogen hebben. Daarnaast wordt door een aantal 
deelnemers gewezen op de goede inpasbaarheid van 
deze woonvorm, omdat er weinig voorzieningen nodig 
lijken te zijn en omdat de waterveiligheid hierbij geen 
grote rol speelt. 

Algemene reacties op een rij:
Nautische uitstraling van deze woonvorm past goed 
bij Kustzone Almere Haven.
Er zijn geen dure voorzieningen nodig. 
Goed inpasbaar qua waterveiligheid. 
Kansrijk voor Kustzone Almere Haven omdat het 
een gewilde en nog weinig in Almere toegepaste 
woonvorm is.

Sportvoorzieningen op het strand

Strandpaviljoen

Pallets als uitkijkpunt

Blijburg aan Zee, Amsterdam 
Als voorbeeld van hoe een strand, in een stedelijke 
omgeving, benut kan worden, is de groep vervolgens 
gegaan naar Blijburg aan Zee. De volleybalvelden, 
trampolines en andere sportvoorzieningen zorgen voor 
levendigheid op het strand en aanloop van mensen. 
Dit kan op enthousiaste reacties van de deelnemers 
rekenen. Ook de skatebaan en het uitkijkpunt van 
pallets worden als interessante elementen geduid en 
geven gezamenlijk een ontspannen en recreatieve 
sfeer aan het gebied. Het strandpaviljoen is een groot 
gebouw, maar past prima in de omgeving. Door het 
terras op één hoog te hebben, is er een mooi uitzicht 
over de omgeving. Zoals de andere objecten, is ook het 
strandpaviljoen met natuurlijke materialen gebouwd. 
Dat past prima bij het strand. De sfeer zou volgens de 
meeste deelnemers passen bij Kustzone Almere Haven. 

Algemene reacties op een rij:
Goed om verschillende sportvoorzieningen op het 
strand te hebben. De trampolines worden in het 
bijzonder gewaardeerd. 
Bijzonder om te zien dat zelfs op een wat bewolkte 
dag er veel aanloop is van jongeren/scholen. 
Mooi dat het strandpaviljoen het hele jaar open is.
Pallets als uitzichtpunt/speelelement worden als 
simpel en doeltreffend ervaren. 

Waterkavels IJburg

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 



Camping Zeeburg, Amsterdam
In de verschillende scenario’s voor Kustzone is een 
camping opgenomen. Het voorlaatste referentieproject 
dat bezocht wordt is dan ook Camping Zeeburg. 
Deze camping bestaat al heel lang, ontwikkelt zich 
voortdurend door en zoekt altijd naar de behoeften van 
de campinggasten. 

Het enthousiasme van de eigenaar die de deelnemers 
van excursie rondleidt over de camping wordt 
overgenomen door de deelnemers. Met name de 
financiële spin-off die de camping heeft op Amsterdam, 
maakt dat de deelnemers kansen zien voor het 
centrum van Almere Haven wanneer er een camping 
komt in de Kustzone. Daarnaast worden ook de 
verschillende overnachtingsvormen (tent, camper, 
caravan, bouwkeet) belangrijk gevonden omdat dit 
verschillende doelgroepen aantrekt op verschillende 
momenten in het jaar. Camping Zeeburg laat zien 
dat het werkgelegenheid op de camping oplevert en 
professioneel beheer, gedurende de gehele dag, een 
duidelijke meerwaarde heeft. 

Algemene reacties op een rij:
Verschillende overnachtingsvoorzieningen zorgen 
ervoor dat verschillende bezoekers het hele jaar 
door op de camping komen. Zijn zowel low als higher 
budget bezoekers. 
Een camping levert werkgelegenheid op. 
Een camping vraagt om professioneel beheer. 
Een camping is, mits met de juiste voorzieningen 
en goed aansluitend bij wat campinggasten willen, 
helemaal niet uit de tijd. Camping Zeeburg bewijst dat 
het concept nog werkt. 
Bezoekers van een camping besteden geld in de 
omgeving. 
Een gezellig centraal pleintje op de camping zorgt 
voor ontmoetingen. 

