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1.1 Inleiding
In oktober 2017 heeft het college van Almere besloten om de 
transformatie van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden panden 
naar woningen te bevorderen. Het doel daarbij was drieledig: 
het doen afnemen van het percentage leegstaande kantoor- en 
bedrijfspanden, het toevoegen van vooral kleine en betaalbare 
woningen en het duurzaam omgaan met gebouwen en materialen. 
Onderdeel van het besluit was om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor een vijftal kantoor- en bedrijfsterreinen 
om hier te transformeren naar woningen. Deze vijf gebieden 
zijn benoemd, omdat hier sprake was van leegstand en enkele 
initiatieven.
In Almere Haven gaat het om drie oudere bedrijventerreinen: De 
Paal, De Ambachtsmark en Steiger zuid. Deze gebieden worden 
onderzocht op de mogelijkheden voor woningbouw, waarbij het 
uitgangspunt is dat zittende bedrijven niet behoeven te verdwijnen 
en er juist een mix van wonen en werken wordt nagestreefd. Maar 
de gemeente faciliteert en geeft de kaders aan. Vanuit de markt 
moet het worden ingevuld.

Voor u ligt nu de “Gebiedsvisie” voor de Ambachtsmark in Almere 
Haven. Het bedrijventerrein kan gekenmerkt worden als een 
binnenstedelijk bedrijventerrein met veel kleine bedrijfspanden, 
waarvan enkele met bedrijfswoningen. Het grootste bedrijf in het 
gebied is het NCCW  gebouw aan de Markenlaan 1. Over het hele 
gebied zijn er ongeveer 500 arbeidsplaatsen (inclusief de 120 van 
NCCW dat naar een andere locatie gaat). Enkele jaren geleden 
is de transformatie (inclusief sloop-nieuwbouw) al begonnen met 
de realisatie van woningen. In 2014 is er op Ambachtsmark 3 een 
woonzorgpand gerealiseerd met 36 wooneenheden. Ook wordt er 
tegenover in 2019 een blok met 55 wooneenheden opgeleverd.

De Gemeente Almere moedigt de transformatie van oude 
bedrijventerreinen en leegstaande bedrijven naar woningen en 
andere levensvatbare functies aan, om een mogelijke verloedering 
van gebouw en omgeving te voorkomen. Tegelijkertijd kan in een 
grote behoefte naar kleinere en betaalbare woningen voor diverse 
doelgroepen worden voorzien. De gemeente is uit op participatie 
van eigenaren in het gebied, omwonenden en ontwikkelende 
partijen en stimuleert hun inbreng van ideeën en innovatiekracht. De 
gemeente ziet kansen om bedrijventerrein de Ambachtsmark door 
te laten ontwikkelen naar een gevarieerd gebied met woningen, 
bedrijven, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte, voldoende 
parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur. De transformatie 
van het gebied is een gezamenlijk maar geleidelijk proces.
Bedrijventerrein de Ambachtsmark staat bij ontwikkelende partijen 
in de belangstelling, mede door de grote vraag naar woningen. Deze 
belangstelling maakt het mogelijk de transformatie met meerdere 
partijen gezamenlijk als een kwalitatieve, samenhangende en 
integrale opgave op te pakken. Om de initiatieven hiertoe adequaat 
te faciliteren is nu een integrale gebiedsvisie nodig.

Wat houdt de visie in?   
Er wordt geen stedenbouwkundig plan of bestemmingsplan ge-
maakt. Het gaat om een ruimtelijke en programmatisch kader dat 
wordt gehanteerd om transformatie initiatieven te beoordelen. Een 
toetsingskader bij het verlenen van vergunningen en het opstellen 
van anterieure overeenkomsten
Hiertoe wordt de gewenste ontwikkelingsrichting in de visie na-
der gespecificeerd en worden voorwaarden geformuleerd. De 
gebiedsvisie nodigt de actoren nadrukkelijk uit om met de trans-
formatie bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige 
leefomgeving. Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de 
ruimtelijke procedures en het aanvragen van vergunningen die 
passen binnen dit stedenbouwkundig kader.
Bij het kader gaat het ook om de architectonische uitstraling van 
de gebouwen, een gezonde functiemix (wonen, werken, voor-
zieningen), duurzaamheid en het verbeteren van de openbare 
ruimte (verharding, groen, (fiets-)veiligheid, parkeren). De focus 
van investeringen ligt niet (alleen) op verbetering op korte termijn, 
maar ook op het klaar zijn voor de toekomst. 

De gebiedsvisie volgt op de gesprekken tijdens de inloopavonden 
met de buurt, eigenaren, gebruikers en geïnteresseerden. De uit-
komsten van gesprekken zijn een belangrijke bron en inspiratie 
voor de voorliggende gebiedsvisie. Verder zijn de ruimtelijke en 
programmatische aspecten binnen de gemeente met alle partijen 
afgestemd en hebben velen inbreng geleverd. 

Onderlegger voor de visie is het bijlagendocument waarin de inven-
tarisatie en analyse van het gebied en de context zijn opgenomen.
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1.2 Situatie 
De Ambachtsmark kan op basis van de bebouwingstypologie 
worden onderverdeeld in drie kenmerkende deelgebieden. 

Deelgebied A is het oostelijk deelgebied, en bestaat in de huidige 
situatie uit lage en kleinschalige bedrijfsbebouwing. Dit deelgebied 
sluit enerzijds aan op (de achterkant van) woongebied De Marken 
en heeft anderzijds een oriëntatie op de Oosterdreef.

Deelgebied B is het middengebied. In deelgebied B is een grotere 
bebouwingskorrel dan in deelgebied A (Rosenboom, Megaman, 
woonblokken Triade e.a., Albert Heijn). Deelgebied B oost is reeds 
getransformeerd (woonblokken en supermarkt Albert Heijn), 
deelgebied B west heeft een oriëntatie op de Oosterdreef, maar 
geen voorkanten hier naartoe. De hoofdfietsroute loopt midden 
door deelgebied B heen. 

Deelgebied C is het terrein/bebouwing waar in de huidige situatie 
NCCW is gevestigd. Dit terrein is het meest oostelijk gelegen deelge-
bied in de Ambachtsmark. Dit deelgebied is gescheiden van de rest 
van de Ambachtsmark door de Markenlaan, de hoofdontsluiting van 
woongebied De Marken. Deelgebied C verhoudt zich meer tot de 
groene scheg en het sportveldencomplex dan tot het woongebied. 

Op basis van de inventarisatie van het beleid, de randvoorwaarden 
en de uitgangspunten, is de conclusie dat voor de transformatie van 
de Ambachtsmark de geluidscontouren en de nutsvoorzieningen 
(kabels en leidingen) de belangrijkste beperkende factoren zijn. Om-
dat het voor de hand ligt dat er een geleidelijke transitie plaatsvindt, 
en niet een herontwikkeling ineens, zijn de tracés in de openbare 
ruimte van de nutsvoorzieningen bepalend. Dit omdat de bedrijven 
en woningen in het gebied in functie moeten kunnen blijven. De 
openbare ruimte definieert als het ware de transformatievelden. 
De begrenzing van de transformatievelden volgt de huidige per-
ceelgrenzen. De mogelijkheden voor functieverandering binnen de 
transformatievelden wordt voorts beperkt door de geluidscontouren. 

Naast deze ruimtelijke beperkingen, worden de mogelijkheden 
voor (her-)ontwikkeling met name bepaald door de mogelijkheid 
tot het realiseren van (extra) parkeerplaatsen, en de gewenste 
afstemming tussen bedrijven en wonen.

0 - 48 dB 

48 - 53 dB

53 - 58 dB

58 - 63 dB kabels en leidingen - riool en overige nuts

50m.-contour sportgeluid

Technische randvoorwaarden

A

B

C
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1.3 Leefomgeving
De kwaliteit van de leefomgeving op en rond de Ambachtsmark 
staat onder druk. De openbare ruimte is sleets, het groen is niet 
altijd even goed onderhouden en er wordt een hoge parkeerdruk 
en verkeersoverlast ervaren. De hoofdfietsroute door het gebied 
wordt door de positie van de (nieuwe) gebouwen en de aansluiting 
bij de tunnel onder de Oosterdreef niet als veilig ervaren. De 
bedrijfsgebouwen zijn deels oud, niet altijd even goed onderhouden, 
niet duurzaam en aanpassingen door de jaren heen hebben geleid 
tot een verrommeld beeld. Het gebied is toe aan een ‘opfrisbeurt’, 
waarbij het verbeteren van de openbare ruimte en de beeldkwaliteit 
integraal onderdeel uit dient te maken van de transformatie.

Op 18 oktober 2018 is er een inloopavond geweest. Die avond is 
gesproken met buurtbewoners en bewoners / ondernemers van 
de Ambachtsmark over de mogelijke transformatie van de Am-
bachtsmark, en wat daarbij de aandachtspunten zouden moeten 
zijn. Op deze avond is de kwetsbaarheid van de huidige kwaliteit 
van de leefomgeving bevestigd. Hieronder een puntsgewijze sa-
menvatting van de input die deze avond is verzameld.

Openbare ruimte:
- Ontsluiting: is ontsluiting via één rotonde niet te weinig? (inrit 

maken vanaf rotonde Oosterdreef / Voorstraat?)
- Er wordt veel geluidsoverlast door verkeer op de Oosterdreef 

ervaren
- De openbare ruimte in de woonwijk de Marken behoeft on-

derhoud, wordt dit vertraagd door de transformatie van de 
Ambachtsmark?

- Is bij de aanpak van de openbare ruimte mogelijk om de oude 
busbaan op te ruimen?

- Sportverenigingen + groen moeten blijven! Geen groen bebouwen
- Bomen kappen tussen de Zuidmark en Ambachtsmark
- Voer parkeerbeleid in. Nu mag je overal parkeren à chaos! 
- Meer parkeerplaatsen moeten niet ten koste gaan van het groen

Bebouwing:
- Niet bouwen in het groen.
- Laagbouw, max 3 lagen hoog bouwen
- Hoogbouw op NCCW lijkt mogelijk (Almere Haven heeft be-

hoefte aan een “landmark”), te hoge hoogbouw op terrein 
NCCW past niet in schaal van de wijk, geen flatgebouwen langs 
de Oosterdreef meer

- Bestaande bedrijfspanden ongeveer gelijke hoogte houden 
en karakter behouden, bij vervangende bouw zijn woningen 
gemengd met bedrijfjes mogelijk

- Maak een plan dat er ook goed uitziet vanaf de Oosterdreef. 
Nu heel rommelig.

- Architectuur mag moderner, geen ‘bloemkool jaren-zeventig-sfeer’. 

Woningbouwprogramma:
- Goede mix van klein en groot, voordelig en duur, huur en koop
- Toevoegen betaalbare starters- en seniorenwoningen en kleine 

woningen (met en zonder tuin)
- Bouwen voor Almeerders en Almeerse behoefte (nieuwe bewo-

ners moeten een binding hebben met Almere)

De conclusie is dat door bewoners en ondernemers de Marken en 
de Ambachtsmark niet als ‘onleefbaar’ wordt gezien. Er is echter 
wel een aantal zorgpunten die gaan over het onderhoud van het 
groen en de openbare ruimte, de verkeers- en parkeeroverlast 
en (de schaal van) de nieuwe bebouwing. De algemene stelling 
is dat ingrepen in de openbare ruimte en bebouwing moeten 
bijdragen aan een betere leefbaarheid. Er wordt ingezet op be-
houd van groen, beperken van verkeers- en parkeeroverlast, een 
gemengd woningprogramma voor Almeerse behoefte en niet te 
hoge bebouwing.

