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Almere heeft veel te bieden aan bezoekers. de stad en de omliggende natuur bieden 
unieke mogelijkheden voor een bezoek en ontspanning,  voor Almeerders, Flevolanders, 
inwoners van de Metropoolregio Amsterdam en bezoekers uit de rest van de wereld. 
eerder heeft de gemeente een Kansenkaart vrijetijdseconomie vastgesteld. deze Kan-
senkaart was gericht op het ruimtelijk mogelijk maken van ontwikkelingen op het gebied 
van vrije tijd. deze Agenda Toerisme & Recreatie gaat een stap verder door niet alleen te 
faciliteren, maar ook een route te schetsen waarlangs we als gemeente zelf actief aan de 
slag gaan met toerisme en recreatie. 

Flevoland en Almere worden nog beperkt bezocht door toeristen en recreanten. dit ter-
wijl de toeristische markt in Amsterdam overspannen symptomen vertoont en de sector 
landelijk groeit. Wij zijn als gemeente Almere ervan overtuigd dat Almere een aantal 
unieke kansen in huis heeft om zowel binnen- als buitenlandse bezoekers naar de stad 
te trekken. om die reden heeft het college bij de voorjaarsnota 2015 een motie vanuit de 
gemeenteraad overgenomen om met een agenda toerisme en recreatie te komen. deze 
ligt nu voor u. 

deze agenda is geen lijvige visie met eindbeelden, maar een praktische agenda waarin 
we beschrijven waarmee en met welke inzet we als gemeente – natuurlijk samen met 
partners – in de komende zes jaar aan de slag willen gaan met toerisme en recreatie. 

Frits huis
Wethouder Toerisme & Recreatie

voorwoord
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1.1 pR vooR de sTAd
Almere biedt volop kansen voor de ontwikkeling van een sterke toeristisch recreatieve 
sector. de afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat ook de markt veel mogelijkheden ziet 
in Almere. naast de vraag uit eigen stad en regio is er sprake van een aanzienlijk groei 
in het aantal toeristen in en rondom Amsterdam. om ook hier een rol van betekenis in te 
gaan spelen en maximaal van die groei te profiteren willen wij onze kansen verzilveren. 
om deze reden is de agenda Toerisme & Recreatie opgesteld. 
deze agenda is gericht op het realiseren van meer bezoekers aan onze stad. dit leidt tot 
hogere bestedingen en grotere naamsbekendheid van Almere. de rol van de overheid in 
deze sector is faciliterend en aanvullend (bewegwijzering, promotie, verbinden) en soms 
‘het oliemannetje’,  zodat sprake is van slim investeren door onszelf en onze partners. 
het verdienmodel voor de overheid is de groei in bestedingen, groei in banen en waarde-
creatie in de stad. een ontwikkelde vrijetijdssector draagt bij aan een positieve beleving 
van Almere door inwoners, bezoekers en ondernemers. 

1.2 WIe zIjn We?
Almere is een groene en waterrijke stad nabij Amsterdam met een lange kustlijn, natuur 
en moderne architectuur. Als ergens in nederland een staalkaart te vinden is van de 
moderne stedenbouw en architectuur dan is het in Almere. 
de bevolking van Almere is jong en bestaat vooral uit gezinnen met kinderen (46% in 
Almere t.o.v. 35% in nederland) en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar (16% in Almere 
t.o.v. 12% in nederland). het aandeel 55+ is aanzienlijk lager dan in de rest van neder-
land.

het huidige toeristisch-recreatieve aanbod richt zich op natuurrecreatie, waterrecreatie, 
shoppen, architectuur, sport en evenementen. onderzoek naar de vrijetijdsbehoefte van  
Almeerders in Almere én in de regio levert het volgende bredere ‘interesselijstje’ op: ac-
tiviteiten op en aan het water, natuur, beauty- en saunavoorzieningen, attractieparken/ 
dierentuinen, speeltuin, musical-  cabaret- en dansvoorstellingen, winkelen, dancepar-
ty’s en kleine creatieve activiteiten en proeverijen. een deel van het aanbod van Almere 
(winkelen, bezoek evenement, watersport en recreatie, cursussen en hobby’s) sluit aan 
op de interesses van gezinnen met kinderen en tweeverdieners. Bepaalde activiteiten 
zoals attracties en wellness, waar duidelijk ook vraag naar is, worden nog niet of beperkt 
aangeboden. 
het groen, de natuur, de waterroutes en de centrumgebieden bieden nu al veel kwa-
liteit, maar kunnen nog verder versterkt worden. Almere wil haar kwaliteiten steviger 
positioneren en uitdragen en kiest daarin nadrukkelijk voor een eigen koers, aanvullend 
op Amsterdam. hiermee maakt Almere haar unieke kwaliteiten zichtbaar en beleefbaar 
voor de inwoners van de stad en voor de bezoekers uit zowel binnen- en buitenland.  

