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een paar jaar geleden zat ik bij een gesprek tussen 
raadsleden over de Floriade . We hadden net gehoord 
dat we daadwerkelijk de Floriade mochten organiseren . 
De vraag aan de raadsleden was om daarover mee te 
denken en om te bedenken hoe we invulling moesten 
geven aan het idee van Growing Green cities . 

aan die tafel zat raadslid Frits Huis . Wethouder was 
hij toen nog niet . Hij zette mij met een opmerking erg 
aan het denken: “We maken de Floriade veel te veel 
een doel op zich”, zei hij . “terwijl het gewoon één van 
die vele bijzondere momenten in de geschiedenis van 
almere gaat worden, waarmee we opnieuw duidelijk 
maken hoe belangrijk het is om een duurzame stad 
te worden, te zijn en te blijven . Dat deden we met de 
opening van de eerste vrije busbaan . Dat deden we met 
start van de kemphaan als stadslandgoed . en dat doen 
we in 2022 met de Floriade . Geen op zichzelf staand 
project, maar een bijzonder moment in een reeks van 
bijzondere momenten die almere tot één van de meest 
duurzame steden van de wereld maakt” .

Géén op zichzelf staand project dus, maar een bij-
zonder moment in een reeks van bijzondere momenten . 
Vijf jaar geleden maakten we ons eerste boekje over 
duurzaam stadsbeheer . eén boekje, en dan is het wel 
klaar, dachten we . twee jaar later maakten we een 
tweede deel, omdat er weer heel veel nieuwe verhalen 

te vertellen waren . Daarna een derde editie . en voor je 
ligt de vierde, geheel herziene, uitgave, want opnieuw 
stapelden de mooie en inspirerende voorbeelden zich op .

eén boek is een boek, twee boeken is een vervolg, drie 
boeken is een trilogie en vier boeken vormen een reeks . 
een reeks waarin we met bijzondere en inspirerende 
voorbeelden vastleggen hoe we binnen het vakgebied 
stadsbeheer werken aan een Growing Green almere . 
Voorbeelden die altijd een combinatie zijn van een 
duurzame drijfveer, een inhoudelijk idee en mensen die 
het verschil willen maken .

Vier boeken is een reeks . Vier boeken met tientallen 
voorbeelden is een beweging . Geen toevallige bloem-
lezing van mooie voorbeelden, maar een inspirerende 
verbeelding van de serieuze en fundamentele manier 
waarop we bij het beheer van de stad ons werk en 
almere duurzamer maken . Voor onszelf om te documen-
teren én om de lat hoger te leggen (want wat is er nog 
meer mogelijk?) voor andere afdelingen en organisaties 
om geïnspireerd te raken, mee te doen en ons weer te 
overtreffen . 

Ik wens jullie heel veel inspiratie! 

Jaap Meindersma
namens het managementteam Stadsbeheer

“een reekS van bijzondere 
momenten”

voorwoord

7



almere is een unieke ‘new town’ en heeft vergroening 
en verduurzaming in haar Dna . In slechts 40 jaar heeft 
de stad zich op haar eigen manier steeds duurzamer 
ontwikkeld . Het is ontworpen volgens het ‘Garden city’ 
model van ebenezer Howard . Daarom heeft almere 
meerdere stadskernen, omringd door veel water en 
groen . 

Het uitgangspunt was: net zoveel groen als bebou-
wing, overal in de stad . sinds almere in 1977 werd 
aangewezen als plek om de groeiende bevolking van 
amsterdam op te vangen, is ze uitgegroeid tot een vol-
wassen stad met ruim 200 .000 inwoners . Voor hen is 
de ruimte en het groen nog altijd het belangrijkst .
begin 2010 begonnen de gesprekken tussen rijk, 
provincie en almere over de schaalsprong . Hoewel de 
groei van de stad door de economische crisis kleiner 
was dan bedacht in de concept structuurvisie almere 
2 .0, blijft de ambitie groot . almere zal groeien en moet 
de juiste balans vinden tussen de bestaande stad en 
de nieuwe (nog te bouwen) stadskernen . Hoe dat kan, 
staat in de almere principles (2008) . Deze zeven ‘prin-
cipes’ helpen ons almere te ontwikkelen tot een ecolo-
gisch, sociaal en economisch duurzame stad . 

Door het binnenhalen van de Floriade in 2022 werken 
we nu ook samen met de nederlandse tuinbouwsector 
aan de ontwikkeling van almere . In het bidbook van 
de Floriade staan de uitgangspunten voor zowel de ten-
toonstelling als de wijk die na 2022 aan het Weerwater 
wordt gebouwd . Zo gaan we stap voor stap van 
Garden city naar Green city . 

“duurzaamheid in almere”
Van GarDen cIty naar GroWInG Green cIty

inleiding

almere van Garden city
Naar greeN city
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“duurzaam StadSbeheer” 
Van tecHnIscHe DuurZaaMHeID naar GroWInG Green staDsbeHeer

stadsbeheer zorgt al veertig jaar voor een schone, hele 
en veilige stad . Duurzaamheid was binnen het vakge-
bied vooral het domein van onze techneuten, die vanuit 
hun vakmanschap allerlei technische innovaties toe-
pasten bij werkzaamheden en projecten . Dat heeft ons 
een duurzame openbare ruimte en gebouwen en steeds 
beter gerecycled afval opgeleverd . 
De afgelopen jaren is de duurzaamheidsbeweging ook 
binnen het vakgebied stadsbeheer in een stroomversnel-
ling gekomen . naast de vooral technische innovaties is 
de stap gezet naar campagnes en programma’s gericht 
op verduurzaming . De samenwerking met bewoners, 
ondernemers en instellingen speelt daarin een belang-
rijke rol . 

inleiding

Verduurzaming is bij het beheer van de stad een 
bewuste strategie en een beweging geworden . als 
eigenaar van de openbare ruimte en gemeentelijke 
gebouwen en als inzamelaar van het afval kunnen we 
zelf direct het verschil maken . Met Growing Green 
stadsbeheer willen we actief bijdragen aan de duur-
zame ontwikkeling van de stad .

ambitie

Doelen

thema’s 
Growing Green

stadsbeheer energie
 

Mobiliteit
 

circulaire 
reststromen

Lifecycle 
materialen

klimaat 
adaptie

Groen & 
biodiversiteit

eetbare stad Gezonde 
stad

almere principleS             Go Greener

enerGizinG GreeninG feedinG healthyinG
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duurzaamheidSdoelen
Iedere afdeling binnen het vakgebied stadsbeheer vult 
Growing Green op haar eigen manier in . Zo wil het 
Advies- en Ingenieursbureau (aIb) met Growing 
Green beheer ten minste 24% lokale werkgelegenheid, 
meer dan 57% groenoppervlak in de wijken en maxi-
maal 100 Megajoule energiegebruik per inwoner . 

Stadsreiniging gaat voor een stad zonder afval . Dat 
betekent op jaarbasis maximaal 50 kilo restafval per 
inwoner . Het Vastgoedbedrijf streeft naar duurzaam 
vastgoed, met als concrete ambitie 40% lokaal energie-
neutraal vastgoed . Dat kan door energiebesparing en 
lokale energieopwekking . 

Daarnaast is er de ambitie om ‘circulair’ te bouwen . 
Het Parkeerbedrijf richt zich op het energiezuinig 
maken van de parkeergarages en -installaties . Team 
Geodata zorgt voor ondersteuning . Vergunningen, 
Toezicht & Handhaving (VtH) wil samen met 
stadsreiniging afvalloze evenementen in almere rea-
liseren . VtH ziet ook toe op de handhaving van de 
eisen voor duurzaamheid en energiezuinigheid bij de 
(woning)bouw . 

inleiding
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duurzaamheid ter inSpiratie
Dit inspiratieboek bouwt voort op onze ervaring met het 
in de praktijk realiseren van innovaties en verduurza-
ming . We laten zien dat duurzaamheid geen hol begrip 
is, maar dat we al jarenlang het verschil maken door 
gewoon te doen . bij het beheer van de stad geloven 
we in de kracht van inspiratie, in het laten zien van de 
goede voorbeelden . Die vind je in dit boek . We laten 
zien wat er anno 2017 allemaal mogelijk is waar het 
gaat om duurzaam beheer van de stad . en we laten 
ook zien wie eraan werken .

inleiding

Vergeleken met de vorige versie van het inspiratieboek 
(uit 2014) zijn veel nieuwe voorbeelden toegevoegd . 
We laten zien wie werken aan de duurzaamheidspro-
gramma’s en hoe we samen met bewoners, onderne-
mers en instellingen werken aan een duurzaam almere . 