Deelgebieden

n i e u w b o u w

Raamwerk openbare ruimte

A

B

C
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Plangebied
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‘Buurtfoto’
cijfers verwijzen naar huisnummers

1 32 206-240 9 11

61 94 98 93 92 - 90

88 85 - 86 78 - 81 71

89

83 - 84

70 69 - 68 67 65 63

87
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1.4 SWOT
Uit de inventarisatie en de analyse volgen de sterke en zwakke pun-
ten, kansen en bedreigingen van de Ambachtsmark. Deze SWOT-
analyse is het startpunt voor het formuleren van de uitgangspunten 
en doelstellingen voor de transformatie van de Ambachtsmark.

Sterk 
- Strategische ligging in Almere Haven
- Zichtbaarheid vanaf Oosterdreef
- Veel groen rond gebied
- Belangrijke fietsroute loopt door gebied heen 
- Kleinschalige bedrijfjes (westkant) hebben uniforme uitstraling 

met baksteen
- Kleinschalige bedrijfsruimtes passen bij binnenstedelijk werkmilieu
- Reeds ontwikkelde gebouwen zijn van hoge kwaliteit 

Zwak 
- Sleetse openbare ruimte, redelijk onderhouden groen
- Algemeen: uitstraling (mix van voorzijden met achterzijden, 

gesloten gevels, garageboxen, variatie in architectuur, reclame-
uitingen, etc.)

- Grotere bedrijven hebben veel variatie in kleur- en materiaalge-
bruik, geen sprake van één duidelijke identiteit die past bij deze 
beeldbepalende locatie

- Huidige bedrijfsbebouwing heeft in enkele gevallen een introvert 
karakter, niet bevorderlijk voor de uitstraling naar de omgeving

- Relatief grote loopafstand naar bushalte
- Parkeeroverlast (vooral tijdens piekuren)
- Geluidcontour verkeer en sport ligt gedeeltelijk over gebied

Kansen 
Betaalbare woningen:
- Gelegen naast woonwijk de Marken, verkleuring naar een divers 

woon-/werkgebied in aansluiting op bestaand woongebied De 
Marken

-  Woningbehoefte in Almere Haven voor betaalbare woningen, 
huur- en koopmarkt tot €250.000

-  Initiatieven vanuit eigenaren en gebruikers, draagvlak voor 
transformatie

Beeldkwaliteit:
- Verbetering identiteit, uitstraling en toegankelijkheid van het 

hele gebied 
- Opknappen/sloop-nieuwbouw (verouderde) architectuur, ver-

betering aanzicht vanaf dreef
- Nieuwe ontwikkelingen op de Ambachtsmark kunnen bijdragen 

aan beeldkwaliteit 

Duurzaamheid:
- Verdichting van het gebied (binnen bestemmingsplan), effectie-

ver ruimtegebruik
- Benutten aanwezige groenstructuur
- Verbeteren duurzaamheid (materiaalgebruik, energietransitie)

Leefbaarheid:
- Aanpak openbare ruimte
- Verbetering fietsveiligheid, verbetering looproute naar bushalte

Bedreigingen 
- Oplopende leegstand en veroudering
- Beperkt openbaar parkeren aanwezig, niet alle panden hebben 

mogelijkheid parkeren op eigen terrein
- Verkeersontsluiting via woonstraten De Marken 
 (toenemende verkeers- en parkeeroverlast) 
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matige route naar bushalte

matige voetgangersroutes

oude busbaan 
sociaal onveilig
kans voor herinrichting

belangrijk oriëntatiepunt

belangrijk oriëntatiepunt

onlogische aansluiting

kansrijke plek 
verbetering openbare ruimte

relatie met woongebied

sleetse openbare ruimte

sleetse openbare ruimte

verrommelde en niet 
hoogwaardige uitstraling

verrommelde en niet 
hoogwaardige uitstraling

parkeeroverlast

relatie met woongebied

introvert

Huidige situatie in beeld

De Noorder- en Oosterdreef in Almere Haven
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2. Programma
In de ‘Gemeentelijke Visie Werklocaties’ is de Ambachtsmark 
aangemerkt als binnenstedelijk werkmilieu. De binnenstedelijke 
werkmilieus huisvesten kleinschalige bedrijfsactiviteiten nabij de 
woonomgeving. Binnenstedelijke werkmilieus liggen binnen de 
kom van woonbebouwing en worden deels door andere dan 
werkfuncties omgeven. De gebouwen sluiten qua schaal en maat 
aan op de woonomgeving. Er is over het algemeen voldoende 
parkeerruimte. Het terrein is bereikbaar per auto en fiets. Dit type 
werkmilieu biedt ruimte voor het verkleuren van de locatie naar 
diverse activiteiten. 
Voor de Ambachtsmark is het uitgangspunt om zoveel als mo-
gelijk de huidige bedrijvigheid en voorzieningen te handhaven. 
Dit is mede nodig om de werkgelegenheid voor Almere Haven 
te behouden. Als er nieuwe bedrijven of voorzieningen gevestigd 
worden op de Ambachtsmark, dienen deze gericht te zijn op de 
wijk-/buurtverzorgende economie. Dit betekent dat bevolkingsvol-
gende bedrijvigheid en voorzieningen zijn toegestaan. Eventueel 
is het mogelijk dat er kleinschalige ‘stuwende’ bedrijvigheid ge-
vestigd wordt.

Dat betekent dat is toegestaan op de Ambachtsmark:
- Bedrijvigheid categorie A, B en C 
- Kantoren 
Onder voorwaarden en beperkt toegestaan:
- Voorzieningen
- Horeca (zeer beperkt)
- Dienstverlening
- Wonen

Alle genoemde functies zijn (onder voorwaarden) toegestaan 
conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de bijlagen, 
hoofdstuk 11.2

Bij verplaatsing/uitplaatsing van een bedrijf op de Ambachtsmark, 
is het volgende mogelijk:
-  Vervangen met nieuwe bedrijvigheid
-  Transformeren (binnen bestaande gebouw of sloop-nieuwbouw) 

naar voorzieningen/bedrijven, gecombineerd met wonen

Daarbij geldt als uitgangspunt dat als er woningen worden toe-
gevoegd, dit bij zal moeten dragen aan een verbetering van de 
beeldkwaliteit. Ander uitgangspunt is dat als er woningen worden 
toegevoegd, deze gebouwd worden voor nieuwe doelgroepen. 
De Havenkoers stelt dat het goed is om voor andere doelgroepen 
te bouwen, dan momenteel in Almere Haven wonen. Daarnaast 
biedt het de mogelijkheid om doelgroepen te behouden, die an-
ders noodgedwongen verhuizen naar elders omdat het passend 
aanbod ontbreekt. Diversificatie van de woningvoorraad zorgt 
voor diversificatie van doelgroepen, wat voor een draagvlak voor 
voorzieningen kan zorgen. 

Onderzoek (RIGO en WIMRA) laat zien dat in Almere behoefte is 
aan appartementen in zowel de huur als koopsector (voor lage 
en middeninkomens). Bij doelgroepen kan worden gedacht aan 
starters, één- en tweepersoonshuishoudens en senioren.

Behoefte aan levensloopbestendige 
appartementen
In de concept Woonvisie Almere 2020-2030 wordt aandacht ge-
vraagd aan het toevoegen van onder andere betaalbare woningen 
voor het middensegment voor inwoners met een inkomen van 
€38.000 – €57.000,=. Deze woningen in zowel de koop als huur 
zijn in Almere Haven beperkt aanwezig. Daarnaast is er behoefte 
aan andere typen betaalbare woningen voor inwoners met een 
inkomen tot < €38.000,=. Op dit moment zijn dit veelal eenge-
zinswoningen. Hiermee kan de doorstroming voor de bewoners 
vanuit Almere Haven naar een levensloopbestendig appartement 
worden gestimuleerd. Belangrijk is om een goede mix toe te voe-
gen voor het gebied. 

Tot slot:
Het toevoegen van bovenstaande appartementen is een trend-
breuk die van positieve invloed is op de woningvoorraad van 
Almere, omdat dit kan leiden tot een beter dynamiek in woning-
markt. Echter omdat hier sprake is van een trendbreuk, ontbreekt 
het aan informatie uit het verleden. Almere breed wordt op dit 
moment ruimte gegeven voor het ontwikkelen van dergelijke ap-
partementen. Dat betekent dat aan de totale voorraad van Almere 
veel wordt toegevoegd. 

alle genoemde prijscategorieën hebben als peildatum 2017
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Voorstel programma transformatie
Op basis van bovenstaande analyse staat hieronder een programma 
voor de transformatieopgave in Almere Haven en voor Ambachts-
mark specifiek. Bij het programma voor de transformatie in Almere 
Haven moet enerzijds goed gekeken worden naar de totale pro-
grammering, anderzijds moet ook gekeken worden naar de veran-
deringen in de woningvoorraad in de Binnenring. Almere Haven 
is het stadsdeel met het hoogste percentage sociale huur (38%). 

Om het aandeel van sociale huurwoningen voor de doelgroep 
met een inkomen tot €38.000,= in Almere niet te laten afnemen, 
moet bij een afname van sociale huurwoningen in de woning-
voorraad in de Binnenring op een andere plek in Almere worden 
gecompenseerd. Een locatie voor deze compensatie kunnen de 
transformatieprojecten zijn in Almere Haven. Tegelijkertijd moet 
worden gestreefd om het aandeel sociale huurwoningen in Haven 
niet te veel laten toenemen. Kortom niet minder, maar ook niet 
meer sociale huurwoningen in Almere Haven. 

In de uitwerking voor Ambachtsmarkt is 20% van de woningen 
goedkoop waarvan 100% in de huur tot €730,=. Een groot deel 
(65%) zit in het middensegment, in zowel koop als huur met ten-
slotte een deel van 15% in het hoge segment. Dit sluit aan bij de 
concept woonvisie, waarin nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor 
het middensegment. Voor Almere Haven is het van belang om 
de doorstroming vanuit de binnenring Haven te realiseren. Door 
het aanbieden van betaalbare woningen buiten de ring en voor-
rang te geven aan inwoners van Almere Haven bestaan er goede 
kansen op een goede doorstroming naar andere typen woningen. 
Aangezien in Almere Haven in de kustontwikkeling ook een deel 
hoger segment zit is meer middensegment hier passend.

Uitgangspunten transformatie Ambachtsmark:
1. Een mix van 1, 2, 3 en 4-kamerwoningen (met nadruk op 2 en 

3 kamers).
2. De volgende verdeling van de woningen in segmenten:
• 20% goedkoop segment, voor inwoners met een jaarinkomen 

tot € 38.000 en een maximale huurprijs van € 730 (onder de 
voorwaarde dat voor deze woningen een uitruil plaatsvindt met 
huurwoningen in hetzelfde segment in de binnenring Haven).

• 65% middensegment, voor inwoners met een jaarinkomen tussen 
€ 38.000 - € 57.000. Hiervan minimaal 25% koopwoningen tot € 
250.000 en minimaal 30% huurwoningen met een maandelijks 
huur tussen € 730 - € 900. Het restant van de woningen heeft een 
maximale koopprijs van € 279.000 of maximale huur van € 1009.

• 15% duur segment, voor inwoners met een jaarinkomen boven € 
57.000 en een koopprijs vanaf € 279.000 of huurprijs vanaf € 1009. 