eind 2014 is de eerste stap gezet met het vaststellen van de Kansenkaart vrijetijdseco-
nomie door het college van B&W. In deze kansenkaart ligt de nadruk op de locaties die 
interessant zijn voor toeristisch recreatieve ontwikkeling. de kansenkaart blijft van toe-
passing en geeft aan dat de gemeente, net als veel ondernemers, op veel locaties moge-
lijkheden ziet voor de verdere ontwikkeling van de vrijetijdssector in Almere. dit is echter 

1. Inleiding
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nog niet voldoende, een duidelijke focus en aanpak ontbreekt tot op heden evenals de 
organisatiekracht. Met deze agenda wordt de vervolgstap gezet. de focus ligt op een 
aantal kansrijke thema’s en kerngebieden.

1.3 WIe WILLen We zIjn ?
We willen toewerken naar een situatie waarin bezoekers om verschillende redenen naar 
Almere komen. Almere is niet langer de verrassing, maar de plek waar mensen nog 
eens terugkomen en waar verschillende doelgroepen aan denken wanneer zij een dagje 
uit plannen. dit willen we verder versterken. over vijf tot tien jaar moet een bezoek aan 
Almere voor meer mensen een interessante invulling zijn van hun vrijetijd. Almere biedt 
dan een unieke belevenis of aanvulling op het bestaande aanbod in Amsterdam of de 
omliggende landelijke gebieden. Met een aantal bijzondere bestemmingen heeft Almere 
landelijke, maar ook internationale aantrekkingskracht voor zowel dag- als meerdaagse 
bezoekers . ook voor de Almeerders zelf, de bezoekers uit ’t gooi en Flevoland en voor de 
waterrecreanten  wordt  Almere een aantrekkelijke plek om te recreëren. 

1.4 sLIMMe sAMenWeRKIng
de gemeente Almere wil de samenwerking met diverse organisaties waaronder de Me-
tropool Regio Amsterdam (MRA), Almere City marketing (ACM), provincie Flevoland, 
Toerisme Flevoland en  stichting Leisure Belangen Almere (sLBA) intensiveren. deze 
organisaties zetten zich in voor de versterking van het toerisme in Almere en de regio en 
zijn daarom belangrijke partners. 

Metropool Regio Amsterdam (MRA)
de groei van het toerisme (wereldwijd meer dan 30% tot 2025) is voor de MRA vanuit 
economisch perspectief belangrijk, maar deze groei vergroot ook de druk op Amsterdam. 
om de druk te verdelen en toeristen te verleiden andere gebieden in de regio te bezoeken 
wordt binnen de MRA samengewerkt in het bieden van alternatieven activiteiten.  de 
strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 is de stip op de toeristische horizon die de 
overheden binnen de MRA met elkaar nastreven. de gemeente Almere wil als new Town 
hier ook een bijdrage aan leveren door het aanbod te verbreden en te verbeteren. een 
voorbeeld hiervan is de rol die Almere kan spelen in het verlichten van de druk op de ho-
telmarkt in Amsterdam. Almere gaat daarom met stakeholders onderzoeken in hoeverre 
Almere kansrijk is voor vestiging van nieuwe hotels. 

Almere City Marketing (ACM)
Als promotie- en marketingorganisatie van Almere draagt Almere City Marketing bij aan 
meer bezoek, meer bestedingen en meer werkgelegenheid. essentieel onderdeel daarin 
is het verbeteren van het imago en het creëren van meer bekendheid van Almere. Almere 
City Marketing is daarom een belangrijke partner. een goede samenwerking  is daarom 
essentieel. door krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te bepalen kan veel 
worden bereikt en groeit Almere uit tot een volledige en volwaardige stad op het gebied 
van Toerisme en Recreatie.
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Gemeente
door slim samen te werken kan volstaan worden met geringe inzet van ambtelijke ca-
paciteit. door verbinding van diverse partijen, slimme samenwerking en gerichte inves-
teringen kan veel worden bereikt. dit vraagt echter om budget voor aanvullende inves-
teringen zoals gerichte marketing, bewegwijzering, productontwikkeling, (bestedings-) 
onderzoek en voor personeelskosten. Toerisme is een economische sector waar de 
komende jaren nog een flinke groei mag worden verwacht. door actief in te zetten op 
versterking van deze sector in Almere en de regionale verbinding te versterken worden 
kansen verzilverd en profiteert Almere optimaal van deze sector.  