Waarschijnlijk is het boek nu al verouderd . De zoek-
tocht naar innovaties en duurzame oplossingen gaat 
immers constant door . Dat is niet erg, dit boek is een 
momentopname . We roepen iedereen die zich bezig-
houdt met beheren van de stad en een nieuw inspire-
rend voorbeeld heeft dan ook op zich te melden bij de 
makers van dit boek, zodat het kan worden opgenomen 
in een volgende versie .

Veel leesplezier gewenst!
De redactie
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“we doen eerSt wat makkelijk iS”
In navolging van de almere principles is de kadernota 
Vastgoedbeleid 2012-2020 vastgelegd . Hieruit komt 
de ‘roadmap’ voor het verduurzamen van ons vastgoed 
voort . Daarin staat wat we moeten doen voor energie-
neutraal vastgoed . onze technische collega’s waren 
altijd al gefocust op duurzame maatregelen, alleen was 
het nog geen beleid .

speerpunten zijn: toepassen van duurzame materialen, 
realiseren van flexibele gebouwen en bouwen onder 
architectuur met energiemaatregelen . onder de vlag 
van Growing Green almere zijn de duurzame ambi-
ties van de stad vertaald naar ‘energieneutrale stad in 
2020’ .

We willen de komende jaren meer duurzame energie 
lokaal opwekken, bestaande gebouwen energiezui-
niger maken (uiteindelijk ‘nul op de meter’) en ener-
gieneutraal nieuwbouwen . Zoals sporthal Haven, 
upcyclingperron Haven en nobelhorst in Hout .
We doen eerst wat makkelijk is, zoals het aanbrengen 
van zonnepanelen op de daken van onze gebouwen . 
Het Vastgoedbedrijf heeft een bouwteam opgericht 
waar ze ideeën delen en onderzoek doen naar nieuwe 
ontwikkelingen .
 
Annemarie van der Zee 
strategisch adviseur vastgoedbedrijf14



“we beSparen enerGie door 
ledverlichtinG”

We streven ernaar de verlichting in de stad een lan-
gere levensduur te geven en energiezuiniger te maken . 
almere groeit en daarmee ook het aantal lichtpunten 
in de stad . De uitdaging is het energiegebruik toch te 
laten dalen . op dit moment zijn er 45 .000 lichtpunten 
waarvan 25% is voorzien van ledlampen . Met dit lage 
energieverbruik vervullen we een voorbeeldfunctie voor 
andere gemeenten . 
 
onderdeel van de bestuursopdracht beheer is een 
bezuiniging waarbij we alle verlichting vervangen door 
led-armaturen . De komende tien jaar gaan we jaarlijks 
zo’n 3 .000 conventionele armaturen vervangen door 
deze zuinige ledverlichting . Dit betekent een daling van 
circa 4 tot 5% per jaar in energieverbruik . Wanneer 
al onze lichtpunten in 2026/2027 zijn voorzien van 
ledverlichting voldoet almere ruim aan de doelstellingen 
van het energie-akkoord .

Jeroen de Jong en Frits Teunissen (technici), rené Kaneman en 
richard Blom (toezichthouders), Sjaak roosenboom (technisch 
beheeradviseur) Advies- en ingenieursbureau

15



“we beSparen op onderhoud en 
enerGie in parkeerGaraGeS en 
bij roltrappen”

Duurzaamheid betekent: ‘niet alleen aan jezelf denken’ . 
24/7 verlichting aan in de garages, op alle verdie-
pingen, ook als er geen verkeer is . Dat is zonde van 
de energie . oplossing: bewegingsdetectie, waardoor 
de verlichting alleen brandt bij beweging van personen 
en/of verkeer . 
De schippergarage, de cubagarage en een groot 
deel van de stadhuisgarage hebben ledverlichting, die 
ingeschakeld wordt bij beweging . Zo besparen we op 
co2-uitstoot, op onderhoud (minder vervanging van de 
led-tL-buizen) en energie(kosten) . 
 
bij twee roltrappen in het stadscentrum is een controller 
ingebouwd . Dit zijn de roltrappen bij de corridor/ 
citadel (bij de voormalige V&D) en de Donjon (het 
pand waar eerder beds & bedding in zat) . De sen-
soren wegen de belasting van de roltrap (hoeveel 
mensen erop staan); afhankelijk van de belasting wordt 
het energiegebruik aangepast . Deze aanpassingen 
zorgen ervoor dat de roltrappen energiebesparend zijn 
geworden .

Marco Jelders
opzichter garages vastgoedbedrijf
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“de waterbehandelinG van 
zwembad Stad en poort iS uniek 
in nederland”

In stad West hebben we het zwembad verbouwd en 
in almere poort is een nieuw zwembad gebouwd . De 
‘waterbehandeling’, het systeem dat het zwembad-
water reinigt, heeft een energiezuinige filtertechniek 
en is uniek in nederland . Het zwembad in stad West 
is het eerste in ons land waar dit werd toegepast . In 
plaats van filteren door een ‘zeef’ persen we het water 
nu door een centrifuge, die het vuil eruit slingert . Deze 
techniek betekent een aanzienlijke waterbesparing bij 
de reiniging van het zwembadwater: 8 liter per per-
soon in plaats van 30 liter . In scandinavië en Duitsland 
passen ze dit systeem al langer toe, in nederland 
mocht dat pas vanaf 2015 . almere heeft speciaal ont-
heffing gekregen om het systeem al eerder te mogen 
gebruiken .

Het water in de zwembaden heeft een ‘groen’ tintje: de 
watertemperatuur verkrijgen we uit de restwarmte van 
het lokale stadswarmtenetwerk van nuon . Daardoor 
is de verwarming van het water co2-vriendelijk . als we 
extra gaan koelen, gebruiken we de warmte die hierbij 
vrij komt voor het verwarmen van de boilers en het 
zwemwater .

Thijs rosseboom
projectleider vastgoedbedrijf 
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“zonder zoeken direct zien waar 
noG vrije plaatSen zijn”

Vanaf 2015 zijn alle 67 traditionele parkeerautomaten 
op straat in almere stad en buiten vervangen door 
exemplaren met zonnepanelen . De panelen leveren 
voldoende energie om ze continu te laten werken . Zo 

besparen we energiekosten . bijkomend voordeel is 
dat we ze eenvoudig kunnen verplaatsen omdat geen 
ondergrondse kabels nodig zijn . 

Inmiddels staan er in vijftien parkeergarages 32 laad-
punten voor elektrische voertuigen . een laadsessie duurt 
ongeveer vijf uur en laadt tussen de 6 en 8 kWh . De 
vraag naar laadpunten stijgt, ook in fietsenstallingen 
voor elektrische fietsen .
 
Voor het programma ‘beter benutten’ van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu leveren wij open data over 
de beschikbaarheid van garageparkeerplaatsen in 
almere . Deze informatie is via het nationaal parkeer 
register (npr-loket) beschikbaar en via displays op 
de dreven zichtbaar voor automobilisten . Zo kan de 
parkeerder zonder zoeken direct zien waar nog vrije 
plaatsen zijn .
eind dit jaar is het parkeergeleidingssysteem in het 
overdekte deel van de stadhuisgarage klaar . De ledver-
lichting boven de parkeerplaatsen verwijst bezoekers 
van de parkeergarages snel en doeltreffend naar een 
beschikbare plek . ook dit betekent minder zoekverkeer 
en minder co2-uitstoot .

Anthonie dam
parkeermanager Parkeerbedrijf
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“40% van de enerGie die we 
Gebruiken willen we zelf 
opwekken”

De duurzaamste gebouwen van het Vastgoedbedrijf 
zijn sterrenschool De ruimte en Indoor sportcomplex 
olympiakwartier in almere poort . Het schoolbestuur 
heeft extra geld geïnvesteerd in duurzaamheid . Het dak 
is voorzien van zonnepanelen met de ‘smartflower’ als 
eyecatcher . Het gebouw heeft een hoge isolatiewaarde, 
overal zit bewegingsdetectie en energiezuinige ver-
lichting en de lokalen zijn afzonderlijk te ventileren op 
basis van het co2-gehalte . 

ook op het dak van het sportcomplex liggen zonne-
panelen . Dak en gevels hebben een extra hoge iso-
latiewaarde, het hele gebouw heeft ledverlichting en 
zowel sporthal als zwembad zijn voorzien van ‘bauer 
optimalisatie’ (baopt) . 