3. Alle woningen in de goedkope klasse kunnen worden aange-
merkt als woningen ‘Bouwen voor de buurt’ conform artikel 10 
lid 2 uit de Huisvestingsverordening (voorrang voor woningzoe-
kenden die ten minste 6 jaar ingezetene zijn van Almere Haven); 

4. De woningen in de goedkope klasse worden verhuurd via de 
spelregels uit de huisvestingsverordening;

5. Behoud of terugkeer van bedrijfsruimte, horeca en voorzieningen 
op een aantal locaties in de plint (minimaal 40% werkfunctie in 
deelgebied A tot 5% in deelgebied C).

6. De huurwoningen blijven minimaal 15 jaar in het gekozen segment. 
7. Voor de realisatie van goedkope huurwoningen moet uitruil 

plaatsvinden met goedkope huurwoningen in de binnenring 
(doel is minder goedkope huurwoningen in de binnenring)

 

In onderstaande tabel wordt een indicatie van de verhouding 
weergegeven van de woninggroottes voor de gehele transformatie 
in Almere Haven/Almere Ambachtsmark.

Aantal kamers  Verhouding
1 kamer   tussen 10% en 20%
2 kamers   tussen 40% en 30%
3 kamers   tussen 40% en 30%
4 kamers   tussen 10% en 20%
Totaal   100%

alle genoemde prijscategorieën hebben als peildatum 2017
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verbeteren fietsroute

ommetjes door de wijk
verbindingen

route naar bushalte

één groenconcept

alzijdige uitstraling
bebouwingsaccent

hoogwaardige uitstraling
parkeren uit zicht

bebouwingsaccent

verbeteren aansluiting

kansrijke plek

herinrichten openbare ruimte

kleinschalige herontwikkeling
verbeteren uitstraling

grotere bebouwingskorrel 
hoogwaardige uitstraling

groene herinrichting 
openbare ruimte

Gebiedsvisie

A

B

C
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A

B

C

3. Gebiedsvisie
3.1 Essentie / wensbeeld
De Ambachtsmark is een kansrijk gebied om te verkleuren naar een 
gemengd woon- en werkgebied: het is zichtbaar, goed ontsloten, 
en heeft omgevingskwaliteiten vanuit de hoofdgroenstructuur en 
de aanliggende woonbuurt De Marken. De transformatie van de 
Ambachtsmark moet daarbij aansluiten bij de ruimtelijk-kwalitatie-
ve doelstellingen van de gemeente Almere, en bijdragen aan de 
ambities die voor Almere Haven te formuleren zijn. Consequentie 
hiervan is dat ook duurzaamheid (op het vlak van mensen, milieu 
en economie) en een gevoel van veiligheid en inclusiviteit vanzelf-
sprekende uitgangspunten zijn, die geïntegreerd dienen te zijn in 
transformatieplannen. Voor de Ambachtsmark betekent dit:

- Woningbouw en openbare ruimte dusdanig inrichten dat ont-
moeting en zelfzorg voor omgeving worden gestimuleerd

- Woningbouw inzetten voor goede balans in leeftijdsgroepen, 
zowel oud als jong, t.b.v. doorstroom en uitstroom

- Niveau van voorzieningen (sport, gezondheidszorg, cultuur, de-
tailhandel, natuur, horeca, etc.) zoals het nu is in het centrum 
van Almere Haven behouden

- Wijkeconomie op peil houden in het stadsdeel (werkgelegenheid 
en levendigheid)

- Intuïtief logische verbindingen voor fiets, voetganger en auto 
handhaven en realiseren 

- Beeldkwaliteit duurzaam verhogen (ontwerp, inrichting, materi-
aalkeuze en verzorging/onderhoud in openbare ruimte en van 
woningen en bedrijven)

- Beleving van ‘groen dorp’ behouden, maar meer differentiatie 
aanbrengen en vermenging van groen en woon-/openbare functies

- Woonklimaat differentiëren (toevoeging van alleen maar andersoor-
tige woningen dan rij/gezinswoningen en toevoeging van andere 
segmenten, met name middensegment) en op doorstroming sturen

- Toe te voegen woningen gebruiken nieuwe energie, zijn ener-
gieneutraal en duurzaam gebouwd en adaptief in gebruik

 Bron: Gemeente Almere, rode draad uit eerdere plannen voor Almere Haven

Samengevat gaat het dus om verbetering (beeldkwaliteit met een 
betere uitstraling van de gebouwen, goede openbare ruimte met 
goed onderhouden groen en verharding), verdichting (meer vloer-
oppervlak, maar niet te hoge bebouwing) en verkleuring (minder 
monofunctionele bedrijvigheid, maar een menging van wonen, 
bedrijven en voorzieningen). En omdat er binnen de Ambachtsmark 
verschillen zijn per deelgebied naar locatie en oriëntatie, worden 
de kaders en randvoorwaarden dus ook per deelgebied specifiek 
omschreven. Globaal gezien zijn er drie deelgebieden A (west), 
B (midden) en C (oost), die ieder om een eigen aanpak vragen.

Omdat de gebouwen van de Ambachtsmark zijn gelegen aan de 
Oosterdreef, is een belangrijk uitgangspunt dat de transformatie 
van de Ambachtsmark bijdraagt aan de herkenbaarheid en ori-
entatie binnen Almere Haven. Te transformeren bebouwing of 
nieuwe bebouwing dient zich derhalve als (nieuw) oriëntatiepunt 
naar de Oosterdreef te manifesteren. Voor deelgebied A geldt dat 
de bebouwing ook onderdeel is van de structuur en uitstraling van 
woonbuurt De Marken. Dit maakt dat de transformatie van deel-
gebied A zich ook voegt naar de principes van deze woonbuurt. 
Deelgebied C heeft de kans zich te manifesteren als een losstaand 
in het groene raamwerk van Almere Haven gelegen gebouw of 
gebouwensemble buiten de buurtcontour van De Marken. 

Op de essentieschets is aangegeven wat op basis van de inventari-
satie en analyse (bijlagen) het wensbeeld is van de transformatie. 
Deze worden hierna per deelgebied en per thema uitgewerkt. 

 

3.2 Thema’s
De thema’s voor de gebiedsuitwerking zijn ontleend aan de Al-
mere Principles (2008, gemeente Almere - Adri Duivesteijn e.a., 
McDonough + Partners - William McDonough e.a., redactie Fred 
Feddes). In dit document zijn de zeven uitgangspunten voor duur-
zame stedelijke ontwikkeling omschreven. Ze zijn speciaal voor 
Almere geschreven, maar ze gaan over zaken die ook op andere 
plaatsen aan de orde kunnen zijn. Zowel de lokale als de mondiale 
dimensies van de Almere Principles komen aan bod. De Almere 
Principles zijn de basis voor het benoemen van de essentie van de 
transformatie van De Ambachtsmark. De principes zijn:
1. Koester diversiteit
2. Verbind plaats en context
3. Combineer stad en natuur
4. Anticipeer op verandering
5. Blijf innoveren
6. Ontwerp gezonde systemen
7. Mensen maken de stad

De zeven ‘Almere Principles’ zijn vertaald naar de uitgangspunten 
zoals opgenomen in het hoofdstuk “Gebiedsuitwerking”.

UITGEVERIJ THOTH BUSSUM

De Almere  
Principles

Voor een ecologisch, sociaal en  
economisch duurzame toekomst  
van Almere 2030
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deelgebied Cdeelgebied Bdeelgebied A

• functiemenging in blok 
• één functie per gebouw mogelijk
• functiemenging binnen gebouw 

mogelijk (beneden werken, boven wonen)

• één hoofdfunctie
• deel plint reserveren voor voorzieningen

• plint met voorzieningen of 
bedrijven

• woningen op plint

3.3 Gebiedsuitwerking

Aan de hand van de thema’s uit de Almere Principles wordt per 
deelgebied omschreven wat de uitgangspunten zijn bij een initiatief 
tot transformatie of sloop-nieuwbouw.

Menging sociaal/vrije sector
Als er binnen een initiatief op een perceel 15 woningen of meer 
worden gerealiseerd, dient minimaal 20% van de woningen een 
huur tot €730,= te hebben. Hier mag van afgeweken worden als 
er binnen de Ambachtsmark programma wordt uitgeruild met 
andere initiatieven. 

Functiemenging 
deelgebied A 
Andere functies dan alleen bedrijfsfuncties zijn toegestaan indien 
aan de parkeernorm wordt voldaan. Van het totale bruto vloer-
oppervlak mag maximaal 60% als woonprogramma gerealiseerd 
worden, conform de programmatische doelstellingen uit hoofdstuk 
2. Voor heel deelgebied A geldt dat op de begane grond (en even-
tueel verdiepingen) minimaal 6.000 m2 aan bedrijfs-, kantoor- of 
voorzieningenruimtes gerealiseerd of behouden dient te worden.

deelgebied B 
Andere functies dan alleen bedrijfsfuncties zijn toegestaan 
indien aan de parkeernorm wordt voldaan. Van het totale 
bruto vloeroppervlak mag maximaal 70% als woonprogramma 
gerealiseerd worden, conform de programmatische doelstellingen 
uit hoofdstuk 2. Voor heel deelgebied B geldt dat op de begane 
grond (en eventueel verdiepingen) minimaal 2.000 m2 aan bedrijfs-, 
kantoor- of voorzieningenruimtes gerealiseerd of behouden dient 
te worden. 

deelgebied C 
Andere functies dan alleen bedrijfsfuncties zijn toegestaan indien aan 
de parkeernorm wordt voldaan. Van het totale bruto vloeroppervlak 
mag maximaal 95% als woonprogramma gerealiseerd worden, 
conform de programmatische doelstellingen uit hoofdstuk 2. 
Voor deelgebied C geldt dat op de begane grond (en eventueel 
verdiepingen) minimaal 2.500 m2 aan bedrijfs-, kantoor- of 
voorzieningenruimtes gerealiseerd of behouden dient te worden.

Koester diversiteit
Om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend 
kenmerk van robuuste ecologische, sociale en economische 
systemen. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te 
moedigen, zal Almere gedijen als een stad die rijk is aan variatie.

De Ambachtsmark dient een gemengd gebied te worden, waar wo-
nen, werken en voorzieningen in een evenwichtige mix gerealiseerd 
worden. Nieuwe woningen dienen gerealiseerd te worden in een 
mix van grondgebonden en gestapeld, (goedkope) huur en koop.

principes functiemenging per deelgebied
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principes functiemenging deelgebied A

in plint begane grondprincipes functiemenging deelgebied B, in plint begane grond en verdieping

wonen

wonen

wonen

transformatie

werken
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Verbind plaats en context
Om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit verankeren 
en versterken. De stad zal vanuit eigen kracht en tot wederzijds 
voordeel actieve relaties onderhouden met de haar omringende 
gemeenschappen in breedste zin.

De Ambachtsmark is een binnenstedelijk bedrijfsterrein, het is on-
derdeel van Almere Haven als geheel en deels onderdeel van De 
Marken. De transformatie van de Ambachtsmark is nooit alleen 
op zichzelf te beschouwen, maar altijd in relatie tot de context. Er 
dient aansluiting gezocht te worden met de omgeving, in structuur 
(veilige verbindingen), in bouwhoogte, in architectuur.