1.5 pARTICIpATIe
de inhoud van de agenda is besproken met de stakeholders en ook hun adviezen zijn 
hierin verwerkt. de belangrijkste aandachtspunten voor de versterking van de toeristi-
sche sector in Almere zijn: 
• Verlies  de bereikbaarheid en verbindingen tussen de gebieden niet  uit het oog;
• Pak niet alles tegelijk op en waak voor het opleveren van halffabricaten;
• Waak ervoor dat verschillende activiteiten elkaar hinderen; 
• Zet je vergrootglas op unieke kwaliteiten (varen door stedelijkheid en groen tegelijk);
• Werk samen met marktpartijen;
• Per gebied is ook een kerndoelgroep aan te wijzen. Probeer niet alles overal;
•  Binnen de marketingcampagne  ‘Almere houdt van jou’ moet een gerichte deelcam-

pagne komen rondom de toeristische mogelijkheden in Almere;
•  Dit alles gaat niet lukken zolang toerisme en recreatie in het stadhuis geen officiële 

positie krijgt. 



10



11

2. strategieën

de verschillende doelgroepen hebben hun eigen redenen om plaatsen te bezoeken, va-
riërend van ontspanning na een week hard werken tot een gericht thematisch bezoek 
vanuit bijvoorbeeld vakmatige interesse. om meer toeristen en recreanten te trekken zijn 
daarom uiteenlopende acties noodzakelijk. We hebben daartoe een drietal strategieën 
beschreven en nader uitgewerkt. 

1.  placemaking. deze strategie is erop gericht om een beperkt aantal gebieden  door 
te ontwikkelen tot een volwaardige toeristisch recreatieve bestemming. We hebben 
kansrijke plekken gesignaleerd in de stad die hier zeer geschikt voor zijn.

2.  Thematische versterking. deze strategie is erop gericht om bepaalde toeristische the-
ma’s te versterken en beter en slimmer onder de aandacht te brengen. 

3.  samenwerking en organisatie. deze strategie is erop gericht om, door inzet van amb-
telijke capaciteit, de netwerken en werkzaamheden van onze landelijke, regionale en 
lokale partners optimaal te benutten voor onze agenda. dit is een randvoorwaarde 
voor het vervolg.

2.1 PlACeMAkinG
Almere heeft de kracht om keer op keer te verbazen en kent een verscheidenheid aan 
bezienswaardige plaatsen. Ieder stadsdeel heeft plekken die om uiteenlopende redenen 
toeristisch interessant kunnen zijn. om de nationale en internationale aantrekkings-
kracht van de stad te vergroten, kiezen we vier plekken uit die de potentie hebben om 
door te groeien van toeristisch kansrijk gebied tot volwaardige vrijetijdsbestemming. 
de focus op slechts vier plekken houdt in dat gericht geïnvesteerd wordt in het gebied en 
in de marketing ervan. het geeft daarmee duidelijkheid naar ondernemers en bezoekers. 
Recreatie en toerisme maakt tot op heden geen onderdeel uit van de visiedocumenten in 
het kader van Almere 2.0. Met de Agenda Toerisme & Recreatie komt toerisme in Almere 
weer terug op de kaart en wordt, op het gebied van toerisme, een kader geleverd voor de 
invulling van twee van de programmalijnen van het Fonds verstedelijking Almere. Alle in 
deze agenda genoemde plekken komen in aanmerking voor een bijdrage in het kader van 
het Fonds verstedelijking Almere. 