Dit is energiebesparend en comfortverhogend; je voelt 
in het zwembad geen zuchtje tocht . 

eind 2016 zijn 66 gemeentelijke panden voorzien 
van zonnepanelen op het dak om energie te besparen 
en zelf op te opwekken . 40% van de energie die we 
gebruiken willen we zelf opwekken . Dat is ook het 
doel voor de stad . In 2017 zullen alle 88 geschikte 
gemeentelijke daken voorzien zijn van zonnepanelen . 
We kijken ook naar energieopwekking met speciaal 
glas en warmtepompen . bij gymzalen willen we af 
van aardgas, voor co2-vrije energie . en op het dak 
van de regisseursgarage staat sinds februari 2017 
een ‘Windchallenge’ molen . een prima oplossing voor 
energie in de nacht, in de winter en op donkere dagen .

Anko Kuyt
projectleider vastgoedbedrijf
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“we Geven GeGevenS een Gezicht” 

We leveren onze bijdrage aan alle vraagstukken die te 
maken hebben met gegevens . Door gegevens te com-
bineren, analyseren, beheren en visualiseren . op een 
structurele en efficiënte manier . We geven gegevens een 
gezicht, ook in projecten met een duurzaam en innova-
tief karakter .

onze producten en resultaten helpen anderen bij het 
schrijven van beleid en het nemen van beslissingen . 

Denk bijvoorbeeld aan thermografie voor het lokali-
seren van warmteverlies bij gebouwen, satelliet- en 
infraroodbeelden voor het inzichtelijk maken van de 
groei en het soort vegetatie of het analyseren van de 
ligging van daken voor het plaatsen van zonnepanelen .

emil otte en Aralt Brilman
medewerkers (geo-data) 
gebouwen en gegevensmanagement
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“we Gaan onS alS eerSte 
Scholen in het ontwerpen van 
vacuümriolerinG” 

Vacuümriolering is niet nieuw in almere . We pasten 
het tot voor kort slechts heel beperkt toe, maar 
tegenwoordig op steeds grotere schaal: nu al op de 
kemphaan, binnenkort in Duin, nobelhorst en op de 
Floriade . onze ambitie is eind 2020 in heel almere 
vacuümriolering toe te passen . uniek hieraan is dat er 
geen pomp nodig is om de druk op te bouwen voor het 
transport van de buisinhoud . en geen pomp betekent 
geen energie-aansluiting . Vacuümriolering vergt minder 
onderhoud en inspecties dan traditionele luchtpersriole-
ring en is beter bestand tegen bodemzetting . bovendien 

is het buizenmateriaal duurzamer én recyclebaar . 
Het systeem bespaart niet alleen geld en energie, het 
heeft ook een enorm waterbesparingspotentieel: hoe 
dichter bij huis, hoe hoger die besparing .
een nadeel is nu nog dat alleen de leverancier een 
rioleringssysteem kan ontwerpen . Daar komt binnenkort 
verandering in: we gaan ons - als eerste ingenieursbu-
reau in nederland - daarin scholen . 

Klaas Feringa en erik Blokzijl
technisch adviseurs Advies- en ingenieursbureau
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“inzicht in wat er miS iS voordat 
de bewoner er laSt van heeft”

In het ontwerp van persleidingsystemen passen we de 
nieuwste inzichten toe om capaciteitsverlies te voor-
komen . De nieuwe centrale computer rioolgemalen 
verzamelt gegevens voor onderzoek en geeft ons inzicht 
in wat er mis is voordat de bewoner er last van heeft . 
Die data-analyse laat zien hoe rioolgemalen werken en 
helpt ons de persleidingsystemen verbeteren . We zien 
ook problemen die niet direct tot een storing leiden . 
We werken samen met de gemeente urk; dat is leuk 
en inspireert . Meer kennis, meer denkkracht en een 
andere, frisse kijk .

We hebben nieuwe besturingssoftware voor de riool-
gemalen, waarmee we de gemalen om de beurt laten 
pompen . als gemalen op dezelfde persleiding zijn 
aangesloten, is het voordelig om niet tegelijkertijd te 
pompen omdat de hogere tegendruk zorgt voor meer 
energieverbruik . bij voldoende ‘flow’ kunnen we de 
gemalen zo instellen dat ze niet tegelijk aan staan . 
Dit levert bij enkele gemalen al een energiebesparing 
op van circa 30% . Daarnaast is het ook beter voor de 
pompen en vermindert het de kans op verstoppingen .

erik Blokzijl 
technisch adviseur Advies- en ingenieursbureau
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“van duurzame incidenten naar 
de Grote beweGinG”

De opgave voor de jonge stad almere om te verdub-
belen terwijl de stad nog volop in ontwikkeling is, is 
uniek in West-europa . Het zorgt voor allerlei innovatieve 
mogelijkheden . Met ‘almere 2 .0’ kunnen we samen met 
inwoners, ondernemers en instellingen bouwen aan een 
gezonde samenleving . almere 2 .0 gaat over meer dan 
stenen stapelen; het voegt echt iets toe aan de kwali-
teiten van almere .
 

Het is een verplichting aan onszelf en aan toekomstige 
generaties om de stad ruimtelijk, economisch en sociaal 
zo duurzaam mogelijk te maken . ‘energy on upcycling’ 
is een grote stap in deze richting . Daarmee gaan we 
van duurzame ‘incidenten’ naar de grote beweging . 
Daarin richten we ons op het opwaarderen van rest-
stromen én op een energieneutrale stad . In de periode 
tot 2022 realiseren we de sleutelprojecten .

Henk Meijer 
programmamanager energy on Upcycling
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“maatSchappelijk verantwoord 
inkopen doen we Samen!”

Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat we 
een goede balans zoeken tussen mens, omgeving en 
economie . We kopen duurzaam in, met aandacht voor 
‘social return’, en we passen sociale voorwaarden toe . 
In het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid (april 
2016) zetten we steviger in op maatschappelijk verant-
woord inkopen . 

Dat betekent dat we bij aanbestedingen:
•	 duurzaamheidseisen	toepassen	en	dat	economische,	

ecologische en/of sociale duurzaamheid onderdeel 
uitmaakt van de aanbesteding of opdracht; 

•	 bekijken	of	een	bijdrage	aan	de	ambitie	om	in	2022	
energieneutraal te zijn mogelijk is;

•	 de	principes	van	de	circulaire	economie	toepassen	
door verspilling tegen te gaan en in de gunnings-
criteria naar de totale gebruikskosten te kijken;

•	 altijd	‘social	return’	toepassen:	mensen	met	een	
afstand tot de arbeidsmarkt een werk- of ervarings-
plaats bieden . en inschrijvers vragen de sociale voor-
waarden te ondertekenen, waarmee zij verklaren dat 
hun goederen of diensten en die van hun ketenpart-
ners niet tot stand zijn gekomen met kinderarbeid, 
onveilige arbeidsomstandigheden of milieuvervuiling .

Martijn vos
adviseur contractvorming en aanbestedingen Advies- en 
ingenieursbureau
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“we zijn koploper in duurzame 
kenniSontwikkelinG” 

We zijn koploper in duurzame kennisontwikkeling en 
dragen dit uit in de regio . De eerste verkeerslichten 
op zonne-energie zijn een feit op de noorderdreef 
en de cinemadreef . Wethouder Frits Huis ‘opende’ 
ze officieel, samen met partners . De uitdaging is om 
de komende jaren alle installaties energieneutraal te 
krijgen . Zoals de installaties voor groene golven en 
slim parkeren . Dat betekent ook minder vaak stoppen 
voor het verkeer, dus meer gemak en reductie van co2, 
meer uren waarin je je voertuig ergens anders voor kunt 
gebruiken en minder zoekverkeer .

ook de ledverkeerslichten dragen hieraan bij, door 
minder onderhoud en minder energieverbruik . De aan-
nemer die we hiervoor geselecteerd hebben, is innova-
tief en co2-bewust, werkt volgens de richtlijnen van de 
social return on Investment en rijdt zelf ook elektrisch in 
almere .

Sjaak roosenboom
technisch beheeradviseur Advies- en ingenieursbureau
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“wijkreGiSSeur doorbreekt 
40.000 km barrière op e-bike” 

In 2011 kregen onze wijkregisseurs de beschikking 
over elektrisch vervoer . De collega’s konden kiezen 
uit een elektrische fiets of een elektrische scooter . 
Wijkregisseur Johan koos voor de fiets . sinds hij 
elektrisch is gaan fietsen, overbrugt hij nog grotere 
afstanden . Hij fietst veel tussen almere buiten en het 
stadhuis, 5,5 km enkele reis . Met de elektrische fiets 
is hij binnen almere net zo snel of soms zelfs sneller 
dan de auto . al die ritten opgeteld is hij in feite de hele 
wereld één keer rond gefietst! 
 