Stedenbouwkundige structuur 
deelgebied A 
Deelgebied A is het oostelijk deelgebied, en bestaat in de huidige 
situatie uit lage en kleinschalige bedrijfsbebouwing. De transfor-
matie gaat uit van het behoud van een kleinschalige structuur en 
sluit morfologisch aan op De Marken. De belangrijkste oriëntatie 
van de bebouwing is op de Oosterdreef.

deelgebied B 
Deelgebied B is het middengebied. In deelgebied B is een grotere 
bebouwingskorrel dan in deelgebied A (Rosenboom, Megaman, 
woonblokken Triade e.a., Albert Heijn). Deelgebied B bestaat uit 
eenduidige gebouwen e/o percelen, die ten opzichte van de aan-
liggende woonwijk relatief op zichzelf staan.
De deelgebieden B midden en oost zijn reeds getransformeerd 
(woonblokken en supermarkt Albert Heijn). De transformatie 
van deelgebied B west sluit in schaal en architectuur aan op de 
reeds gerealiseerde bebouwing in deelgebied B midden. Nieuwe 
bebouwing heeft een oriëntatie op de Oosterdreef en op de 
hoofdfietsroute die midden door deelgebied B heen loopt. 

deelgebied C 
Deze locatie maakt geen onderdeel uit van het bebouwingsen-
semble van de Ambachtsmark, maar vormt een op zichzelf staand 
ensemble in de groene scheg van Sportpark de Marken. Deelgebied 
C kan derhalve een eigen interne stedenbouwkundige structuur 
krijgen, waarbij nieuwe bebouwing vrij geplaats kan worden op 
de kavel. Nieuwe bebouwing dient een alzijdige representatieve 
oriëntatie te hebben.

 

principes stedenbouwkundige structuur per deelgebied

A

I

II

III

B

C
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Verbind plaats en context

Massaopbouw en bouwhoogte 
deelgebied A 
Gezien de kleinschalige opbouw van dit deelgebied, kan de mas-
saopbouw en hoogte van de bebouwing per kavel(s) van elkaar 
verschillen. Grenzend aan woonwijk de Marken is er een maximum 
van 3 bouwlagen of 2 bouwlagen met kap en mag er tot maximaal 
10,0 meter worden gebouwd. Grenzend aan de Oosterdreef is 
er een maximum van 4 bouwlagen en mag er tot maximaal 13,0 
meter worden gebouwd. 

deelgebied B 
In aansluiting op de massa en bouwhoogte van de reeds gere-
aliseerde kavels in deelgebied B, is het uitgangspunt voor de te 
transformeren kavels dat ook hier een eenduidig bouwvolume 
gerealiseerd kan worden. Deze bebouwing sluit in hoogte aan op 
de reeds gerealiseerde oostelijk gelegen woonblokken. Er is een 
maximum van 5 bouwlagen en mag er tot maximaal 16,0 meter 
worden gebouwd. 

deelgebied C 
Omdat deze locatie geen onderdeel uitmaakt van het bebouwings-
ensemble van De Ambachtsmark, maar een op zichzelf staand 
bebouwingsaccent vormt in de groene scheg van Sportpark de 
Marken, kan de bouwmassa vrij geplaats worden op de kavel. De 
bouwmassa kan in één of meerdere bouwvolumen gerealiseerd 
worden. Als er één bouwvolume gerealiseerd wordt, dient dit een 
geleed (meervoudig) bouwvolume te zijn. Als er meerdere bouwvo-
lumen worden gerealiseerd, dan zijn dit eenduidige (enkelvoudige) 
bouwvolumen, die zodanig worden geplaatst zodat er vanaf de 
Oosterdreef en Markenlaan doorzichten zijn naar het achterge-
legen groen. Binnen het kavel dient de bouwhoogte te variëren 
met in het noorden, naar de bestaande woonbebouwing toe, 12 
meter en in het zuiden 20 meter. In het midden is het hoogste 
punt toegestaan met maximaal 24 meter (bebouwingsaccent). 

deelgebied Cdeelgebied Bdeelgebied A

• max. 10-13m. hoog
• gelede massa
• massaopbouw en hoogte kan 

per kavel verschillen

• max. 12-24m. hoog
• gelede massa, evt. meerdere volumen
• oplopende bouwhoogte 
     van noord naar zuid

• max. 16m. hoog
• eenduidige massa
• één volume

20m.
24m.

12m.

principes massaopbouw en bouwhoogte per deelgebied

A

B

C

10m.

13m.

16m.
12m.

24m.

20m.

13m.

10m.
10m.
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Architectuur en beeldkwaliteit 
deelgebied A 
De architectuur van de bebouwing dient te passen bij de kenmerken 
van Almere Haven. Er dient een architectonische samenhang te zijn 
tussen deelgebied A en de aanliggende woonwijk De Marken. Het 
informele en uniform laagbouwkarakter kan doorgezet worden in 
de (nieuwe) bebouwing van deelgebied A. Op deze manier wordt 
er een eenduidige identiteit gecreëerd. De materialisering bestaat 
uit een combinatie van moderne en karakteristieke materialen, bak-
steen en hout, beton en glas, in een kleurstelling die aansluit bij de 
woonbebouwing. Bij voorkeur heeft de (nieuwe) bebouwing aan 
de zijde van de woonbuurt een kap. Voor de architectuursignatuur 
zijn op de pagina hiernaast referenties en voorbeelden getoond.

deelgebied B 
De architectuur van de bebouwing dient te passen bij de kenmerken 
van Almere Haven. Er dient een architectonische samenhang te zijn tus-
sen de reeds gerealiseerde woongebouwen en de nieuw te realiseren 
gebouwen in deelgebied B. Op deze manier wordt er een eenduidige 
identiteit gecreëerd, die bestaat uit een eenduidige baksteenarchitec-
tuur met een ingetogen gevelschema met verticale (hoge) ramen. De 
materialisering bestaat uit een combinatie van moderne en karakteris-
tieke materialen: baksteen afgewisseld met hout, beton en glas, in een 
kleurstelling die aansluit bij de woonbebouwing. Er is een duidelijke 
verticale beëindiging, door middel van een plat dak met nadrukkelijke 
overstek of een bijzondere kapvorm. Voor de architectuursignatuur zijn 
op de pagina hiernaast referenties en voorbeelden getoond.

deelgebied C 
De architectuur van de bebouwing dient te passen bij de kenmerken 
van Almere Haven. Deelgebied C biedt de mogelijkheid voor een be-
bouwingsaccent, zowel in hoogte als in positie op en inrichting van 
de kavel. Dit dient ook te zien te zijn in de architectuur: Deelgebied C 
dient een hoogwaardige en specifieke alzijdige stedenbouwkundige 
en architectonische uitstraling krijgen ten opzichte van de andere 
bebouwing in de Ambachtsmark. Het toepassen van schuine hoeken 
e/o een kap is daarbij niet uitgesloten. Op deze manier wordt er een 
bijzondere identiteit gecreëerd. Het gebouw dient evenwel passend 
te zijn in de omgeving, het moet corresponderen met het landschap. 
De materialisering bestaat uit een combinatie van moderne en karak-
teristieke materialen, baksteen en hout, beton en glas, in een kleurstel-
ling die aansluit bij de woonbebouwing. Er is een duidelijke verticale 
beëindiging, door middel van een plat dak met nadrukkelijke overstek 
of een bijzondere kapvorm. Voor de architectuursignatuur zijn op de 
pagina hiernaast referenties en voorbeelden getoond.

Verbind plaats en context

principes architectuur en beeldkwaliteit per deelgebied

A

B

C

sa
m

en
h

an
ge

n
d

e 
ar

ch
it

ec
tu

u
r

co
m

bi
na

tie
 v

an
 b

ak
st

ee
n 

en
 h

ou
t,

 

m
at

er
ia

al
ei

ge
n 

kl
eu

r 
e/

o 
zw

ar
t,

 k
ap

ka
n

s 
vo

o
r 

b
ijz

o
n

d
er

 a
cc

en
t

al
zi

jd
ig

e 
ar

ch
ite

ct
uu

r,
 s

pe
ci

fie
k 

en
 

ho
og

w
aa

rd
ig

, e
ig

en
 id

en
tit

ei
t

ie
d

er
 b

lo
k 

ee
n

 e
ig

en
 u

it
st

ra
lin

g

ba
ks

te
ne

n 
ar

ch
ite

ct
uu

r,
 in

ge
to

ge
n 

ge
ve

ls
ch

em
a,

 

ve
rt

ic
al

e 
ho

ge
 r

am
en

, f
ra

ns
e 

ba
lk

on
s

sp
ec

ia
l

bi
jz

on
de

re
 e

n 
ho

og
w

aa
rd

ig
e 

ar
ch

ite
ct

uu
r,

 

gr
oe

n 
en

 d
uu

rz
aa

m
, e

ig
en

 id
en

tit
ei

t

oriëntatie en

 u
its

tr
al

in
g

or
ië

nt
at

ie 
en uitstraling

oriëntatie en

 u
its

tr
al

in
g

oriëntat
ie

 e
n 

ui
ts

tr
al

ing

re
la

tie
 m

et
 g

ro
en

e 
sc

he
g

20 G e b i e d s v i s i e  |  A m b a c h t s m a r k  |  A l m e r e



Combinatie van baksteen en hout, 
materiaaleigen kleur e/o zwart, kap

huidige architectuur in De Marken

bakstenen architectuur, ingetogen gevelschema, 
verticale hoge ramen, franse balkons

bijzondere en hoogwaardige architectuur, groen 
en duurzaam, eigen identiteit

kans voor deelgebied A?

Deelgebied B Deelgebied C

alzijdige architectuur, specifiek en hoogwaardig, 
eigen identiteit

A

B

C

principes architectuur en beeldkwaliteit per deelgebied  getoonde beelden zijn referentiebeelden

Deelgebied A
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Combineer stad en natuur
Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar 
unieke en bestendige combinaties van het stedelijke en het 
natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke 
verbondenheid met de natuur.

De transformatie van de Ambachtsmark gaat nooit alleen over 
bebouwing en de functies daarvan, maar ook over de openbare 
ruimte, en met name het groen en het raamwerk van Almere 
Haven waar de Ambachtsmark onderdeel van uitmaakt.

raamwerk openbare ruimte - groen en groenstructuur 
Ten aanzien van het groen en de groenstructuur zijn binnen de 
Ambachtsmark vier sferen te onderscheiden. Dit zijn de ‘groene 
scheg’ aan de oostzijde, de groene inbedding van de Oosterdreef, 
het buurtgroen van De Marken en de hoofdfietsroute. 

De groene scheg
Deelgebied C maakt onderdeel uit van de groene scheg. Het per-
ceel van deelgebied C dient derhalve groen ingericht te worden, 
in samenhang met de omgeving. Bij het inrichten van de directe 
omgeving kan ook in overleg gedacht worden aan het integreren 
van het voormalige busbaan-tracé aan de oostzijde van de kavel.

De groene Oosterdreef
Bij de herinrichting van de openbare ruimte aan de zuidkant van de 
Ambachtsmark, dient dit het huidige groene en landschappelijke 
karakter rond de Oosterdreef te versterken. Dit kan door het beter 
inrichten en met groen ‘inpakken’ van parkeerplaatsen, en het 
toevoegen van enkele bomen. 

dicht ingeplant - bomen struwelen onderbeplanting

halfopen + enkele nieuwe bomen - laanbeplanting gras

dicht ingeplant - (nieuwe) bomen + struwelen

verspreide beplanting - bomen gras

dicht ingeplant - bomen onderbeplanting gras
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raamwerk groen

beplantingsbeeld

Buurtgroen van De Marken
De groene plekken aan de noordzijde van deelgebied B zijn on-
derdeel van het netwerk van groene plekken in De Marken. Deze 
plekken dienen behouden te blijven en mogen niet bebouwd 
worden. herinrichting van de openbare ruimte dient het groene 
karakter te versterken.

Fietsroute
De belangrijke fietsroute die door de Ambachtsmark loopt, heeft 
deels een groene inbedding die bijdraagt aan het recreatieve 
karakter van deze route. Waar mogelijk zouden bomen aan de 
fietsroute toegevoegd kunnen worden.