de Agenda Toerisme en Recreatie 2016-2022 richt zich de komende jaren op de volgende 
plekken:
• Almere Centrum (incl. rondje Weerwater);
• Kustzone Almere Poort;
• Boswachterij Almeerderhout / de Kemphaan;
• Oostvaardersplassen.
de acties die per gebied nodig zijn, vindt u onder het hoofdstuk ‘Agenda’.
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2.2 TheMATisChe veRsTeRkinG
Almere heeft, mede vanwege haar unieke ontstaansgeschiedenis, specifieke thema’s 
waarmee de stad opvalt. nu al merken we dat we specifieke bezoekersstromen hebben 
die afkomen op deze thema’s. deze thema’s willen wij verder versterken en communi-
ceren. daarnaast  gaan we gerichte proposities maken voor bezoekers en marktpartijen 
(bijv. touroperators) voor een dag of meerdaagse Almere en Flevoland rondom een spe-
cifiek thema. het gaat om:
• Shoppen;
• Architectuur
• Waterrecreatie;
• (Nieuwe) Natuurbeleving;
• Evenementen.
Almere wil tevens mogelijkheden bieden voor toeristisch recreatieve verblijfsvoorzienin-
gen zoals bijvoorbeeld hotels, bed & breakfast, lodges en vernieuwende concepten en de 
realisatie van grote en kleine attracties. dit maakt onderdeel uit van de gebiedsgerichte 
strategieën en zal vooral faciliterend van aard zijn. 
de acties die per thema nodig zijn vindt u in het hoofdstuk ‘Agenda’.

2.3  sAMenweRkinG & oRGAnisATie
het beleidsterrein Toerisme en Recreatie wordt sinds 2008 versnipperd bediend vanuit 
verschillende vakdisciplines. een doelgerichte en samenhangende aanpak, maar ook in-
zicht in bezoekersstromen, ontbreekt. 
om de groei van dit beleidsterrein serieus ter hand te nemen is ambtelijke capaciteit 
nodig. zij gaan zich vooral bezig houden met initiëren, organiseren en het leggen van ver-
bindingen tussen de bij toerisme en recreatie betrokken ondernemingen en organisaties. 
de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van de agenda worden nader ge-
specificeerd en ingediend bij de behandeling van de programmabegroting 2017. het ge-
vraagde bedrag is nodig voor ambtelijke inzet evenals een bijdrage in de voorgestelde 
maatregelen in hoofdstuk 3.
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3. Agenda

In deze agenda worden de acties beschreven die noodzakelijk zijn om de plaatsen en 
thema’s verder te ontwikkelen tot volwaardige toeristische en recreatieve trekpleisters. 
de acties richten zich  vooral op het verbeteren van de 5 B’s: 
• Bereikbaarheid: de bestemming moet goed bereikbaar en ontsloten zijn;
•  Beschikbaarheid: er moet voldoende en passende capaciteit beschikbaar zijn (o.a. in-

frastructuur);
•  Betaalbaarheid: het geleverde product moet betaalbaar zijn, goede prijs/kwaliteitsver-

houding;
•  Beleving: de bestemming moet voldoende interessant zijn, uniek, gevarieerd en onder-

scheidend;
•  Bekendheid: de bestemming moet voldoende bekend zijn en voor internationale toeris-

ten passen binnen het merk ‘holland’.
Al deze B’s hebben in meer of mindere mate invloed op de bezoekers en hun bestedingen 
in het gebied. 

3.1 PlACeMAkinG
Almere richt zich in haar agenda op de vervlechting van locaties, thema’s en doelgroe-
pen. de locaties vormen de kern van het verhaal. voor een viertal locaties is een agenda 
opgesteld waarmee toeristische kansen op korte termijn verzilverd kunnen worden. de 
bedoeling is dat deze plekken gaan transformeren tot bijzondere kerngebieden in de stad 
waar het fijn is om te verblijven en waar je als bezoeker graag nog eens terugkomt.  

Almere Centrum (incl. rondje weerwater)
het centrum  van Almere is een van dé succesfactoren van de stad. de bijzondere archi-
tectuur, de horeca, het grote winkelgebied, de goede bereikbaarheid per auto en open-
baar vervoer en het steeds bredere programma dragen bij aan dit succes. de komst van 
bijvoorbeeld de primark heeft hier een extra impuls aan gegeven. voor zowel de bui-
tenlandse- en binnenlandse bezoeker als de Almeerder is Almere Centrum een bezoek 
waard. 
echter, de grote aantrekkingskracht van het centrum zit nog vooral in het shoppen. Al-
mere wil deze focus verbreden en ook andere doelgroepen, bijvoorbeeld cultuurliefheb-
bers, naar zich toe trekken. daarnaast kan de internationale bekendheid van Almere 
Centrum vergroot worden door aansluiting te zoeken bij bestaande toeristische pro-
gramma’s in Amsterdam en de regio.
Met de aanleg van het Rondje Weerwater, het evenement Floriade in 2022 en zo moge-
lijk de kasteellocatie zal het centrum van Almere in het komende decennium fors aan 
aantrekkingskracht winnen. het Weerwater is dan een interessante bestemming op de 
vaarroute de ‘Blauwe As’.  op de middellange termijn zullen de grootschalige leisure-
voorzieningen van de stad hier te vinden zijn. de zuidoever is niet concurrerend met de 
noordoever, maar juist versterkend.
de acties voor de korte termijn richten zich met name op het stadcentrum en het verster-
ken van het huidige centrumgebied en het gebruik van de openbare ruimte. het Weer-
water en de oevers worden beter ingericht en geschikt gemaakt voor cultuur, recreatie 
en (water)sport.
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Bereikbaarheid:
1.  Breng logische en uniforme bewegwijzering aan richting Almere Centrum en in het 