Met zijn e-bike heeft hij heel wat energiekosten 
bespaard: het scheelt een factor 100 met een brand-
stofauto . ook de co2-uitstoot is te verwaarlozen . Zijn 
fiets is technisch nog niet afgeschreven . onlangs is de 
bedrading vervangen en nu kan de fiets weer heel wat 
kilometers mee . 

Daarbij heeft Johan behoorlijk wat calorieën verbrand . 
Hij heeft, uitgaande van een snelheid van 20 km/u, 
2 .000 uren op zijn fiets gezeten en hiermee 560 .000 
kilocalorieën verbrand . Hij hoopt dat zijn verhaal 
anderen inspireert om ook lekker de elektrische fiets te 
pakken .

Johan Terpstra 
wijkregisseur Advies- en ingenieursbureau
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“elektriSch rijden wordt 
voor meer en meer menSen 
aantrekkelijk” 

In 2012 begonnen we met een pilotproject van 24 
laadpalen voor elektrische wagens . Dat is in de afge-
lopen jaren uitgegroeid tot een serieus netwerk van 
laadpunten . er zijn in almere nu al ongeveer 200 laad-
punten in de openbare ruimte en de parkeergarages . 
Inmiddels is er bijna overal in almere ‘dekking’, zodat 
elektrisch rijden voor meer en meer mensen aantrekke-
lijk wordt . 
 
In 2016 is het college akkoord gegaan met het reali-
seren van laadpalen in de openbare ruimte . nu kunnen 
marktpartijen inspelen op de behoefte van inwoners en 
bedrijven en is er meer ruimte voor nieuwe initiatieven 
op het gebied van elektrisch vervoer . Dit onderwerp 
is afdelingsoverstijgend, met een grote rol voor het 
aIb zoals het afsluiten en beheren van de contracten, 
het bepalen van de locaties, de ondergrondse infra-
structuur, verkeersbesluiten en communicatie .

dennis de Kleer (projectmanager), Faissal Boutaleb 
(technicus), wouter Schrier (strategisch adviseur) Advies- & 
ingenieursbureau
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“duurzaam GedraG iS ook zelf 
teGen de wind in trappen” 

bij Materieelbeheer streven we naar duurzaamheid . 
Dat doen we door materialen circulair te gebruiken 
en de logistiek te innoveren . op weg naar volledige 
circulariteit hergebruiken we het beton en staal van het 
vervangen ondergrondse inzamelsysteem . en dient het 
kunststof van oude minicontainers weer als basis voor 
volgende containers . De uitdaging is om de grondstof-
keten in almere te sluiten en hierop te sturen bij het aan-
schaffen van materialen .

Duurzame logistiek bereiken we onder meer met de 
reductie van co2, geluid en fijnstof en duurzame alterna-

tieven voor fossiele brandstoffen . We hebben inmiddels 
successen geboekt met de inkoop van hybride en elektri-
sche voertuigen en de overstap naar vloeibaar gas .

Het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen kan niet 
zonder een intrinsieke motivatie van medewerkers en 
gaat verder dan het aankopen van techniek . tegelijk met 
de technische innovatie ontwikkelen we daarom een per-
soonlijke cursus rijoptimalisatie, met aandacht voor het 
gedrag van elke bestuurder . Duurzaam gedrag – zake-
lijk en privé - is ook om, waar mogelijk, de auto te laten 
staan en zelf op de fiets tegen de wind in te trappen .

Chris lagendijk
teamleider materieelbeheer 
Stadsreiniging
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“voed kinderen op met 
duurzaamheid” 

Het perspectief van het onderwijs zou in de eerste 
plaats duurzaamheid moeten zijn . Duurzaamheid wordt 
het grootste exportproduct qua kennis in de toekomst . 
Het is onze opdracht aan de kinderen geriefelijk te 
leven zonder verspilling . De taak van het onderwijs is: 
biedt een omgeving die uitnodigend, motiverend en 
sturend is . Voed kinderen op met duurzaamheid en de 
samenhang van dingen die essentieel zijn . attendeer 
leerkrachten en ouders op duurzaam, zorgvuldig 
omgaan met de omgeving en elkaar . 
Mijn droom is een ecologische school, gebouwd van 
herbruikbaar materiaal uit de omgeving . We weten 
nu nog niet half wat er technisch allemaal mogelijk is . 
Investeren in de toekomst is investeren in een gezonde 
omgeving . Fysiek én geestelijk . nederland heeft te 
weinig geld over voor de schoolhuisvesting . een klas 
van 50 m2 herbergt gemiddeld 27 kinderen, leraren 
delen een lerarenkamer van 30 m2 . een school laat zien 
hoe je omgaat met je omgeving . als we regenwater 
gebruiken voor het spoelen van toiletten, dan doet 10% 
van de kinderen dit later ook .

Meindert eijgenstein 
directeur Prisma
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“zand wil afvallooS worden” 
een stad zonder afval . Waarom dan ook niet een eve-
nement zonder afval? We willen uiteindelijk elk evene-
ment afvalloos laten zijn, waarin de organisatie haar 
eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt . als 
proef zijn we met evenement Zand begonnen . Het afval 
dat de bezoekers van strandfestival ZanD achterlaten, 
halen we zoveel mogelijk gescheiden op . onze mede-
werkers zamelen het afval soort bij soort in en zorgen 
ervoor dat alles ook gescheiden wordt verwerkt .

De festivalorganisatie heeft met ons afgesproken dat 
ZanD een ‘afvalloos’ evenement zal worden . Dat bete-

kent dat er geen restafval overblijft dat niet kan worden 
gerecycled . bij de inkoop van bijvoorbeeld bekers en 
patatbakjes houden ze daar al rekening mee . In de 
voorschriften van de vergunning staat ook dat na het 
festival het hele terrein met een beach cleaner wordt 
opgeruimd . Met zo’n gezamenlijke aanpak breiden we 
afvalloze evenementen steeds verder uit .

Henk roelandschap, senior medewerker evenementen vTH
Hermen gabriël en Andre rusch, coördinatoren schoon 
Stadsreiniging 
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“we Gaan nu een Gebouw een 
‘paSpoort’ Geven” 

op verfgebied is er veel veranderd . tot 1990 werd er 
verf toegepast op basis van terpentine . op 1 liter verf 
zat 55% oplosmiddelen die de lucht inging . In de jaren 
‘80 is het kWs-systeem opgezet, gericht op het vermin-
deren van de emissie van vluchtige organische stoffen . 
begin jaren ‘90 kwam er verf op waterbasis, waarvan 
nog maar 15% aan oplosmiddelen verdampte . Vanaf 
2010 zit er in verf geen oplosmiddelen meer . bedroeg 
voorheen een onderhoudscyclus zes jaar, met de hui-
dige hybride verf is dit zeven à acht jaar . er kan een 
onderhoudscyclus worden overgeslagen . 
Wat bijna niemand weet is dat linoleum een natuurpro-
duct is; het is onder andere gemaakt van hars en lijn-
olie . Vaak wordt dit voorgeschreven als vloerbedekking 
bij scholen . Linoleum is volledig recyclebaar en gaat 
minimaal twintig jaar mee . 
We gaan nu een gebouw een ‘paspoort’ geven . Hierin 
staat wat de bron is van alle gebruikte materialen . Met 
deze informatie weet je of een gebouw in aanmerking 
komt voor circulair slopen . Dat houdt in dat je alle mate-
rialen kunt hergebruiken .

Popke Steen  
projectleider vastgoedbedrijf 
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“mooi project, mooie 
SamenwerkinG, mooi bankje” 

Dat overlastgevende waterplanten ook nut kunnen 
hebben, bewijst het biobankje in de kruidenwijk . 
Het bestaat voor 100% uit biologische grondstoffen, 
waarvan de meeste tot voor kort als afval werden 
beschouwd: gemaaide gedroogde waterplanten, 
gemaaid gras en aardappelzetmeel . 
economische Zaken werkt aan circulaire economie 
en nam daarbij ook de waterplanten onder de loep . 
Het advies- en Ingenieursbureau (aIb) isoleerde de 
reststroom uit het maaisel . Millvision maakte er een 
biobankje van en aIb plaatste het op een speciale plek 
in de openbare ruimte . Mooi project, mooie samenwer-
king, mooi bankje .

Maaien van waterplanten kost geld 
en moet zorgvuldig gebeuren . te 
veel maaien kan tot blauwalg leiden . 

om de uitdaging van goed maaibeheer aan te gaan is 
de Waterbeheergroep almere opgericht . Door goede 
afstemming, monitoring en communicatie weten we 
beter waar en wanneer we moeten maaien en hebben 
we de maaikosten kunnen reduceren . De komende tijd 
zal het experimenteren doorgaan met andere producten 
uit waterplanten .