(bestaande) parkeerplaatsen inpakken in groen, hagen
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A

B

C
doortrekken groene (scheg-)sfeer
inpassing gebouwen in het groen
terreininrichting groen en landschappelijk
bomen toevoegen

handhaven halfopen beeld en bomen
bomen toevoegen verw

ijderen verharding busbaan

doortrekken beplantingsbeeld

verspreide beplanting zoveel 
als mogelijk handhaven

handhaven groen
bomen toevoegen

handhaven groen
bomen toevoegen

gras of overige 
lage beplanting

bestaande bomen

nieuwe bomen

handhaven huidig beplantingsbeeld

handhaven huidig beplantingsbeeld
bomen toevoegen

handhaven huidig beplantingsbeeld
bomen toevoegen

handhaven huidig beplantingsbeeld
bomen toevoegen

handhaven huidig beplantingsbeeld

handhaven huidig beplantingsbeeld handhaven huidig beplantingsbeeld

handhaven huidig beplantingsbeeld

verwijderen verharding
toevoegen bomen

doortrekken huidig 
beplantingsbeeld
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Anticipeer op verandering
Om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen wij een 
ruime mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid in onze plannen 
en programma’s opnemen, en daarmee onvoorspelbare kansen 
voor toekomstige generaties mogelijk helpen maken.

De Ambachtsmark is één van de oudste bedrijfsterreinen van Al-
mere. Door de jaren heen zijn functies veranderd en gebouwen 
aangepast, het groen is volwassen geworden en de parkeerdruk 
is toegenomen. De Ambachtsmark wordt getransformeerd, en 
staat daarmee voor de flexibiliteit en aanpasbaarheid van gebieden 
als deze, voor de nieuwe programma’s die opgenomen kunnen 
worden, voor het toekomstbestendig maken van dit gebied.

Transformatie en flexibiliteit 
deelgebied A 
Het uitgangspunt is het handhaven van de huidige bebouwing en 
de huidige functie(s), waarbij deze gebiedsvisie de kaders biedt 
waarbinnen eventuele transformatie mogelijk is. Dit kan door 
alleen de functie van het huidige pand te veranderen of door 
binnen het bestaande volume functies toe te voegen. Ook is het 
mogelijk om middels sloop-nieuwbouw te transformeren, waarbij 
het veranderen of toevoegen van functies mogelijk is. 

deelgebied B 
Het uitgangspunt is het handhaven van de huidige bebouwing en 
de huidige functie(s), waarbij deze gebiedsvisie de kaders biedt 
waarbinnen eventuele transformatie mogelijk is. Dit kan door 
alleen de functie van het huidige pand te veranderen of door 
binnen het bestaande volume functies toe te voegen. Ook is het 
mogelijk om middels sloop-nieuwbouw te transformeren, waarbij 
het veranderen of toevoegen van functies mogelijk is. 

deelgebied C 
Het uitgangspunt is sloop van de huidige bebouwing en vervangen 
met nieuwe (woon-)bebouwing met voorzieningen in de plint van 
de nieuwe bebouwing. Deze gebiedsvisie biedt de kaders waarbin-
nen transformatie mogelijk is.

Parkeren 
deelgebied A 
Parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein en uit het zicht 
plaats te vinden. Dit kan door een parkeervoorziening in te 
passen op de kavel, al dan niet als inpandige parkeervoorzie-
ning. Een inpandige parkeervoorziening mag niet leiden tot 
een blinde gevel naar het openbaar gebied toe. De huidige 
parkeervoorzieningen in de openbare ruimte ten noorden van 
deelgebied A kunnen worden gedeeld met de aanliggende 
woonwijk. De parkeerplaatsen aan de zuidzijde worden beter 
ingericht en met groen ingepakt.  

deelgebied B 
Parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein en uit het zicht 
plaats te vinden. Dit kan door een parkeervoorziening in te pas-
sen op de kavel, al dan niet als inpandige parkeervoorziening. 
Een inpandige parkeervoorziening mag niet leiden tot een blinde 
gevel naar het openbaar gebied toe. De huidige parkeervoor-
zieningen in de openbare ruimte ten noorden van deelgebied B 
kunnen worden gedeeld met de aanliggende woonwijk.  

deelgebied C 
Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden. Het 
parkeren dient zoveel mogelijk uit het zicht te zijn, en geïn-
tegreerd met de groene inrichting van het terrein. Een (half-)
verdiepte parkeeroplossing, al dan niet (gedeeltelijk) onder 
het gebouw, wordt daarbij niet uitgesloten.

Algemeen: toegevoegde parkeerplaatsen dienen in principe op eigen terrein 

gerealiseerd te worden. Hier kan gemotiveerd van afgeweken worden: bij 

uitzondering en in overleg met de gemeente Almere kunnen enkele bezoekers-

parkeerplaatsen in het openbaar gebied gerealiseerd worden, onder de ge-

noemde ruimtelijke voorwaarden.

parkeren achter gebouw

parkeren achter gebouw
onder dek

parkeren achter gebouw
half onder gebouw

halfverdiepte 
parkeergarage

halfverdiepte parkeergarage, 
achter gebouw

parkeren in gebouw
op verdieping

verdiepte parkeergarage

parkeren onder gebouw
in groen

principes parkeren eigen terrein
mogelijkheden
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Parkeernormen gemeente Almere

printdatum: 1-7-2019

Parkeernormen Almere
 

FIETSAUTO

Zone B

Parkeernorm

van tot totaal aandeel bezoek totaal

niet-grondgebonden Koop, duur per woning 1,8 0,2
niet-grondgebonden Koop, middelduur 60 m2 90 m2 per woning 1,7 0,2
niet-grondgebonden Koop, goedkoop per woning 1,3 0,2
niet-grondgebonden Huur, duur per woning 1,6 0,2
niet-grondgebonden Huur, middelduur per woning 1,3 0,2
niet-grondgebonden Huur, sociale huur per woning 1,0 0,2

grondgebonden Koop, duur per woning 1,9 0,2
grondgebonden Koop, middelduur 90 m2 120 m2 per woning 1,8 0,2
grondgebonden Koop, goedkoop per woning 1,4 0,2
grondgebonden Huur, duur per woning 1,7 0,2
grondgebonden Huur, middelduur per woning 1,4 0,2
grondgebonden Huur, sociale huur per woning 1,1 0,2

overig 1 kamer appartement (zelfstandig) per woning 0,8 0,2
overig Kamerverhuur per kamer 0,7 0,2

overig Aanleunwoning, serviceflat, zelfstandige woning 
met beperkte zorgvoorziening per woning 1,1 0,2

overig Zorgwoning (t.b.v. bezoek en personeel) per woning 0,5 0,2

grondgebonden Tiny houses per woning 0,6 0,2

Parkeernorm

totaal aandeel bezoek totaal

Kantoor zonder baliefunctie 100 m2 bvo 1,9 5% 2,0
100 m2 bvo 2,3 20% 2,0
100 m2 bvo 1,9 5%
100 m2 bvo 0,8 5%

Bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 bvo 2,8 10% 2,0

Parkeernorm

totaal aandeel bezoek totaal

Buurtsupermarkt 100 m2 bvo 2,7 89%
Discountsupermarkt 100 m2 bvo 4,9 89%
Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) 100 m2 bvo

Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) 100 m2 bvo

Grote supermarkt 100 m2 bvo 6,9 84%
Groothandel in levensmiddelen 100 m2 bvo 6,4 80%
Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum > 175.000 inwoners 100 m2 bvo - -
Buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo 3,1 72%
Wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo 3,7 76%
Wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo 4,4 79%
Wijkcentrum (groot) 100 m2 bvo 4,8 81%
Stadsdeelcentrum 100 m2 bvo 5,2 85%

1,9 Kringloopwinkel 100 m2 bvo 1,2 89%
Bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 5,8 92% 2,8
Woonwarenhuis/woonwinkel 100 m2 bvo 1,6 95%
Woonwarenhuis (zeer groot) 100 m2 bvo -
Meubelboulevard/woonboulevard 100 m2 bvo 2,0 93%
Winkelboulevard 100 m2 bvo 3,7 93%
Outletcentrum 100 m2 bvo 9,2 94%
Bouwmarkt 100 m2 bvo 1,8 87% 0,3
Tuincentrum (inclusief buitenruimte) 100 m2 bvo 2,2 89% 0,4
Groencentrum (inclusief buitenruimte) 100 m2 bvo 2,2 89% 0,4

Oppervlakte (gbo)

Parkeernormen Almere
juni 2019

Type woning Eenheid

< 50 m2

Parkeernorm

Eenheid

Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief 

Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 

Parkeernorm

93%4,3
3,0

2,8

Normen 
conform 

Rijksbouwbesl
uit Artikel 4.31. 
Aanwezigheid, 
bereikbaarheid 
en afmetingen

Zone B

Parkeernorm

Winkelen Functie Eenheid

Werken

Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

> 90 m2

< 60 m2

> 90 m2

Functie

> 120 m2

< 90 m2

> 120 m2

< 40 m2

< 40 m2

< 90 m2

< 120 m2

printdatum: 1-7-2019

Parkeernorm

totaal aandeel bezoek totaal

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,8 97% 3,5
Museum 100 m2 bvo 0,8 95% 1
Bioscoop 100 m2 bvo 8,0 94% 8,4
Filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 5,3 97%
Theater/schouwburg 100 m2 bvo 8,0 87% 27
Musicaltheater 100 m2 bvo 3,4 86%
Casino 100 m2 bvo 6,1 86%
Wijkgebouw 100 m2 bvo 2,2 75%
Bowlingcentrum bowlingbaan 2,3 89%
Biljartcentrum/snookercentrum tafel 1,1 87%
Dansstudio 100 m2 bvo 3,9 93%
Fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 3,4 87%
Fitnesscentrum 100 m2 bvo 4,5 90% 5,6
Wellnesscentrum 100 m2 bvo 6,3 99%
Sauna/hammam 100 m2 bvo 4,6 99%
Sporthal 100 m2 bvo 2,1 96%
Sportzaal 1,9 94% 4,8
Tennisbaan/hal baan 0,4 87%
Squashbaan/hal baan 2,4 84%
Zwembad (overdekt)/zwemparadijs 100 m2 bassin 10,7 97% 22
Zwembad (openlucht) 100 m2 bassin 10,1 99%
Sportveld Ha. netto terrein 20,0 95%
Stadion zitplaats 0,12 99%
Kunstijsbaan (<400 meter) 100 m2 bvo 1,5 98%
Kunstijsbaan (400 meter) 100 m2 bvo 2,2 98%
Skihal 100m2 sneeuw 4,7 98%
Jachthaven ligplaats 0,7 n.t.b.
Golfoefencentrum totaal -
Golfbaan (18 holes) 18 holes, 60 ha -
Indoorspeeltuin/kinderspeelhal

- gemiddeld en kleiner 100 m2 bvo 3,9 97%
- groot 100 m2 bvo 4,6 98%
- zeer groot 100 m2 bvo 5,3 98%
Manege box 0,3 90%
Dierenpark, Attractie- en pretpark ha. netto terrein 8,0 99%
Volkstuin 10 tuinen 1,2 100%

Parkeernorm

totaal aandeel bezoek totaal

Camping (kampeerterrein) standplaats -
Bungalowpark (huisjescomplex) bungalow -
Budgethotel/hostel 10 kamers 0,8 77%
Hotel (gemiddelde prijsklasse) 10 kamers 3,3 80% 0,3
Luxe hotel 10 kamers 7,9 72%
Café/bar/cafetaria 100 m2 bvo 6,0 90% 14
Restaurant 100 m2 bvo 9,0 80% 14
Discotheek 100 m2 bvo 13,9 99% 14
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw 100 m2 bvo 9,5 99% 14