centrum;
2.  Faciliteer een goede koppeling van Almere Centrum met de Blauwe As (b.v. horeca, 

aanlegplekken, sanitair). 
3.  onderzoek de mogelijkheden van (innovatieve) buitenlandse bewegwijzering in 

 Engels;

Beschikbaarheid:
4. Geef ruimte aan initiatieven rondom de Esplanade, zowel tijdelijk als definitief;
5.  Werk pro actief mee aan de realisatie van een themapark op de kasteellocatie;

Beleving:
6.  ondersteun de ondernemersvereniging stadscentrum Almere (ovsA) met het vesti-

gen van unieke publiekstrekkende (shopping)concepten en – horeca;
7.  stimuleer en ontwikkel in samenspraak met de winkeliersverenigingen voorstellen 

voor evenementen, beurzen en themamarkten in Centrum Almere;
8. Stimuleer themaroutes (bijvoorbeeld architectuurroutes) door Almere Centrum;
9.  zoek actief synergie tussen de Floriade, de kasteellocatie en andere voorzieningen 

in de stad;

Bekendheid:
10.  Maak gebruik van het Amsterdamse marketinginstrumentarium om Almere Cen-

trum, de Floriade en de kasteellocatie bij de nationale en internationale bezoeker 
onder de aandacht te brengen.

kustzone Poort
de ontwikkeling van de Kustzone poort, officieel plan duin genaamd, is in volle gang. 
de eerste duinen liggen er en de eerste mensen wonen er al! In de duinen verrijzen 
in een rap tempo woningen en appartementen. daarnaast krijgt strandbad duin, aan 
de noordkant van het Almeerderstrand, steeds meer vorm: een leuk stuk strand met 
regionale aantrekkingskracht waar kinderen zich prima kunnen vermaken met sport 
en spel. In het gebied wordt ook het internationale opleidingscentrum en hotel van Car-
nival Corporation gerealiseerd (C-smart). dit centrum, geheel passend in het karakter 
van het gebied, verzorgt de opleidingen voor maritieme- en technische officieren van 
cruiseschepen en is een aanwinst voor het gebied.
Rondom de jachthaven Marina Muiderzand is ook ruimte voor catamarans en kitesur-
fers. het Regatta Centrum Muiderzand levert een groot aantal activiteiten op het water 
op; van zeillessen voor de kleinsten tot de Almere Regatta.  

Vervolg
een toeristische boulevard, een mooie haven, strandactiviteiten, intensiever gebruik van 
het Ijmeer en diverse attracties zijn het toekomstbeeld van Kustzone poort. ook wordt 
met de nieuwe voorziening voor theatergroep vis à vis en de jaarlijkse grote evene-
menten op het Almeerderstrand invulling gegeven aan de culturele programmering van 
Almere waarmee we nationale en internationale bezoekers willen trekken. 
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Langs de A6 wordt een nieuwe locatie voor het evenementenstrand ontwikkeld, zodat het 
noordelijke deel van het strand het hele jaar rond voor waterrecreatie beschikbaar is. sa-
men met het zilverstrand is het Almeerderstrand een evenementenlocatie met nationale 
aantrekkingskracht. daarnaast komt hier een nieuwe voorziening voor stad en natuur 
die zich gaat richten op de combinatie water, natuur en educatie.