Sabrine Strijbos, programmamanager circulaire 
economie, dienst Stedelijke ontwikkeling, Klaas Strampel 
(beheermanager) en wouter Schrier (strategisch adviseur) 
Advies- en ingenieursbureau
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“het eniGe upcyclecentrum in 
europa” 

De gemeente almere bouwt in almere Haven een nieuw 
upcyclecentrum, grenzend aan het Floriadeterrein . De 
eerste paal is in februari 2017 de grond in gegaan . 
Het nieuwe centrum is het vliegwiel bij de ontwikkeling 
van de circulaire economie, waarin grondstoffen opti-
maal worden hergebruikt . Het is het enige upcyclecen-
trum in europa en levert een positieve bijdrage aan de 
opgave om in 2020 van almere een afvalloze en ener-
gieneutrale stad te maken . 

Het centrum heeft meer weg van een winkelcentrum 
waar je als inwoner je materialen brengt en waar je 
vervolgens producten kunt krijgen die uit afval ont-
worpen zijn . start up-bedrijven maken deze producten 
in speciaal daarvoor ingerichte atelierruimtes . oude of 
afgedankte goederen krijgen hierdoor weer economi-
sche waarde, een waarde die soms zelfs hoger ligt dan 
de oorspronkelijke waarde .

Sandor Bendeler
teamleider hergebruik Stadsreiniging
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“het doel: een Stad zonder 
afval” 

almere is een jonge gezonde groene stad . Daar dragen 
we allemaal ons steentje aan bij . We doen dit onder 
andere door afval gescheiden in te zamelen zodat we 
het afval, dat uit grondstoffen bestaat, kunnen herge-
bruiken . De campagne ‘almere stad Zonder afval’ richt 
zich op bewoners en bedrijven om hen beter afval te 
laten scheiden . Daarnaast stimuleert de campagne het 
circulaire denken . 

als we onze grondstoffen goed scheiden, kunnen we 
materialen ons leven lang blijven hergebruiken . elk 
einde is een start van iets nieuws, een nieuw begin, 
een nieuw product . Door het stimuleren van gemeen-
schappelijke aanbesteding van bedrijfsafval kunnen 
ook bedrijven hun afval gescheiden op laten halen en 
zo een bijdrage leveren aan het doel: een stad zonder 
afval .

Johan luiks
teamleider beleid Stadsreiniging
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“minder medicijnreSten in het 
milieu” 

Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezond-
heid, maar de resten van geneesmiddelen zijn niet 
goed voor het milieu . Denk aan het oppervlaktewater 
en de daarin levende dieren . ons is gevraagd mee te 
denken over een oplossing voor dit probleem . Daar 
hebben we graag aan meegewerkt . 

Vanaf 1 januari hebben we een nieuw inzamelingsbe-
leid, waardoor apothekers in almere, verenigd in de 
Zorggroep, weer actief medicijnresten kunnen inza-
melen . Wij zorgen voor een veilige verwerking . Dit jaar 
loopt samen met het Waterschap Zuiderzeeland een 
bredere publiekscampagne waarin we de inwoners van 
almere oproepen om medicijnresten in te leveren bij de 
apotheek .

Sandor Bendeler, teamleider hergebruik Stadsreiniging
rob linde, hoofdapotheker Zorggroep
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“milieuvriendelijker aSfalt en 
vaker beton voor fietSpaden” 

We gebruiken heel veel asfalt opnieuw . bij onderhoud 
aan asfaltwegen en paden frezen we het oude asfalt 
eraf . Jaarlijks komt er meer dan 20 .000 ton freesasfalt 
vrij . De fabriek verwerkt het samen met nieuwe grond-
stof tot nieuw asfalt . ook werken we met ‘lagetempe-
ratuurasfalt’ . Daarmee besparen we energie en is er 
minder co2-uitstoot . De productietemperatuur ligt op 
maximaal 100�c; normaal is dat ongeveer 165�c . en 
dit asfalt gaat even lang mee!
 

sinds een aantal jaren kiezen we op plekken met zoge-
naamde wortelopdruk door nabije bomen steeds vaker 
voor beton in plaats van asfalt voor fietspaden . beton 
gaat veel langer mee en scoort daarmee beter op duur-
zaamheid . De afgelopen jaren hebben we 18 .000 m2 
betonpad in almere aangelegd, dat is ongeveer 6 km 
fietspad .

Harrie Bakkum 
technicus Advies- en ingenieursbureau
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“rataplan, circulair 
ondernemer en nieuw in almere” 

stichting rataplan exploiteert negentien kringloopwin-
kels in nederland, waaronder de onlangs geopende 
vestiging op bedrijventerrein De steiger in almere 
Haven . Met een duurzame gemeente als almere zagen 
we de kans schoon om hier een prachtige vestiging te 
starten met als doel kansen te creëren voor mens en 
milieu . 

rataplan kan in almere zijn steentje bijdragen als het 
gaat om het reduceren van restafval . We bevorderen 
producthergebruik en wanneer dat niet mogelijk is, 
materiaalhergebruik . Zo wordt verspilling voorkomen . 

ook zijn we aan het praten over samenwerking met het 
nieuwe upcyclecentrum . 

rataplan stopt niet bij hergebruik van spullen, maar 
maakt ook werk van sociaal ondernemen, blijkt uit de 
missie van rataplan . Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt worden gestimuleerd om aan het werk te 
gaan, waarbij de focus ligt op datgene waar iemand 
goed in is .

gert Jan dekker
directeur Stichting rataPlan
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“afval en de mobiliteit naar 
GrondStof ontwikkel je Samen” 

Is er een wet voor afvalbeheer? op welke manier ont-
dekken we verandering? Door inspiratie vanuit jezelf . 
en door lessen uit wederzijdse observatie . afval en 
de mobiliteit naar grondstof ontwikkel je samen; de 
opbrengst kun je misschien ook samen delen . Wat er 
overblijft gebruiken we opnieuw . Het liefst binnen de 
regio, daarbuiten mag . en wie dat doet, bepalen ze 
zelf . Zo hebben we dat afgesproken in oosterwold . 
opnieuw keuzes maken . een voorbeeld voor ons 
allemaal .

dave Post  
projectleider Afval naar grondstof Stadsreiniging

38



“herGebruik iS beter dan 
verbranden” 

op dit moment bestaat restafval nog te veel uit ander 
afval dat daar niet in thuishoort, zoals papier, plastic, 
glas en bioafval . als we die grondstoffen uit ons afval 
gescheiden inleveren, kunnen ze hergebruikt worden 
en zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe pro-
ducten . Door beter afval te scheiden werken we dus 
samen aan een stad Zonder afval!

We vragen de inwoners van almere hier aan mee te 
werken . om het belang te onderstrepen voeren we cam-
pagne en is er dagelijks een promotieteam onderweg 
in de stad om de boodschap over te brengen aan 
de inwoners van almere . ons motto: samen voor de 
inwoners .

rob ravensbergen 
afdelingsmanager Stadsreiniging 
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“lokaal hout Gebruiken we 
SteedS vaker in de Stad” 

Van hout kun je van alles maken . Denk bijvoorbeeld 
aan meubilair, snijplanken, bruggen en - als laatste 
optie - energie . Lokaal hout dat vrijkomt bij dunningen, 
het selectief kappen van groen zodat bomen en struiken 
beter kunnen groeien, gebruiken we steeds vaker in de 
stad . Inmiddels staan er al 35 bankjes en picknicksets 
van lokaal hout in almere .
We zouden graag zien dat meer lokale ondernemers 
mooie producten gaan maken uit almeers hout . 

Dit is goed voor de lokale werkgelegenheid én voor het 
milieu . Hiermee geven we invulling aan de ambitie om 
steeds meer grondstoffen opnieuw te gebruiken en de 
circulaire economie te stimuleren .

wouter Baack
technisch beheeradviseur groen en spelen, Advies- en 
ingenieursbureau
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“tweede leven voor almeerS 
hout in ierland” 

Voor de groei en ontwikkeling van almere moeten soms 
bomen wijken . bij de verbreding van de a6 was dat 
het geval met essen . Ierland was blij met de stammen: 
ambachtslieden maken er vervolgens traditionele hur-
ling-sticks van . Hurling is een teamsport op gras die veel 
gespeeld wordt in Ierland . Door de inklinkende zeeklei 
in de polder komen essenwortels aan de oppervlakte . 
Zo ontstaat een kromming in de stamvoet die perfect 
is voor het maken van hurleys . een prachtig voorbeeld 
van hoe ons hout een tweede leven krijgt!