100 m2 bvo 9,5 95% 14

100 m2 bvo 5,0 95% 8

Parkeernorm

Parkeernorm

Zalenverhuur (zonder regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-, 
dansevenementen)

Zalenverhuur (met regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-, 
dansevenementen)

Sport, Cultuur en 
ontspanning Functie Eenheid

Horeca en 
(verblijfs)recreatie Functie Eenheid

printdatum: 1-7-2019

Parkeernorm

totaal aandeel bezoek totaal

Huisartsenpraktijk/centrum behandelkamer 2,4 57%
Apotheek apotheek 2,7 45%
Fysiotherapiepraktijk/centrum behandelkamer 1,4 57%
Consultatiebureau behandelkamer 1,5 50%
Consultatiebureau voor ouderen behandelkamer 1,6 38%
Tandartsenpraktijk/centrum behandelkamer 1,9 57%
Gezondheidscentrum behandelkamer 1,8 55% 2,8
Ziekenhuis 100 m2 bvo 1,6 29% 1,0
Crematorium gelijktijdige 

plechtigheid 30,1 97%
Begraafplaats gelijktijdige 

plechtigheid 31,6 99%
Penitentiaireinrichting 10 cellen 2,1 37%
Religiegebouw bid-/zitplaats 0,2 99%
Verpleeg- en verzorgingstehuis wooneenheid 0,7 60%

Parkeernorm

totaal aandeel bezoek totaal

Kinderdagverblijf (crèche) 100 m2 bvo rekentool 0%
Basisschool leslokaal rekentool 0% 3,0
Middelbare school 100 leerlingen 5,5 11% 9,0
ROC 100 leerlingen 6,4 7% 13,0
Hogeschool 100 studenten 12,0 72%
Universiteit 100 studenten 17,2 48%
Avondonderwijs of vrijetijdsonderwijs 10 studenten 6,6 95%
- cursus aan huis

- workshops

Parkeernorm

Parkeernorm
Gezondheidszorg Functie Eenheid

Onderwijs Functie Eenheid

Deze (herziene) parkeernormenlijst wordt per 1 juli 2019 gehanteerd door de gemeente Almere
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Ontwerp gezonde systemen
Om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke 
systemen ‘cradle-to-cradle’-oplossingen benutten, in het besef 
van de onderlinge afhankelijkheid van ecologische, sociale en 
economische gezondheid op ieder schaalniveau.

De transformatie van de Ambachtsmark dient bij te dragen aan 
deze doelstellingen. Bestaande gebouwen worden bij voorkeur 
verduurzaamd, nieuwe gebouwen moeten altijd aan de actuele 
normen voldoen van duurzaam bouwen (en het liefst beter). 
Iedere woning moet een voldoende akoestisch woon- en leefkli-
maat gewaarborgd hebben. En woningen en voorzieningen op de 
Ambachtsmark moeten bijdragen aan de sociale veiligheid, door 
‘ogen op straat’ (zicht op de openbare ruimte) en levendigheid. 

Duurzaamheid 
Transformatie van huidige bebouwing of het realiseren van nieuwe 
bebouwing dient te voldoen aan de minimale bouwbesluit-eisen 
ten aanzien van duurzaam bouwen. De ambitie is dat de (nieuwe) 
bebouwing aardgasloos en energieneutraal is, en dat zoveel als 
mogelijk principes van circulair bouwen worden toegepast. Bij de 
herinrichting van de kavel dienen indien mogelijk klimaatadaptieve 
maatregelen toegepast te worden: beperken van verharding en 
toevoegen groen. Ook moet bebouwing voldoen aan de akoestisch 
eisen, zoals opgenomen in de bijlagen.

Blijf innoveren
Om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en verbeterde 
processen, technologieën en infrastructuren aanmoedigen en 
experimenten en kennisuitwisseling ondersteunen.

De transformatie van de Ambachtsmark geschiedt middels een 
open en transparant proces.

Mensen maken de stad
Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het 
maken, behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen 
wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, 
met bezieling en waardigheid.

De transformatie van de Ambachtsmark vindt ‘bottom up’ plaats. 
De eigenaren, bewoners en ondernemers van het gebied wor-
den betrokken bij de planvorming, en kunnen zelf initiatieven 
ontplooien. Zo kunnen zij bijdragen aan een betere, veilige en 
duurzame Ambachtsmark.
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principes oriëntatie bebouwing per deelgebied

veilige fietsroute nodig

A

B

C

representatieve voorkant, entrees verplicht

representatieve voorkant, entrees gewenst

oriëntatie, entrees aan en zicht op openbare ruimte/

fietspad verplicht

geen entree mogelijk

buurtplek

Sociale veiligheid 
Ten behoeve van de sociale veiligheid is een oriëntatie van de 
entree(s) en raamopeningen van de bebouwing op de openbare 
ruimte verplicht danwel gewenst zoals aangegeven op de kaart, 
opdat er ‘ogen op de straat’ zijn. Daarnaast dient in alle gevallen 
de bebouwing zich representatief te oriënteren op de Oosterdreef. 
Waar (nieuwe) bebouwing tegenover voorkanten van de woningen 
in De Marken ligt, is een representatieve oriëntatie met entrees 
verplicht. In overige gevallen, wanneer bebouwing tegenover 
achterkanten van woningen e/o een interne ontsluitingstructuur 
ligt, is een representatieve oriëntatie gewenst. 

Naar de hoofdfietsroute is een oriëntatie verplicht die zorgt voor 
zicht op de openbare ruimte. In verband met sociale veiligheid 
dient de oriëntatie naar het fietspad (oosten) open en transparant 
vormgegeven te worden, ook al hoeven hier geen voorkanten te 
komen. Waar het fietspad uitkomt op de groene plek (deelgebied 
B) is er de kans om een goede ‘buurtplek’ als ontmoetingsplaats 
te maken. Hier wordt ingezet op entrees en oriëntatie op deze 
plek en een hoogwaardige groene inrichting.

De (nieuwe) bebouwing in deelgebied C dient een alzijdige repre-
sentatieve oriëntatie te hebben, die bijdraagt aan (het gevoel van) 
de sociale veiligheid. Als er looproutes over het terrein worden 
aangelegd, dienen er ‘sociale ogen’ op gericht te zijn en dienen 
deze voldoende verlicht te zijn.
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Transformatie en flexibiliteit 
Eis:
Het uitgangspunt is het handhaven van de huidige bebouwing 
en de huidige functie(s). Eventuele transformatie is mogelijk 
door de functie van het huidige pand te veranderen danwel door 
binnen het bestaande volume functies toe te voegen, of middels 
sloop-nieuwbouw te transformeren, waarbij het veranderen of 
toevoegen van functies mogelijk is.

Massaopbouw en bouwhoogte
Eis:
Deelgebied A 
- Massaopbouw en hoogte van de bebouwing kan per kavel(s) 

van elkaar verschillen. 
- Grenzend aan woonwijk de Marken is er een maximum bouwhoogte 

van 3 bouwlagen of 2 bouwlagen met kap / maximaal 10,0 meter 
- Grenzend aan de Oosterdreef is er een maximum bouwhoogte 

van 4 bouwlagen / maximaal 13,0 meter 

Deelgebied B 
- Eenduidig bouwvolume 
- Er geldt een maximum bouwhoogte van 5 bouwlagen / maximaal 

16,0 meter 

Deelgebied C 
- De bouwmassa kan vrij geplaats worden op de kavel, als een 

op zichzelf staand bebouwingsaccent in de groene scheg van 
Sportpark de Marken

- De bouwmassa kan in één of meerdere bouwvolumen 
gerealiseerd worden

- Als er één bouwvolume gerealiseerd wordt, dient dit een geleed 
(meervoudig) bouwvolume te zijn

- Als er meerdere bouwvolumen worden gerealiseerd, dan zijn dit 
eenduidige (enkelvoudige) bouwvolumen, die zodanig worden 
geplaatst zodat er vanaf de Oosterdreef en Markelnlaan door-
zichten zijn naar het achtergelegen groen

- Binnen het kavel dient de bouwhoogte te variëren met in het 
noorden, naar de bestaande woonbebouwing toe, 12 meter 
en in het zuiden 20 meter. In het midden is het hoogste punt 
toegestaan met maximaal 24 meter (bebouwingsaccent).

Functiemenging
Eis:
- Andere functies dan alleen bedrijfsfuncties zijn toegestaan indien 

aan de parkeernorm wordt voldaan. 
-. Behoud of terugkeer van bedrijfsruimte, horeca en voorzieningen 

op een aantal locaties in de plint (minimaal 40% werkfunctie in 
deelgebied A tot 5% in deelgebied C).

- Er mag geen detailhandel gerealiseerd worden, en zeer beperkt 
horeca.

- Van het totale vloeroppervlak mag een maximum aan woon-
programma gerealiseerd worden:

 Deelgebied A: max. 60%
 Deelgebied B: max. 70%
 Deelgebied C: max. 95%
- De woningen dienen gerealiseerd te worden in de volgende 

verhouding en conform onderstaande segmenten:
 1 kamer tussen 10% en 20%
 2 kamers tussen 40% en 30%
 3 kamers tussen 40% en 30%
 4 kamers tussen 10% en 20%
- Van het totale vloeroppervlak dient een minimum aan bedrijfs-, 

kantoor- of voorzieningenruimtes gerealiseerd te worden, con-
form de uitgangspunten zoals opgenomen in de bijlagen hoofdstuk 11.2:

 Deelgebied A: min. 6.000 m2 
 Deelgebied B: min. 2.000 m2
 Deelgebied C: min. 2.500 m2
- Van deze uitgangspunten mag alleen gemotiveerd van afgewe-

ken worden

Wens:
- bedrijfs-, kantoor- of voorzieningenruimtes dienen op de 

begane grond gerealiseerd te worden, dit is eventueel op de 
verdieping(en) mogelijk

Overzicht eisen en wensen

Menging sociaal/vrije sector
Eis:
- Als er binnen een initiatief op een perceel 15 woningen of meer 

worden gerealiseerd, dient minimaal 20% van de woningen een 
huur tot €730,= te hebben. (Hier mag van afgeweken worden als 
er binnen de Ambachtsmark programma wordt uitgeruild met 
andere initiatieven). Het realiseren van huurwoningen < €730,= 
vindt plaats onder voorwaarde dat tegelijk goedkope huur uit 
de wijken Centrum, de Hoven, de Wierden en/of de Werven in 
een ander segment op de markt wordt gebracht.

verdeling:
1. Een mix van 1, 2, 3 en 4-kamerwoningen (met nadruk op 2 en 

3 kamers).
2. De volgende verdeling van de woningen in segmenten:
• 20% goedkoop segment, voor inwoners met een jaarinkomen 

tot € 38.000 en een maximale huurprijs van € 730 (onder de 
voorwaarde dat voor deze woningen een uitruil plaatsvindt met 
huurwoningen in hetzelfde segment in de binnenring Haven).

• 65% middensegment, voor inwoners met een jaarinkomen tussen 
€ 38.000 - € 57.000. Hiervan minimaal 25% koopwoningen tot € 
250.000 en minimaal 30% huurwoningen met een maandelijks 
huur tussen € 730 - € 900. Het restant van de woningen heeft een 
maximale koopprijs van € 279.000 of maximale huur van € 1009.

• 15% duur segment, voor inwoners met een jaarinkomen boven € 
57.000 en een koopprijs vanaf € 279.000 of huurprijs vanaf € 1009. 