Met het evenementenstrand wordt ook het deel van de kust liggend aan het gooimeer 
versterkt. duidelijk is dat de mogelijkheden langs de kust voor toerisme en recreatie zich 
niet beperken tot Almere poort. ook de kustzone van Almere haven, dat begint vanaf het 
surfstrand en loopt tot aan de gooimeerdijk oost, heeft veel te bieden voor de toeristisch 
recreatieve sector. 
Almere haven is dé entree vanaf het gooimeer naar de binnenwateren van Almere (Blau-
we As). In dit gebied komt horeca, strand, waterrecreatie en verblijfsrecreatie samen. 
het doel is om de kracht van dit gebied verder te versterken en te verlevendigen en de 
lokale en regionale aantrekkingskracht te vergroten. 

Bereikbaarheid:
1.  verbetering van de bereikbaarheid stimuleren door gezamenlijk met betrokken par-

tijen te zoeken naar (innovatieve) oplossingen;
2. Draag zorg voor heldere en wervende bewegwijzering vanaf de A6;

Beschikbaarheid:
3.  zorg voor blijvende beschikbaarheid van voldoende evenementenruimte (inclusief par-

keren) in de kustzone van Poort; 
4. Faciliteer bij de vestiging van één of meer grootschalige vrijetijdsattracties;
5. Vergroot de mogelijkheden voor verblijfsaccommodaties;

Beleving:
7.  In samenwerking met betrokken partijen  de aantrekkingskracht van de kustzone ver-

groten voor bezoekers;
8.  ontwikkel in samenwerking met de stakeholders in het gebied een gemengd program-

ma op en rond de dijk waaronder horeca, cultuur/ entertainment en verblijfsmogelijk-
heden. de gemeente heeft hierin een faciliterende rol.

Boswachterij Almeerderhout / de kemphaan
de boswachterij kent prachtige natuur, zowel voor de flora als fauna. de belangrijkste 
bezoekerstrekkende plaatsen zijn de Kemphaan en in de toekomst wellicht ook Braam-
bergen. Met name de Kemphaan met klimbos, de stadsboerderij, jungletuin, camping 
en stichting Aap, kan zich doorontwikkelen tot een bovenlokaal vrijetijdsconcept met re-
gionale aantrekkingskracht voor met name gezinnen en bezoekers met interesse voor 
natuurbeleving en biologische voeding. 
voor de doorontwikkeling van de omgeving van de Kemphaan zetten we in op de volgende 
acties:
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Bereikbaarheid:
1.  verbetering van de bereikbaarheid stimuleren door gezamenlijk met betrokken par-

tijen te zoeken naar (innovatieve) oplossingen;

Beleving: 
2. Zet gerichter in op ‘wildlife experience’, zeker in combinatie met de Hoge Vaart;
3.  Toets ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied aan de belevingswaarde en toeristische 

potentie van dit gebied;
4.  Realiseer een gebied dat met name interessant is voor gezinnen uit de regio (o.a. 

spelen, educatie, kleinere evenementen, sportiviteit en wandelen) en hanteer hierop 
aansluitende promotiekanalen, ook richting de regio (o.a. Metropool Regio Amsterdam 
en gooi- en vechtstreek).

oostvaardersplassen
de provincie Flevoland heeft een natuurgebied dat uniek is in nederland en europa: de 
oostvaardersplassen. dit gebied trekt grote belangstelling van zowel de binnenlandse 
als buitenlandse bezoeker voor het beleven van deze nieuwe natuur (new nature). Met 
de film de nieuwe Wildernis heeft nederland en inmiddels ook duitsland  kennis kun-
nen maken met de bijzondere kwaliteiten van dit gebied. om deze belangstelling vast te 
houden en verder te ontwikkelen werken de provincie Flevoland en staatsbosbeheer in 
samenwerking met Almere en Lelystad aan de aanvraag voor de status nationaal park 
voor de oostvaardersplassen. een nationaal park biedt (inter)nationale bekendheid, 
meer bezoekers, meer recreatieve voorzieningen zoals horeca, hotels en natuurgerichte 
recreatieve activiteiten en extra werkgelegenheid.
voor het behalen van deze resultaten zetten we in op de volgende acties:

Bereikbaarheid:
1.  verbetering van de bereikbaarheid vanuit ns station oostvaarders stimuleren door in 

te zetten op aanvullende vormen van vervoer;
2.  verbetering van de bereikbaarheid van de ‘Almeerse poort’ van de oostvaardersplas-

sen via de Buitenring. 