Almere Duin, Almere
Tot slot wordt Almere Duin bezocht. Dit project is tijdens 
het participatieproject veelvuldig naar voren gekomen 
als aansprekend voorbeeld. Het bezoek aan Almere Duin 
nuanceert dit beeld bij een aantal van de deelnemers 
echter wat. De hoge woontorens die direct langs de 
kust, maar voor de laagbouw staan, zijn voor de meeste 
deelnemers een schrikbeeld en iets dat in Kustzone 
Almere Haven absoluut voorkomen moet worden. 
Daarnaast constateert een groot deel van de deelnemers 
dat de wijk een vrij hoog vakantieparkgehalte heeft wat 
niet aansluit bij de gewenste sfeer van Kustzone Almere 
Haven. Over het materiaalgebruik, de mooie inpassing 
van de bebouwing in het gemaakte duinlandschap en de 
laagbouw van de woningen zijn de meeste deelnemers 
te spreken. 

Algemene reacties op een rij:
Voorkom ‘Belgische kust’ woontorens. 
Denk goed na over het onderhoud. 
Te hoog Landal GreenParks gehalte, past minder bij 
sfeer Kustzone Almere Haven.
Mooie combinatie van bebouwing en landschap. 

Camping Zeeburg

Centraal plein op de camping

Hoog vakantiepark gehalte In Almere Duin Hoogbouw  direct aan de kust

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
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Context

Deze excursiegids toont de referentieprojecten 
die wij vandaag gaan bezoeken. U vindt meer 
achtergrondinformatie over de projecten in deze 
excursiegids en welke sferen wij belangrijk vinden. 
Wij laten u ervaren wat de getoonde scenario’s in 
het participatieproces suggereren. Wij hopen met 
deze bezoeken een beter beeld te kunnen schetsen.

Almere
09.45u  Verzamelen bij De Jutter
10.00u  Vertrek per bus richting Huizen

Huizen
10.30u   Bezoek aan de haven van Huizen
11.15u   Vertrek per bus richting Amsterdam

Amsterdam
11.45u  Bezoek aan de haven IJburg
12.45u  Bezoek Blijburg aan Zee , inclusief lunch
13.45u   Vertrek per bus
14.00u  Bezoek aan Camping Zeeburg
14.45u   Vertrek per bus richting Almere

Almere
15.15u  Bezoek aan Almere Duin
15.45u   Vertrek per bus richting Almere Haven
16.00u   Aankomst bij De Jutter, eind excursie

Programma
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1. Haven van Huizen, Huizen 
Havenontwikkeling
Het gebied rond de oude haven van Huizen wordt in drie 
fases herontwikkeld. De gemeente Huizen beoogt een 
ontwikkeling in de woningbouwsfeer waarbij flexibiliteit 
voor eventuele commerciële functies in de plint op 
voorhand niet wordt uitgesloten. In de eerste fase zijn 
op de plek van de vroegere bedrijven, de ijsbaan en 
het parkeerterrein nu woningen ontwikkeld. Hierbij 
gaat het om zowel laagbouw als appartementen van 
gemiddeld 4-5 lagen hoog. 

Daarnaast is langs de Bestevaer, aan de zuidkant van 
het gebied, een ondiepe waterpartij toegevoegd die 
de verbinding legt met de haven. Op een enkele plek 
wordt middels een brede trap het contact met het water 
gezocht.

De inrichting van de kade langs de haven wordt 
gedomineerd door parkeren. Alleen bij het restaurant 
De Haven van Huizen is ruimte gemaakt voor een 
terras met zicht op de haven. Daarnaast zijn op enkele 
plekken doorgangen gemaakt naar het lager gelegen 
steiger. 

Parkeren langs de dijk Woningbouw gemiddeld 5 lagen hoog

Terras langs de havenNieuwe waterpartij

Verbinding met het water Horeca langs het water
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2. IJburg, Amsterdam  
Binnenhaven

Het Haveneiland is het grootste eiland van de eerste 
fase IJburg. Het eiland bestaat uit een oostelijk en een 
westelijk deel. Tussen het oostelijk en westelijk deel in 
ligt het Havenkwartier met de binnenhaven van IJburg

Het Havenkwartier vormt het hart van Haveneiland. 
Dankzij de bedrijven, kantoren, watersport, horeca en 
detailhandel is het een levendig gebied.
De jachthaven is op een veilige manier ingepast in 
de woonbuurt met afsluitbare steigers. De kades zijn 
openbaar toegelankelijk Hierdoor kan er ook door 
passanten gebruik gemaakt worden van de haven en 
niet alleen enkel door de leden. Dit komt de levendigheid 
in de haven ten goede.