3. Alle woningen in de goedkope klasse kunnen worden aange-
merkt als woningen ‘Bouwen voor de buurt’ conform artikel 10 
lid 2 uit de Huisvestingsverordening (voorrang voor woningzoe-
kenden die ten minste 6 jaar ingezetene zijn van Almere Haven); 

4. De woningen in de goedkope klasse worden verhuurd via de 
spelregels uit de huisvestingsverordening;

5. De huurwoningen blijven minimaal 15 jaar in het gekozen segment. 
6. Voor de realisatie van goedkope huurwoningen moet uitruil 

plaatsvinden met goedkope huurwoningen in de binnenring 
(doel is minder goedkope huurwoningen in de binnenring)

alle genoemde prijscategorieën hebben als peildatum 2017

Naast alle eisen en wensen die in deze gebiedsvisie genoemd 
zijn, moeten de plannen (vanzelfsprekend) ook voldoen aan alle 
eisen uit Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid, etc..
Hieronder vallen besluiten, vastgestelde nota’s en verorde-
ningen zoals het Bouwbesluit, de Nota Parkeernormen en de 
Huisvestingsverordening.
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Stedenbouwkundige structuur, architectuur en 
beeldkwaliteit
Deelgebied A 
Eis:
- Behoud de kleinschalige structuur en sluit morfologisch aan op 

De Marken. 
- Oriënteer bebouwing op de Oosterdreef en maak altijd voorkanten 

/ entrees naar voorkanten van tegenovergelegen woningen
- Er dient een architectonische samenhang te zijn tussen deelgebied 

A en de aanliggende woonwijk De Marken. De architectuur van de 
bebouwing dient te passen bij de kenmerken van Almere Haven

- De materialisering bestaat uit baksteen en hout, beton en glas, 
in een kleurstelling die aansluit bij de woonbebouwing

Wens:
- Bij voorkeur heeft de (nieuwe) bebouwing aan de zijde van de 

woonbuurt een kap

Deelgebied B
Eis:
- Sluit in schaal en architectuur aan op de reeds gerealiseerde 

bebouwing in deelgebied B. 
- Oriënteer bebouwing op de Oosterdreef, op de hoofdfietsroute 

die midden door deelgebied B heen loopt en maak altijd 
voorkanten / entrees naar voorkanten van tegenovergelegen 
woningen

- Er dient een architectonische samenhang te zijn tussen de reeds 
gerealiseerde woongebouwen en de nieuw te realiseren gebou-
wen in deelgebied B. De architectuur van de bebouwing dient 
te passen bij de kenmerken van Almere Haven

- De materialisering bestaat uit baksteen afgewisseld met hout, 
beton en glas, in een kleurstelling die aansluit bij de reeds 
gerealiseerde woongebouwen met een ingetogen gevelschema 
met verticale (hoge) ramen

- Er is een duidelijke verticale beëindiging, door middel van een 
plat dak met nadrukkelijke overstek of een bijzondere kapvorm.

Deelgebied C
Eis:
- Maak een logische eigen interne stedenbouwkundige structuur, 

waarbij nieuwe bebouwing vrij geplaats kan worden op de kavel. 
- Oriënteer bebouwing met een alzijdige representatieve uitstraling
- Een hoogwaardige en specifieke stedenbouwkundige en 

architectonische uitstraling, passend in de omgeving, het moet 
corresponderen met het landschap

- De materialisering bestaat uit een combinatie van moderne en 
karakteristieke materialen, baksteen en hout, beton en glas, in 
een kleurstelling die aansluit bij de woonbebouwing

- Er is een duidelijke verticale beëindiging, door middel van een 
plat dak met nadrukkelijke overstek of een bijzondere kapvorm

Wens:
- Er is de mogelijkheid voor een bebouwingsaccent, zowel 

in hoogte als in positie op en inrichting van de kavel. Dit is 
alleen toegestaan als dit ook te zien is in een uitwerking met 
hoogwaardige architectuur

-  Bebouwing kan uitgevoerd worden met een kap, of anderszins 
een schuine hoek

Parkeren
Eis:
- Parkeren dient in pricipe op eigen terrein en uit het zicht plaats 

te vinden (inpassing op kavel of als gebouwde (inpandige) par-
keervoorziening)

- Een blinde gevel als gevolg van een parkeervoorzieningen naar 
het openbaar gebied toe is niet toegestaan

Wens:
- voor deelgebied C geldt dat het parkeren geïntegreerd mag 

worden met de groene inrichting van het terrein. Een (half-)
verdiepte parkeeroplossing, al dan niet (gedeeltelijk) onder het 
gebouw, wordt daarbij niet uitgesloten.

Duurzaamheid
Eis:
- Ten aanzien van duurzaam bouwen dient minimaal aan de 

bouwbesluit-eisen en aan BENG-eisen voldaan te worden (indien 
door initiatiefnemer aangetoond kan worden dat dit technisch 
niet mogelijk is, dan dient minimaall gekozen te worden voor 
groene stroom)

- Ten aanzien van duurzaam bouwen dient aardgasloos gebouwd 
te worden

- Nieuwe bebouwing moet voldoen aan de akoestische eisen 
volgens de Wet Geluidhinder  

Wens:
- (nieuwe) bebouwing is nul op de meter
- Er wordt gebouwd volgens de principes van circulair bouwen
- Bij de herinrichting van de kavel dienen klimaatadaptieve maat-

regelen toegepast te worden, zoals beperken van verharding 
en toevoegen van groen

Sociale veiligheid
Eis:
- Oriëntatie van de entree(s) en raamopeningen van de bebou-

wing op de openbare ruimte is verplicht zoals aangegeven op 
de kaart op pagina 25. 

- In alle gevallen dient bebouwing zich representatief te oriënteren 
op de Oosterdreef. 

- Waar (nieuwe) bebouwing tegenover voorkanten van de wo-
ningen in De Marken ligt, is een representatieve oriëntatie met 
entrees verplicht. 

- Naar de hoofdfietsroute is een oriëntatie verplicht die zorgt voor 
zicht op de openbare ruimte.

- De (nieuwe) bebouwing in deelgebied C dient een alzijdige 
representatieve oriëntatie te hebben

- Als er looproutes over het terrein van deelgebied C worden 
aangelegd, dienen er ‘sociale ogen’ op gericht te zijn en dienen 
deze voldoende verlicht te zijn

- Waar het fietspad uitkomt op de groene plek in deelgebied B 
dient een goede ‘buurtplek’ als ontmoetingsplaats gecreërd te 
worden. Hier wordt ingezet op entrees en oriëntatie op deze 
plek en een hoogwaardige groene inrichting.

Wens:
- Wanneer bebouwing tegenover achterkanten van woningen 

e/o een interne ontsluitingstructuur ligt, is een representatieve 
oriëntatie gewenst. 
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Deelgebied A

Gegevens:
Oppervlak eigen terrein: 10.086 m² 
Huidig aantal kavels: 19 
BVO huidig:    7.176 m²
Gemiddeld kavel FSI: 0,7

Uitgangspunten:
Oppervlak eigen terrein: 10.086 m²
Maximale footprint:  75% (7.565 m2)
Maximale bouwhoogte: 10,0/13,0 meter
Maximaal FSI:  2,25
Min. vrz./bedrijven:  6.000 m2 BVO
Parkeren:   toegevoegde parkeerplaatsen dienen
    volledig op eigen terrein gerealiseerd 
    te worden volgens parkeernormen 
    gemeente Almere

Deelgebied B
niet meegenomen: huidige woonblokken en supermarkt

Gegevens:
Oppervlak eigen terrein: 3.278 m²
Huidig aantal kavels: 2 (te transformeren)
BVO huidig:   4.612 m²
Gemiddeld kavel FSI: 1,4

Uitgangspunten:
Oppervlak eigen terrein: 3.278 m²
Maximale footprint:  75% (2.460 m2)
Maximale bouwhoogte: 16,0 meter
Maximaal FSI:  2,5
Min. vrz./bedrijven:  2.000 m2 BVO
Parkeren:   toegevoegde parkeerplaatsen dienen
    volledig op eigen terrein gerealiseerd 
    te worden volgens parkeernormen 
    gemeente Almere

Deelgebied C

Gegevens:
Oppervlak eigen terrein: 14.871 m²
Huidig aantal kavels: 2
BVO huidig:   26.970 m²
Gemiddeld kavel FSI: 1,8

Uitgangspunten:
Oppervlak eigen terrein: 14.871 m²
Maximale footprint:  50% (7.435 m2)
Maximale bouwhoogte: 12,0/24,0/20,0 meter
Maximaal FSI:  3,0
Min. vrz./bedrijven:  2.500 m2 BVO
Parkeren:   toegevoegde parkeerplaatsen dienen
    volledig op eigen terrein gerealiseerd 
    te worden volgens parkeernormen 
    gemeente Almere

Gegevens per deelgebied

A

B

C

niet meegenomen: 
huidige woonblokken 

en supermarkt
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3.4 Openbare ruimte

Enerzijds staat er onderhoud van de openbare ruimte op de plan-
ning, anderzijds moet de openbare ruimte ten behoeve van de 
leefbaarheid na de transformatie worden aangepakt. De ingrepen 
in de openbare ruimte komen op het volgende neer:
- (Her)straten van de rijlopers en trottoirs
 Op sommige plekken is het straatwerk verzakt of uit verband 

geraakt. Door deze stukken opnieuw te straten liggen deze weer 
vlak en netjes. 

- Ontvlechting van fietsroute en woonstraat. 
 Waar de hoofdfietsroute over de rijloper van de Ambachtsmark 

loopt, zou deze ontvlecht kunnen worden of bijvoorbeeld geher-
profileerd naar een ‘fietsstraat’. De fietsroute loopt dan door, 
en de auto is te gast op dit deel.

Bij de herinrichting van de openbare ruimte dient tevens reke-
ning gehouden te worden met een toekomstige laadbehoefte 
voor elektrisch rijden. Het herinrichten van de openbare ruimte 
(parkeerplaatsen en ondergrondse infra) zal moeten anticiperen 
hierop. Het ontwikkelen van woningbouw en elektrisch vervoer 
hangt ook samen met mogelijkheden voor het opwekken van 
duurzame energie en bijvoorbeeld de mogelijkheden om de e-auto 
op te kunnen laden met eigen zonnestroom. 

Bij de aanpak van de openbare ruimte kunnen voorts ook individu-
ele ingrepen gedaan worden in het openbaar gebied. Het betreft 
dan het toevoegen, verwijderen of herstraten van inritten, het 
toevoegen van groen, etc.

referentiebeelden

informeel en groen ingericht

informeel en groen ingericht

achter hagen

(bestaande) parkeerplaatsen inpakken in groen, hagen
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4. Vervolgproces - Uitvoering
4.3 Proces 
Elke initiatiefnemer/ eigenaar kan per gebouw een aanvraag 
indienen voor een omgevingsvergunning. Zoals gezegd kan het 
gunstig zijn om plannen per hof of cluster in te dienen waardoor 
een oplossing voor het parkeren en buitenruimte gemakkelijker 
kan worden gevonden en beoordeeld. Per aanvraag zal worden 
afgeweken van het vigerend bestemmingsplan. Dit maakt het 
mogelijk om per partij afspraken te maken en een anterieure 
overeenkomst op te stellen. Er ontstaat zo geen vertraging en er 
kan maatwerk worden geboden. Een plan wordt ingediend bij de 
afdeling VTH*. Men toetst aan de door de gemeente  vastgestelde 
kaders, maar ook aan afdelingskaders. Na  ambtelijke beoordeling 
wordt er een  besluit genomen om al dan niet mee te werken 
aan een planologische maatregel. Indien er een positief besluit is, 
wordt het plan opgepakt om te komen tot een Anterieure Over-
eenkomst. Indien er sprake is van veel voorbereidingstijd om te 
komen tot een overeenkomst kan er een voorschotovereenkomst 
worden afgesloten. In de anterieure overeenkomst worden alle 
afspreken vastgelegd m.b.t. het bouwplan, het programma, de 
inrichting van de buitenruimte, eventuele planschade, milieu- en 
duurzaamheidsmaatregelen en een kostenverhaal. Na een gete-
kende Anterieure Overeenkomst wordt een omgevingsvergunning 
aangevraagd. Gezien het voortraject kan dit vlot verlopen. Bij 
transformatieprojecten is een reguliere procedure van 8 weken 
mogelijk (vanaf het moment dat alle bescheiden volledig en juist 
zijn ingediend). Bij sloop- nieuwbouw (en uitbreiden zoals optop-
pen) zal in principe de uitgebreide procedure van 26 weken wor-
den gevolgd. De begeleiding van het proces vindt plaats vanuit 
de gemeente.