Beschikbaarheid:
3.  ontwikkel voor de Almeerse poort van de oostvaardersplassen in samenwerking met 

stakeholders een passend en uitnodigend programma van activiteiten; 
4.  Bied tevens mogelijkheden voor verblijfsaccommodaties in de nabijheid van de oost-

vaardersplassen passend bij het programma van het gebied;

Beleving:
5.  Realiseer in samenwerking met betrokken partijen de ‘Almeerse poort’ van de oost-

vaardersplassen zodat de aantrekkingskracht van dit gebied verder wordt versterkt 
voor lokale, nationale en internationale bezoekers. 

6.  vergroot de beleving van de oostvaardersplassen in heel Almere (kunst in de stad, 
ns-stations, etc).

Bekendheid:
7.  Maak gebruik van het Amsterdamse marketinginstrumentarium om de oostvaarders-

plassen bij de internationale bezoekers onder de aandacht te brengen (bijvoorbeeld 
Amsterdam National Park of Amsterdam New Nature);
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3.2 TheMATisChe veRsTeRkinG
naast het versterken van plekken (placemaking) zijn er ook een aantal specifieke the-
ma’s waarin Almere nu al opvalt of potentie laat zien. deze thema’s zijn vooral bedoeld 
om bezoekers naar de stad te krijgen met een specifieke interesse. In tegenstelling tot 
placemaking, waar de agenda vooral gericht is op ruimtelijke en fysieke maatregelen, 
gaat het bij de gekozen thema’s meer om de communicatie en toeristische productont-
wikkeling. 
onderstaand worden de thema’s en de bijbehorende acties beschreven:

shoppen
Almere heeft zich met haar moderne centrum goed op de kaart gezet. Met het vaststellen 
van de detailhandelsvisie is een belangrijk signaal afgegeven naar vastgoedeigenaren en 
detailhandel over het toekomstperspectief van hun investeringen. 

1.  Aansluiten bij bestaande toeristische programma’s van touroperators in Amsterdam 
en Flevoland;

2.  opzetten van een volledig Almeers programma (bv. Amsterdam new Land: shopping, 
architecture, archeology/ history) en dit ook beleefbaar maken in de stad (bijvoorbeeld 
door visualisering van het peil van de zeespiegel in Almere Centrum).

Architectuur
op dit moment komt 9% van de bezoekers specifiek naar Almere voor de bijzondere ar-
chitectuur. enerzijds fascineert het ontwerp van de stad en de geschiedenis van de pol-
der, anderzijds de bijzondere gebouwen, Almere Centrum en het particulier opdracht-
geverschap. 

1.  Biedt één of meerdere Almeerse architectuurroutes aan in samenspraak met tour-
operators;

2.  Leg contact met Amsterdam Marketing en in Amsterdam aanwezige touroperators 
over specifieke architectuurtours;

3.  draag de geschiedenis van Almere en de polder uit onder de noemer ‘new Land’ en 
haak hiermee aan bij de marketing van Amsterdam (MRA).

waterrecreatie
de Almeerse wateren zijn zowel binnendijks als buitendijks fascinerend en divers. Al-
mere is zeker de moeite van een bezoek waard. Met de investeringen in de Blauwe As 
is de randvoorwaardelijke infrastructuur voor binnendijkse waterrecreatie naar een ho-
ger niveau getild. de waterroute, die bekend staat onder de naam Blauwe As, loopt van 
Almere haven via het Weerwater naar de noorderplassen. deze route verbindt ultieme 
stedelijkheid met prachtige natuur. 
Buitendijks biedt Almere ook tal van mogelijkheden voor zowel verblijfsrecreatie als ont-
spanning. de havenkom in Almere haven is de entree naar binnendijks Almere. vanuit 
het Markermeer is ook een verbinding met binnendijks Almere gelegd. via de Blocq van 
Kuffeler, het grootste gemaal van europa, bereik je het noordelijk deel van Almere. hier 
zijn horecavoorzieningen, aanlegplaatsen en stranden te vinden. vanuit de noorderplas-
sen is het vervolgens mogelijk om in zuidelijke richting over de Blauwe As te varen rich-
ting Almere haven.
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Kustzone poort biedt met zijn geweldige locatie ruimte aan een van de grootste jacht-
havens van nederland. een deel van het strand, Bad duin, is opnieuw ingericht voor 
recreatie. daarnaast vinden er grote evenementen plaats en trekt het buitentheater veel 
publiek van binnen en buiten Almere.