Harm Slagter
technicus groen Advies- en 
ingenieursbureau 
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“we zoeken alternatieven voor 
SchaarS tropiSch hardhout” 

Voor onze steigers en stuwen gebruikten we tot nu toe 
het schaarse tropisch hardhout azobé . We zoeken nu 
naar alternatieven hiervoor . Zo doen we een pilot met 
eveuss-hout . Dat is even duurzaam als azobé, uit verant-
woorde bronnen en minder schaars . ook hergebruiken 
we steigerhout wanneer dat mogelijk is . een alternatief 
voor hardhout is gerecyclede kunststof . Dat is weliswaar 
duurder, maar het gaat twintig jaar langer mee . 

We zoeken niet alleen naar mogelijkheden om onze 
reststromen te recyclen en daarmee nieuwe producten 
te maken, maar willen ook onze diensten duurzamer 
maken . onze aannemers streven naar een balans 
tussen ecologische, sociaal-maatschappelijke en econo-
mische prestaties in alle lagen van hun organisatie, om 
waarde te creëren voor de maatschappij als geheel . 
ook leveren ze een bijdrage aan de reductie van de 
co2-uitstoot, door het creëren van kennis, bewustzijn en 
gedrag in hun bedrijfsvoering en bij de uitvoering van 
projecten . 

rens nijholt
technicus Advies- en ingenieursbureau
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“van ietS oudS weer ietS nieuwS 
Gemaakt” 

stadstoezicht heeft in oktober 2013 haar intrek 
genomen in de Voetnoot op de eerste verdieping . 
omdat we 24 uur per dag, zeven dagen in de week 
handhavers inzetten, wilden wij een gezellige woon-
kamer inrichten waar we kunnen pauzeren en lunchen .

We kozen er vanuit de duurzaamheidsgedachte 
voor om zelf meubels te maken van afvalhout . Via 
stadsreiniging kwamen we in contact met de stichting 
Weet Hoe Je Leeft . Met een aantal enthousiaste colle-

ga’s en medewerkers van deze stichting hebben we 
van pallets een bank en twee grote tafels gemaakt . De 
stichting had nog twee ‘oude’ tafelbladen liggen uit de 
oude bibliotheek; en laat dat nu net de huidige locatie 
zijn van stadstoezicht . We hebben de bladen helemaal 
geschuurd en weer gelakt . Zo hebben we van iets ouds 
weer iets nieuws gemaakt . 

Mariska Koopmans
adjunct teamleider Stadstoezicht
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“verkeerSborden van aluminium 
koSten minder enerGie” 

We hebben in 2015 de eerste aluminium verkeers-
borden geplaatst in almere poort en het stadcentrum . 
Verkeerskundige draagconstructies en borden van alu-
minium hebben veel voordelen ten opzichte van staal . 
Zo is onderhoud - lakken of coaten - niet nodig en is 
de zichtbaarheid van de borden door de hoge reflec-
tiewaarde bij alle weersomstandigheden goed, wat bij 
staal nogal te wensen overlaat .

Het maken van aluminium kost in eerste instantie veel 
energie . Maar door verbeteringen van het elektrolyse-
proces is dat sterk verminderd en door gebruik van 
waterkracht minder milieubelastend geworden . over de 
hele levensduur genomen kosten aluminium producten, 
mede door de goede recyclebaarheid, relatief weinig 
energie . Het is licht in gewicht, makkelijk te vormen, 
sterk en slijtvast . In aanschaf is het duurder dan staal, 
maar de langere levensduur en de goede recyclebaar-
heid maken het goedkoper .

Inmiddels hebben we een honderdtal aluminium ver-
keersborden geplaatst . op alle nieuwe en vernieuwde 
kruispunten bij af- en opritten van de a6 staan ze . ook 
de gemeentelijke en provinciale kruispunten in poort en 
Hogering worden er mee uitgerust . 

Peter Horsmeier
toezichthouder Advies- en ingenieursbureau44



“we Stimuleren een 
combi-aanleG” 

schoon drinkwater is belangrijk voor de stad, maar hoe 
krijgen we dat water bij de mensen? samen met water-
bedrijf Vitens realiseren we onder meer watertappunten 
in de openbare ruimte, ter promotie van het drinken van 
kraanwater als duurzaam alternatief voor flessenwater .

Voor het leggen van kabels en leidingen is graven 
niet altijd handig, bijvoorbeeld als het voortbestaan 
van waardevolle flora wordt bedreigd . Dan kiezen 
we ‘gestuurde boringen’ in plaats van sleuven graven . 
om de toekomstige wegverbreding van de a6 moge-
lijk te maken zijn er door Vitens, Liander, waterschap 
Zuiderzeeland, gemeente almere en diverse telecombe-
drijven acht gestuurde boringen onder de a6 gemaakt . 
uniek aan deze boringen zijn de diameter (500 mm), 
de lengte (500 meter) en de ligging, schuin onder de 
a6 door . om de complexiteit van de voorbereiding en 
uitvoering zichtbaar te maken is een film gemaakt voor 
op onze website . 

om kosten en overlast bij de aanleg van meerdere 
kabels en leidingen te beperken stimuleren we een com-
bi-aanleg . Daarnaast houden we ons aan de eisen voor 
zorgvuldig graven (volgens de croW-publicatie 250), 
om schade en maatschappelijke kosten bij graafwerk-
zaamheden te beperken . 

Faissal Boutaleb
technicus Advies- en ingenieursbureau 45



“voor de bouw iS dit 
vooruitStrevend” 

De ontwikkeling van duurzame materialen gaat niet zo 
hard . Maar waar we ze kunnen toepassen, doen we 
dat . sinds 2014 plaatsen we bij nieuwbouw accoya-
houten kozijnen met een ‘tweecomponenten-schildersys-
teem’ . Voor de bouw is dit vooruitstrevend . Voorheen 
stonden de kozijnen in de grondverf en werden net 
voor de oplevering afgeschilderd . nu worden ze direct 
geschilderd en compleet met beglazing geplaatst als het 
metselwerk gereed is . Dat scheelt anderhalve schilder-
beurt in vijftien jaar . bovendien hebben we vijftien in 
plaats van zes jaar garantie op schilderwerk . 

Dit jaar zijn we begonnen met het vervangen van glas 
in het stadhuis . De hele b-vleugel aan de noordgevel 
van het stadhuis is nu voorzien van Hr++-glas . Het 
dertig jaar oude glas met een aanmerkelijk lagere isola-
tiewaarde is vervangen .
nieuwe gebouwen worden inmiddels zo ontwikkeld 
dat ze aan het eind van de levensduur eenvoudig zijn 
aan te passen voor een andere gebruiksfunctie . bij het 
Vastgoedbedrijf is een duurzaamheidkamer ingericht 
met koelplafonds, energie-opwekkend glas en ‘solar 
tubes’ als voorbeeld . 

Hans Michgelsen 
opzichter vastgoedbedrijf 
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“GrowinG Green-kant van de 
floridaGaraGe in almere buiten” 

als je slim ontwerpt, zorgt dat voor een investerings-
vriendelijk en toekomstbestendig gebouw . een voor-
beeld hiervan is de Floridagarage in almere buiten, de 
‘kaboutergarage’ . We hebben deze moderne parkeer-
garage met 413 parkeerplaatsen als gemeente in eigen 
beheer ontwikkeld . Dit is geen donker gebouw zoals 
we dat van de meeste parkeergarages gewend zijn . De 
architecten hebben in overleg met ons bij hun ontwerp 
het groene karakter van almere buiten verwerkt, met 
z’n windmolens, rietkragen, vogels en tuinkabouters . De 
gevels van de garage zijn bekleed met geperforeerde 
roestvaststalen panelen met tuinkabouters en bloem-

potten . Door zijn ruime opzet en overzichtelijke indeling 
heeft de garage een hoge sociale veiligheid en een 
groot gebruiksgemak . 

Deze garage is een goed voorbeeld van een duur-
zame ontwikkeling door in het ontwerp al te sturen op 
het beperken van energieverbruik en het gebruik van 
duurzame oplossingen . naast de natuurlijke ventilatie 
is veel aandacht besteed aan materiaalgebruik . De 
‘tinnen tabaksdoos’ is een welkome afwisseling en 
opfrisser in het gebied . We zijn trots op deze garage . 
tijdens de Floriade willen we hem tijdelijk omdopen in 

‘Floriadegarage’ . 