Op Haveneiland zijn de meeste kavels inmiddels 
bebouwd. Op een aantal is echter nog ontwikkeling 
mogelijk. 

Wonen aan de haven Binnenhaven van  IJburg

Openbare kades met hek voor de stijgers Horeca in de plint langs de haven

Ruimte voor ontwikkeling 
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3. Blijburg aan Zee 
Strand

Blijburg is een strandpavilioen en stadsstrand op 
IJburg. De combinatie van recreatie aan het IJmeer 
en horeca met een bijzondere muzikale en culturele 
programmering maakt de plek tot een succes. Blijburg 
is een tijdelijk initiatief en heeft vanaf de bouw van de 
eerste woningen op IJburg de plek gemaakt als pionier. 
Het gebouw heeft op verschillende lokaties op IJburg 
gestaan. Op de huidige plek kan het 10 jaar blijven om 
daarna weer te verhuizen naar een nieuw eiland.

Muziek en cultuur
Op het strand bij Blijburg worden van het voor- tot het 
najaar verschillende muzikale festivals georganiseerd 
die grote groepen mensen naar het strand trekken. Maar 
ook de rest van het jaar zijn er verschillende kleinschalige 
culturele evenementen, zoals maandelijkse jamsessies, 
een kunstenaarsbal, ukulele lessen en een sushi 
festival.  

(Water)sporten
Naast muzikale programmering wordt er ook sterk 
ingezet op sporten langs en op het water. Op het strand  
is bijvoorbeeld een volleybalnet aanwezig en worden 
er iedere zaterdagochtend yogalessen georganiseerd. 
Ook worden ook extra activiteiten als suppen (stand-up 
paddle) door Blijburg aan Zee georganiseerd. En bij het 
naast gelegen Surfcenter IJburg kunnen windsurfsets 
worden gehuurd. 
 
De aandeelhouders 
Blijburg is gerealiseerd met dank aan  twintig  
obligatiehouders en drie aandeelhouders, allemaal 
ondernemers die het plan zagen zitten en bereid waren 
hierin te investeren.

Restaurant Blijburg aan Zee Volleyballen op het strand

Windsurfvereniging nabij het strandZomerfestival

Randprogrammering  o.a . suppen Voorzieningen onder het strandpaviljoen
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4. Camping Zeeburg 
Camping

Op steenworp afstand van het centrum van Amsterdam 
ligt Camping Zeeburg midden in het groen. De camping 
kenmerkt zich door de open, veelzijdige, zinderende 
sfeer. 

Camping Zeeburg ligt op een groen eiland van ongeveer 
4 hectare groot, vlak langs de Zuiderzeeweg aan het 
IJ. Hier kan in een groene omgeving en direct aan het 
water worden overnacht.

De camping is voor een breed publiek toegankelijk, van 
ouderen tot jonge backpackers. Naast een kampeerveld 
en caravan-/camperplekken zijn er op de camping ook 
wagonettes en eco-cabins te vinden.

Duurzaamheid
Het eiland waarop Camping Zeeburg is gelegen wordt 
gedomineerd door natuur. Zowel de campingeigenaren 
als de campingbezoekers voelen zich hierdoor mede 
verantwoordelijk voor de natuur op het eiland. Dit 
komt o.a. tot uiting in het beheer en de wijze van 
energieopwekking.

Activeiten
Op Camping Zeeburg kunnen ook kano’s en fietsen 
worden gehuurd. Daarnaast worden op de camping 
kleinschalige evenementen georganiseerd zoals live 
muziek, kampvuur karaoke en salsa avonden.

Restaurant als ontmoetingsplek Tijdelijke verblijven

Verschillende overnachtingsvormen Camperen in het groen

Plattegrond campingKano-verhuur bij de camping
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5. Flevopark, Amsterdam 
Activiteiten
Door de groei van Amsterdam wordt het Flevopark 
door steeds meer stedelingen gebuikt. Naast de lokale 
bewoners uit de Indische buurt wordt het park door 
steeds meer Amsterdammers gebruikt.