1.  houd blijvend koers in de bestrijding van de waterplanten in verband met de bevaar-
baarheid van de routes;

2. Faciliteer bij het verder versterken van de Blauwe As;  
3. Ontwikkel samen met stakeholders een programma langs en op het water;
4. zet steviger in op de beleving van waterrecreatie in de marketing.

natuur
de polder kenmerkt zich door een uniek landschap. natuur en stedelijk gebied zijn hand 
in hand ontwikkeld en de jonge bossen zijn frisser en groener dan de meeste bossen 
op het vaste land. door de vele wateren en diverse natuurmilieus is een grote diversi-
teit aan vogels en andere fauna neergestreken in de polder. dit leidt er onder meer toe 
dat de oostvaardersplassen jaarlijks bezocht worden door 900.000 unieke bezoekers. de 
Kemphaan, de boswachterij Almeerderhout, de Lepelaarplassen, de Groene Kathedraal; 
al deze plekken hebben een eigen en bijzonder karakter en zijn geschikt voor natuurbe-
leving. 

1.  vergroot de promotie richting doelgroepen en bezoekers bij vergelijkbare natuur in nL 
(Naardermeer, Markerwadden);

2. Promotie fietsroutes en – verhuur via VVV en de ANWB;
3. Optimaliseer de promotie van de excursies door de natuur;
4. Verbeter bewegwijzering en toeristische info;
5.  Faciliteer verblijfsinitiatieven voor verschillende doelgroepen (hotels, exclusieve lod-

ges, e.d.);
6.  Werk in promotie en zichtbaarheid nadrukkelijk samen met de Metropool Regio Am-

sterdam, Almere City Marketing, Toerisme Flevoland, staatsbosbeheer, stad en na-
tuur en Flevolandschap.

evenementen
evenementen horen bij het leven in een grote stad. Almere is erg geschikt voor groot-
schalige evenementen door haar centrale ligging in nederland, goede bereikbaarheid 
en (parkeer-)ruimte. de huidige evenementen trekken veel bezoekers van buiten de stad 
die gezamenlijk voor jaarlijks €80 miljoen aan bestedingen in Almere doen. denk hierbij 
niet alleen aan zand en de Libelle zomerweek, maar ook aan evenementen als Triatlon 
en het Bevrijdingsfestival. In de programmabegroting 2016 is de weg vrijgemaakt voor 
de verplaatsing van het evenemententerrein naar de zuidkant van het Almeerderstrand. 
daarmee ontstaat een permanente locatie voor grootschalige en eventueel meerdaagse 
evenementen.

1. ontwikkel een website met een evenementenpaspoort (naar Rotterdams voorbeeld).         
    Hierop staan de locaties, mogelijkheden en aantallen;
2. Verruim de mogelijkheden voor (meerdaagse) evenementen;
3. Faciliteer in voldoende (parkeer)voorzieningen voor evenementen;
4. Afstemming van acties met op te stellen nieuw evenementenbeleid.
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4. vervolg

hoe zorgen we er nu voor dat hetgeen in het voorgaande is voorgesteld, ook kan worden 
uitgevoerd?

een deel van de activiteiten en ontwikkelingen zal vanuit de ‘markt’ moeten worden op-
gepakt en uitgevoerd. de rol van de gemeente is vooral faciliterend, maar ook initiërend 
en aanvullend.

uit de agenda blijkt dat een groot aantal zaken opgestart moet worden om het toeris-
tisch potentieel van Almere uit te dragen en in beweging te krijgen. hiervoor is zowel 
samenwerking als eigen organisatiekracht noodzakelijk. Wij stellen dan ook voor om 
een slagvaardig team in te stellen dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van deze 
agenda. verantwoordelijk wethouder blijft de portefeuillehouder Toerisme en Recreatie.

dit team gaat samen met intern betrokkenen, maar vooral met vertegenwoordigers van-
uit de markt ervoor zorgen dat de actiepunten worden uitgevoerd en het klimaat voor toe-
ristische en recreatieve bedrijvigheid in Almere aantrekkelijker wordt en blijft. Behalve 
het zorg dragen voor de benoemde actiepunten betekent dit ook het continu verbinden 
van partijen, de zorg voor soepele processen, het verzorgen van inzicht en overzicht in 
trends en ontwikkelingen en het tonen van de mogelijkheden in de stad en de promotie 
hiervan.

voor de uitvoering van de bovengenoemde acties volgens de  5B’s uit deze agenda, zijn 
financiële middelen nodig. de uitvoering kan pas starten nadat besluitvorming heeft 
plaatsgevonden over de programmabegroting 2017.
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