Henk Hoogland
afdelingsmanager gebouwen en 
gegevensmanagement
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“nieuw leven voor oud hout; zo 
kan het weer veertiG jaar mee” 

ruim honderd van onze fietsbruggen zijn gebouwd met 
tropisch hout . Zo’n brug gaat veertig jaar mee, maar 
de boom had wel honderd kunnen worden . niet duur-
zaam! kan het ook anders? Ja! We hergebruiken de 
betonnen fundering en de hardhouten hoofdliggers van 
de hangbrug in almere Haven die wordt vervangen . 
Dat worden de nieuwe brugleuningen . Zo kan het mate-
riaal weer veertig jaar mee . 

De bergklaverbrug in de kruidenwijk is onlangs gedeel-
telijk vervangen . De betonnen pijlers zijn hergebruikt . 
Het nieuwe brugdek heeft nu een stalen draagcon-

structie: twee maal de levensduur van hout, 100% 
recyclebaar . omdat de fabricage van staal veel energie 
kost, is het materiaalgebruik geminimaliseerd en zijn de 
kwaliteit en constructie geoptimaliseerd . Gebruik van 
een hoge staalkwaliteit leidde tot een besparing van 
20% aan brugleuning-materiaal . Vanwege dit succes 
gaan we de tuinkruidenbrug op dezelfde, duurzame 
manier vervangen . 

rené van diepen 
technisch adviseur Advies- en ingenieursbureau 
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“een duurzame oploSSinG iS 
vooral het maken van een 
duurzaam ontwerp” 

In de constructieve waterbouw ontwerpen we met het 
oog op de toekomst en bedenken we oplossingen 
met een lange levensduur; technisch, functioneel 
en esthetisch . Met oog voor detail, waardoor we 
materialen optimaal gebruiken en het milieu zo min 
mogelijk belasten, van productie tot sloop . Zo is com-
posiet-bamboe een prachtig alternatief voor tropisch 
hardhout . Het is toegepast in het leuningwerk van de 
bergklaverbrug en als loopvlak op het schipperplein .
 
of een ontwerp echt duurzaam is, wijst een levenscy-
clusanalyse uit . Daarbij spelen levensduur en milieu-im-
pact een rol . Dat doen we nog niet, maar het is zeker 
geen brug te ver: het is de weg naar een duurzame 
toekomst . 

davilar Steele
specialist constructies Advies- en ingenieursbureau 
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“wat formule 1 iS voor de 
ontwikkelinG van auto’S, iS de 
SamenwerkinG met Studenten 
voor onS” 

sinds enkele jaren werkt stadsbeheer samen met aeres 
Hogeschool aan de vierdejaars minor Growing Green 
cities . In 2015 heeft een groep internationale studenten 
onderzoek gedaan naar kansen om met groen bij te 
dragen aan de gezondheid van almeerders . In 2016 
hebben de studenten rondetafelgesprekken gevoerd met 
collega’s van diverse afdelingen over de duurzame ont-
wikkeling van het odeonveld . 
 
De kracht van deze samenwerking zit in het combineren 
van het bestaande met het nieuwe . De studenten stellen 
kritische vragen, brengen theorieën in en komen met 

innovatieve ideeën die ons scherp houden . Daarom 
willen we studenten het liefst standaard een open 
podium bieden om binnen te lopen en in gesprek te 
gaan .
De studenten hebben verschillende achtergronden, 
zoals toegepaste biologie of urban Dynamics . tijdens 
de studie ontwikkelen ze een brede blik op duurzame 
ontwikkeling . Ze werken aan levensechte projecten 
gericht op een duurzaam almere, raken in gesprek met 
professionals en vergroten zo hun inzicht in de praktijk . 
Wat Formule 1 is voor de ontwikkeling van auto’s, is de 
samenwerking met studenten voor ons . 

Klaas Strampel, beheermanager Advies- 
en ingenieursbureau
wietske van dijk, docent Aeres 
Hogeschool Almere 
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“door kunStwerken te 
conServeren en reiniGen 
verlenGen we de levenSduur” 

betonnen objecten conserveren is niet nieuw . 
Geconserveerde kunstwerken gaan langer mee, omdat 
ze beschermd zijn tegen invloeden van weer en wind, 
inwerking van strooizout en vandalisme . ook zijn ze 
makkelijker te reinigen . Het schoonhouden van kunst-
werken is belangrijk: regelmatig reinigen behoedt de 
conserverende laag voor aantasting door vervuiling . en 
schone kunstwerken zijn goed voor het veiligheidsge-
voel, bijvoorbeeld in fietstunnels . Het houdt bovendien 
notoire vervuilers langer op afstand . 
 
Daarnaast voorzien we muren van een anti-graffiti-

coating om graffiti makkelijker te verwijderen . een lichte 
kleur coating bevordert het gevoel van veiligheid . Maar 
ook coating heeft onderhoud nodig . Door beschadi-
gingen en het weer gaan delen van de coating los-
zitten . Met een nieuwe laag hecht ook groene aanslag 
zich minder snel . tijdens het coaten nemen we plaat-
selijke reparaties meteen mee, anders kan het beton 
eromheen verder afbrokkelen door het verroesten van 
de ijzeren wapening . Voorbeelden van locaties waar 
we deze werkzaamheden hebben uitgevoerd zijn de 
prinsenpoort in de Waddendreef en de parkwijkpoort in 
de Veluwedreef . 

Harry Breukelman
technicus Advies- en ingenieursbureau
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“we Streven naar de juiSte boom 
op de juiSte plek” 

We streven in almere naar een duurzaam en veilig 
bomenbestand met een hoge belevingswaarde: divers, 
gezond en met verschillende functies . een duurzaam 
bomenbestand bereiken we door vooraf te kijken naar 
de (uiteindelijke) grootte en groei-eigenschappen van 
een boom . We besteden aandacht aan de juiste groei-
plaats en streven naar de juiste boom op de juiste plek, 
zodat hij daar groot en oud kan worden . Daarvoor is 
het nodig om boven- en ondergronds genoeg ruimte 

te creëren, en bijvoorbeeld minder vaak bomen in 
of direct naast verhardingen als stoepen, fietspaden 
of wegen te planten . We variëren met verschillende 
soorten bomen, waardoor er een aantrekkelijk bomen-
bestand ontstaat . 

Bert vredeveldt
technicus groen Advies- en ingenieursbureau 
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“teruGkeer ijSvoGel en houtSnip 
door juiSt natuurbeheer” 

De bosrand is een strook bos tussen de seizoenen- en 
de Molenbuurt in almere buiten . Vrijwilligers uit de 
buurt zijn verenigd in de bosrandwerkgroep, onder 
de bezielende leiding van Wolbert van Middendorp 
en sabeth sandmann . samen met de gemeente onder-
houden ze het bos en voegen meerwaarde toe voor 
mens, flora en fauna .

Hun werk versterkt de band tussen de bewoners 
en het gebied én tussen de bewoners onderling . 
betrokkenheid van buurtbewoners en het bevorderen 
van sociale contacten zijn de belangrijke doelen van 
de bosrandwerkgroep . De groep startte in 2014 om 

natuurbeheer in het bos door de omwonenden zelf uit 
te laten voeren, met speciale aandacht voor inheemse 
begroeiing . Het streven is de terugkeer van de ijsvogel 
en de houtsnip door het juiste natuurbeheer . Het bos is 
toegankelijker gemaakt en verrijkt
met paden, beken, een broeihoop voor ringslangen en 
takkenrillen voor vogels en dieren . Voor de jeugd is het 
een avontuurlijk terrein geworden .

lilian Stap, wijkregisseur Almere Buiten, 
Advies- en ingenieursbureau 
ouwe van der Molen, 
toezichthouder Almere Buiten Advies- en ingenieursbureau
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“liever ietS kleinSchaliGS op de 
juiSte manier” 

Voor boogaard is vertrouwen het sleutelwoord voor 
samenwerking met het Vastgoedbedrijf . Wim krijgt het 
vertrouwen voor het ontwikkelen van een daktuin . bij 
daken zijn de risico’s groter dan het gewin . De dak-
bedekking en de constructie van het gebouw bepalen 
wat voor soort daktuin er kan komen . De samenwerking 
met de opdrachtgever en dakdekker is belangrijk; een 
daktuin is nu nog vaak een sluitpost, een ‘luxe’ . Die 
gedachte komt niet ten gunste van de kwaliteit . Dan 
liever iets kleinschaligs op de juiste manier . 