Water
Water is een centraal thema in het Flevopark dat direct 
aan het Nieuwe Diep is gelegen. Een van de ambities 
voor het Flevopark is om het water in en rond het park 
toegankelijker te maken. Na de zomer van 2017 zullen 
langs de over van het Nieuwe Diep op verschillende 
plekken kleinschallige zwemmogelijkheden worden 
gerealiseerd.

Groen
De groenkwaliteit in het parkt wordt gekenmerkt door 
bosvakken met drielagen; bomenlaag, heesterlaag 
en kruidenlaag. Verschillende wadi’s versterken het 
natuurlijke beeld van het park en worden door veel 
bezoekers gewaardeerd.

Beheer
Het berheer van het Flevopark is vastgelegd in uitgebreide 
beheerplannen en beheerprogramma’s om de kwaliteit 
van het park het gehele jaar op peil te houden.

Krachtig, kleurrijk en klaar
Het motto van het Flevopark is ‘krachtig, kleurrijk en 
klaar!’. Krachtig in de ruimtelijke opzet, de randen, de 
groene structuren, de potenties en de positie in de stad. 
Kleurrijk in de beplanting, ecologische rijkdom en het 
gebruik. En klaar om het groeiend gebruik op te vangen. 

Participatie
Voor het Flevopark is samen met betrokkenen en lokale  
stakeholders gewerkt aan een ambitiedocument, waarin 
de kwaliteiten en ambities worden beschreven in relatie 
tot de toekomstige ontwikkelingen. Naar aanleiding van 
dit participatieproces heeft de ‘werkgroep Flevopark’ 
zich verenigd in in de Vereniging Vrienden van het 
Flevopark. 

Groene verblijfskwaliteiten Overleg Vrienden van het Flevopark

Plattegrond FlevoparkToegankelijk maken van het water

Gebruik Flevopark door buurtbewoners en stedelingen
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6. Almere Duin, Almere 
Strand

DUIN is een circa 100 ha grote gebiedsontwikkeling in 
de kustzone van  Almere Poort. Amvest won met plan 
DUIN een door de gemeente uitgeschreven besloten 
prijsvraag onder beleggers. In een nieuw duinlandschap 
met stranden en bossen realiseert Amvest de komende 
tien tot vijftien jaar in totaal circa 3.000 woningen, 
horeca, hotel(s), winkels, zorgvoorzieningen, onderwijs, 
kantoren, welness en leisure. Je kunt er fietsen, 
wandelen, genieten van de frisse lucht en het uitzicht.

Plan DUIN
Drie duinen, gemaakt van zand uit het IJmeer en 
Markermeer, vormen de overgang van het achterland 
naar het strand.  De duinen houden regenwater vast, 
filteren het en voeden een stelsel van kreken in het 
bestaande bos. De duingebieden worden van elkaar 
gescheiden door twee bosrijke delen. Ieder type 
landschap heeft zijn eigen woonmilieu.
DUIN bestaat uit de deelgebieden Zuiderduin, 
Noorderduin, Vallei, Kreekbos Zuid & Noord, Stranddorp 
en Kop Zuid & Noord. DUIN voegt een nieuw, uniek milieu 
toe aan Almere en de noordelijke Randstad. DUIN is een 
plan vol contrasten; hoog en laag, nat en droog, druk 
en rustig, beschut en in de wind. Op de duinen worden 
een paar honderd bijzondere eengezinswoningen 
gebouwd in bijzondere woonlandschappen. In korte 
rijtjes, altijd meebewegend met de hoogtelijnen van 
het duin, met ruime terrassen direct grenzend aan het 
duinlandschap. Dichterbij de stranden en de jachthaven 
ontstaat een hoogstedelijk centrum met appartementen, 
een boulevard, winkels, horeca, kantoren en leisure-
voorzieningen. Werken aan het water en altijd wat te 
doen!

Proces
In DUIN is gekozen voor een geleidelijke 
ontwikkelstrategie in planvorming en bouw. Hiermee 
is DUIN een vernieuwende wijze van ontwikkelen, met 
veel aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving 
en flexibiliteit in uitvoering.

Appartementen  in de duinen Wonen in duinlandschap

Uitzicht op het water Wonen in duinlandschap

Plankaart Almere DUINBosrijk wonen