4.4 Financiën
De gemeente heeft voor het bedrijventerrein Ambachtsmark een 
gebiedsvisie opgesteld om daarmee initiatieven te stimuleren en 
te faciliteren. Dit ten gunste van de (ver-) bouw initiatieven uit de 
markt. Verder zijn er ingrepen in het openbaar gebied wenselijk 
of nodig die de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied vergroten 
of hiervoor als voorwaarde dienen. Zoals aanpassing van bestra-
ting, inritten, goede voetpaden, afval inzameling, verlichting en 
verblijfsplekken. Met een verdeelsleutel zullen per initiatief de 
gemeentelijke kosten, per project , worden verhaald via een ante-
rieure overeenkomst. In dit kostenverhaal zit dan ook een bijdrage 
voor binnenplanse of bovenplanse voorzieningen en maatregelen 
in het openbaar gebied, plankosten, evenals een doorbelasting 
naar rato van de vooraf gemaakte kosten om de plannen voor 
dit gebied te faciliteren (de gebiedsvisie). Bij het transformatie 
gebied wordt er van uitgegaan dat de kosten verdeeld worden 
over meerdere initiatiefnemers. Niet elk pand zal immers trans-
formeren, maar eigenaren van te behouden kantoren kan wel 
gevraagd worden om een bijdrage aan de verbetering van het 
gebied. De gemeente zal tot uitvoering van de werkzaamheden in 
een openbaar deelgebied overgaan op het moment dat afspraken 
zijn gemaakt (ondertekende Anterieure Overeenkomst). Met de 
te sluiten overeenkomsten moet het grootste deel van de kosten 
zijn gedekt. 

4.1 Bestemmingsplan 
De Ambachtsmark is onderdeel van het bestemmingsplan ‘De 
Marken en Sportvelden Oost’ (2017). Het bestemmingsplan is 
kort geleden vastgesteld en niet aan reguliere herziening toe. Het 
bedrijventerrein Ambachtsmark heeft de bestemming ‘Gemengd’, 
waarbij meer functies zijn toegestaan dan uitsluitend bedrijven. 
Binnen de bestemming ‘Gemengd’ is er een maximale milieucate-
gorie 2 toegestaan. Daarnaast wordt er ook al sinds het begin van 
de ontwikkeling van het terrein ook gewoond bij de bedrijven. De 
gewenste functie wonen is niet toegelaten binnen het vigerende 
beleid. Het gebied is wel aangewezen voor transformatie door het 
collegebesluit van 3 oktober 2017. Voor de transformatie naar 
wonen en andere wijzigingen is ervoor gekozen om het bestem-
mingsplan niet aan te passen. Er wordt met de WABO procedure 
met ruimtelijke onderbouwing gewerkt. Dit kan een reguliere of 
uitgebreide procedure zijn.

4.2 Uitvoeringsstrategie 
Voor het omkleuren van dit bedrijventerrein kiest de gemeente er 
hier voor om dit gebied organisch te laten transformeren en stelt 
daarvoor een gebiedsvisie met toetsingskader en uitvoeringsplan 
vast waaraan de verschillende initiatieven worden getoetst. Er is 
immers geen reden om hier vanuit de gemeente panden te kopen 
of een uitgewerkt plan te maken.
Het eigendom is verspreid, er zit geen hinderlijke bedrijvigheid in 
het gebied en een menging van werken en wonen wordt toege-
juicht. Wel is een goede regie nodig op het programma , op de 
bebouwing  zoals oriëntatie, vorm, beeldkwaliteit en op de open-
bare ruimte (relatie met omgeving, leefbaarheid, duurzaamheid 
e.d.). Voor het toepassen van het voorliggend toetsingskader en 
het de uitvoering van transformaties in het projectgebied wordt 
gekozen voor de uitvoeringsstrategie van organische ontwikkeling 
met een bepaalde mate van sturing en begeleiding. Met het voor-
liggend kader wordt een richting aangegeven met voorwaarden 
en wensen.
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Wat is in deze Gebiedsvisie gedaan met de input van bewoners, 
ondernemers en omwonenden opmerkingen? Op basis van het 
overzicht van opmerkingen per thema wordt toegelicht wat hier-
over is terug te vinden in deze Gebiedsvisie:

Openbare ruimte:
- Ontsluiting: is ontsluiting via één rotonde niet te weinig? (inrit 

maken vanaf rotonde Oosterdreef / Voorstraat?)
 In een volgende fase (uitwerking openbaar gebied) zou nader 

onderzocht moeten worden of een extra ontsluiting haalbaar is.

- Er wordt veel geluidsoverlast door verkeer op de Oosterdreef ervaren
 Uit de inventarisatie is gebleken dat aan de wettelijke geluid-

normen wordt voldaan. (valt verder buiten deze opgave)

- De openbare ruimte in de woonwijk de Marken behoeft on-
derhoud, wordt dit vertraagd door de transformatie van de 
Ambachtsmark?

 Wanneer de Ambachtsmark getransformeerd zal worden, 
zal ook de openbare ruimte aangepakt worden. Het groot 
onderhoud loopt deels parallel.

- Is bij de aanpak van de openbare ruimte mogelijk om de oude 
busbaan op te ruimen?

 In deze Gebiedsvisie is het uitgangspunt dat de verharding van 
de oude busbaan verwijderd zal worden, of op een goede wijze 
wordt geïntegreerd in een nieuw plan.

- Sportverenigingen + groen moeten blijven! Geen groen bebouwen
 In deze Gebiedsvisie is het uitgangspunt dat de sportvelden en 

het omliggende groen behouden zullen blijven.

- Bomen kappen tussen de Zuidmark en Ambachtsmark
 Dit valt buiten het studie- en plangebied van deze Gebiedsvisie

- Voer parkeerbeleid in. Nu mag je overal parkeren à chaos! 
 Parkeren is alleen toegestaan in parkeervakken. 

- Meer parkeerplaatsen moeten niet ten koste gaan van het groen
 In deze Gebiedsvisie is het uitgangspunt dat nieuwe parkeerplaatsen 

altijd op het eigen perceel aangelegd moeten worden. Als er aan 
de zijde van de Oosterdreef extra parkeerplaatsen nodig blijken, 
zullen deze goed ingepast worden met groen/hagen.

Bebouwing:
- Niet bouwen in het groen.
 In deze Gebiedsvisie is het uitgangspunt dat het groen en bo-

men behouden zullen blijven.

- Laagbouw, max 3 lagen hoog bouwen
 In aansluiting op de woonwijk De Marken is de bouwhoogte beperkt. 

Daar waar nu op de Ambachtsmark in het bestemmingsplan 
hogere bebouwing mogelijk is, wordt ook in de Gebiedsvisie be-
bouwing hoger dan 3 lagen toegestaan. 

- Hoogbouw op NCCW lijkt mogelijk (Almere Haven heeft be-
hoefte aan een “landmark”), te hoge hoogbouw op terrein 
NCCW past niet in schaal van de wijk, geen flatgebouwen langs 
de Oosterdreef meer

 In aansluiting op de woonwijk De Marken is de bouwhoogte 
beperkt. Daar waar nu op de Ambachtsmark in het bestemmings-
plan hogere bebouwing mogelijk is (o.a. aan Oosterdreef), wordt 
ook in de Gebiedsvisie bebouwing hoger dan 3 lagen toegestaan. 

- Bestaande bedrijfspanden zelfde hoogte houden en karakter 
behouden, bij vervangende bouw zijn woningen gemengd met 
bedrijfjes mogelijk

 In deze Gebiedsvisie is dit het uitgangspunt.

- Maak een plan dat er ook goed uitziet vanaf de Oosterdreef. 
Nu heel rommelig.

 In deze Gebiedsvisie is het uitgangspunt dat een representatieve 
uitstraling en orientatie aan de Oosterdreef verplicht is.

- Architectuur mag moderner, geen ‘bloemkool jaren-zeventig-sfeer’. 
 In deze Gebiedsvisie zijn spelregels ten aanzien van de 

beeldkwaliteit opgenomen. Uitgangspunt is een architectuurbeeld 
met baksteen en kappen.

Woningbouwprogramma:
- Goede mix van klein en groot, voordelig en duur, huur en koop
 De menging van woningen en voorzieningen en de menging 

van sociale woningbouw en vrije-sectorwoningen is als verplicht 
opgenomen in deze Gebiedsvisie.

- Toevoegen betaalbare starters- en seniorenwoningen en kleine 
woningen (met en zonder tuin)

 Het realiseren van sociale woningbouw is als verplicht opgenomen 
in deze Gebiedsvisie. Een indicatie van de woninggrootte is 
gegeven. De initiatiefnemer mag hierbinnen wat woninggrootte 
betreft een eigen invulling aan geven.

- Bouwen voor Almeerders en Almeerse behoefte (nieuwe bewo-
ners moeten een binding hebben met Almere)

 Het programma zoals opgenomen in deze Gebiedsvisie heeft 
als basis het woningbehoefteonderzoek voor Almere Haven.

Er wordt veel geluidsoverlast door verkeer 
op de Oosterdreef ervaren

De openbare ruimte in de woonwijk de Marken 
behoeft onderhoud, wordt dit vertraagd door de 

transformatie van de Ambachtsmark?

Sportverenigingen + groen moeten blijven! 
Geen groen bebouwen

Bomen kappen tussen de 
Zuidmark en Ambachtsmark

Voer parkeerbeleid in. Nu mag je 
overal parkeren à chaos! 

Meer parkeerplaatsen moeten niet 
ten koste gaan van het groen

Niet bouwen in het groen.

Laagbouw, max 3 lagen hoog bouwen

Hoogbouw op NCCW lijkt mogelijk (Almere Haven 
heeft behoefte aan een “landmark”), te hoge hoogbouw 
op terrein NCCW past niet in schaal van de wijk, geen 

flatgebouwen langs de Oosterdreef meer

Bestaande bedrijfspanden zelfde hoogte houden 
en karakter behouden, bij vervangende bouw 

zijn woningen gemengd met bedrijfjes mogelijk

Maak een plan dat er ook goed uitziet vanaf de Oosterdreef. 
Nu heel rommelig.

Architectuur mag moderner, 
geen ‘bloemkool jaren-zeventig-sfeer’. 

Goede mix van klein en groot, 
voordelig en duur, huur en koop

Toevoegen betaalbare starters- en 
seniorenwoningen en kleine woningen 

(met en zonder tuin)

Bouwen voor Almeerders en Almeerse behoefte (nieuwe 
bewoners moeten een binding hebben met Almere)
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