Gelukkig wordt er langzaam anders tegen duurzaam-
heid aangekeken . Zo is een sedumdak licht in gewicht, 
verlengt het de levensduur van het dak door directe 
zonnestralen, heeft het ’s zomers een koelend effect en 
houdt het water langer vast . sedum werkt als een spons 
en eronder ligt een ‘eierdopjessysteem’ dat werkt als 
buffer en wateropvang voor het sedum . 

naast bomen vergroot ook een daktuin met sedum, 
bloemen, en andersoortig groen de biodiversiteit in de 
stad . Het trekt insecten, bijen en vlinders aan . In het 
voorjaar van 2016 was er een vogelnestje gebouwd op 
de daktuin bij b3 . Dat is echt heel bijzonder . 

wim lassche 
accountmanager Boogaart Almere 
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“inmiddelS zijn daktuinen Geen 
experiment meer” 

Inmiddels zijn daktuinen geen experiment meer; we voeren 
ze ook uit . als vervolg op de daktuinen op het stadhuis 
en de auroraschool in stad zou er een nieuwe daktuin 
komen op sterrenschool De ruimte in poort . Waarschijnlijk 
gaat dit gaat niet door, omdat er geen budget is . In 2017 
wordt de daktuin bij het restaurant vervangen vanwege de 
vergrassing van sedumbegroeiing . 

Door een daktuin komt er minder snel water in het riool, 
waardoor er minder overstromingen op straat zijn . Hoe 
meer groen in (dak)tuinen, hoe minder overstromingen . 
een daktuin verlengt ook de levensduur van het onder-

grond: er komt namelijk geen uv-straling op de dakbe-
dekking . Die straling is de grootste veroorzaker van het 
verouderingsproces .

Minstens zo belangrijk is het voordeel dat daktuinen 
fijnstof afvangen . uit onderzoek is gebleken dat uitzicht 
op groen bijdraagt aan het gevoel van welbevinden bij 
mensen . en dat zorgt weer een toename van de produc-
tiviteit van 6-8 % . 

Hans Michgelsen
opzichter vastgoedbedrijf 
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“ecoloGiSch beheer voor een 
Grotere biodiverSiteit” 

ecologische verbindingszones zijn aangelegd zodat 
lokale dierenpopulaties van het ene kerngebied (uit het 
ecologisch Masterplan) naar het andere kunnen trekken . 
In de ecozones komen stad en natuur samen zoals het 
bedoeld is: met respect voor elkaar en elkaars habitat . 
Door variatie in beplanting aan te brengen ontstaat 
ook (bio)diversiteit in de dieren die van deze planten 
leven . Daarom zetten we vaste planten op rotondes, 
kiezen bloemen voor plukvelden verspreid door de stad, 
planten bloembollen, zaaien een bijenlint en zorgen 
voor kruidenrijke bermen . 

op de overgang van water naar land maken we 
natuurvriendelijke oevers en tussen bos naar berm 
mantel-zoomvegetaties . Hierdoor ontstaan meerdere 
micro klimaten, waardoor de diversiteit toeneemt . Zowel 
dieren als omwonenden waarderen dit . In ecozone 
pampus zijn sinds 2014 zelfs sporen van otters gezien .
Door rietbeheer en maaibeheer van gras en ruigte 
maken we van ongemaaide stroken plus variatie in zon 
en de nabijheid van water ‘vluchtstroken’ . Die bieden 
bepaalde dieren grotere overlevingskansen . 

 Annemiek eggenhuizen
adviseur ecologie, Advies- en 
ingenieursbureau 
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“we Geven ruimte aan dieren in 
de Stad” 

In almere grazen schotse 
Hooglanders, soayschapen, door 
herders gehoede kuddes (gesche-
perde) schapen, moeflons en land-
geiten . begrazing geeft kruiden en 
wilde planten een kans om tot bloei 
te komen . Dat trekt insecten aan, die 
zorgen voor bestuiving en dienen als 
voedsel . aangevreten struiken lopen 
extra uit en verdichten: ideaal voor 
kiemplanten, vogels, egels en andere 
dieren . 

Zij zijn weer prooi voor buizerds, 
die graag in de toppen zitten van 
bomen, zoals in de jonge popu-
lieren langs de Hogering . omdat de 
toppen daardoor afbreken, hebben 
we tussen de bomen vogelzitpalen geplaatst . De palen 
zijn gerecycled: ze komen van boswerkzaamheden uit 
het beginbos in almere Haven . 
ook zwaluwen zijn zeer nuttig: milieuvriendelijker 
insectenbestrijders bestaan er niet . omdat de boeren-
zwaluw graag broedt onder (houten) bruggen, maken 
we bij vervanging door betonnen bruggen speciale 
uitsparingen in de draagbalken, zoals in de Dagenbrug 
in almere buiten . 

Verder hebben we in almere Haven vijftien fauna-
trappen van gerecycled materiaal in de grachten 
geplaatst . Zo kunnen watervogels, vossen en huisdieren 
die in de gracht vallen eruit klimmen . en aan de rand 
van noorderplassen-West zijn twintig kikkertrappen 
aangebracht om amfibieën die in een kolk terechtkomen 
eruit te helpen . 

Annemiek eggenhuizen
adviseur ecologie, Advies- en ingenieursbureau
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“bewonerS nemen een Groot deel 
van de beheeractiviteiten voor 
hun rekeninG”

om de kap van bomen elders in almere te com-
penseren, moest in 2015 aan de rand van almere 
buiten een bos worden aangelegd . bewoners van de 
sieradenbuurt gaven aan dat ze geen standaard bos 
wilden, maar dat ze deze buitenkans wilden benutten 
om een voedselbos te realiseren . 

een intensief samenwerkingsproject tussen stadsbeheer, 
de Dienst stedelijke ontwikkeling, programmabureau 
stad, staatsbosbeheer en bewonersplatform 
sieradenbuurt volgde met een fantastisch resultaat . 
Het grootste deel van de bewonerswensen is gerea-

liseerd en er is binnen het beschikbare budget een 
prachtig voedselbos ontwikkeld . bewoners uit heel 
almere kunnen hier over enkele jaren kruiden, noten 
en vruchten oogsten . Het ontwerp is zo gemaakt dat 
er relatief weinig onderhoud nodig is én de bewoners 
nemen een groot deel van de beheeractiviteiten voor 
hun rekening . Doordat bewoners het samen onder-
houden zien we dat er veel sociale cohesie is ontstaan . 

wouter Baack 
technisch beheeradviseur groen en spelen, Advies- en 
ingenieursbureau
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“in onze GroenbeStekken zijn 
duurzaamheidScriteria Goed 
GeborGd” 

We kopen alleen plantmateriaal dat milieuvriende-
lijk geteeld is en nak-gecertificeerd (nederlandse 
algemene keuringsdienst voor zaaizaad) . bij bomen 
zetten we onbehandelde palen die we zo vaak mogelijk 
opnieuw gebruiken . eenmaal afgedankt zijn ze vaak 
nog interessant als werkmateriaal voor jeugdinstellingen 
of de houtkachel . 
 
alleen bij bloembakken en vaste planten dienen we 
organische meststoffen toe . We bestrijden ongewenste 

kruiden, ziekten en plagen zonder chemische mid-
delen . na schoffelen en snoeien laten we groenrest-
producten waar mogelijk achter in de beplanting, ter 
compostering . en de aannemers? Die sturen we via de 
economisch Meest Voordelige Inschrijving (eMVI) nog 
meer op duurzaamheid . 

André van de Beemt
technicus Advies- en ingenieursbureau
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“Sociale invullinG Geven aan 
duurzaamheid” 

bij inkoop en aanbesteding van werken maken we als 
opdrachtgever afspraken met opdrachtnemers over het 
leveren van een maatschappelijke bijdrage als onder-
deel van de opdracht . Dit heet sroI: social return on 
Investment .
social return gaat over de menselijke kant van duur-
zaamheid; over het creëren van kansen voor met name 
almeerse uitkeringsgerechtigden die een steuntje in 
de rug nodig hebben op de arbeidsmarkt . Via social 
return creëren we werkervaringsplaatsen, leerwerk-
plekken en betaalde arbeidsplekken voor mensen die 
wat verder van de arbeidsmarkt afstaan .
Daarnaast biedt social return: 

•	een	bijdrage	aan	een	socialer	werkklimaat,
•	besparing	op	de	Almeerse	uitkeringskosten,
•	duurzame	arbeidsrelaties	met	Almeerse	werkgevers,
•	meer	inzet	van	eigen	inwoners	binnen	gemeente		- 

opdrachten,
•	werkgevers	de	mogelijkheid	om	vakkrachten	zelf	op	

te leiden . 

Martijn vos, adviseur contractvorming en aanbesteding, 
Advies- en ingenieursbureau
wouter reekers, accountmanager Sroi werkgevers service-
team, dienst Sociaal domein 
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