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Stedenbouwkundige Structuur

Huidige situatie
Het bedrijventerrein De Paal heeft een gunstige ligging binnen 
de meerkernige opbouw van de stad en biedt een goede plek 
voor bedrijvigheid. Qua ligging in het stedelijk weefsel, de hoofd-
infrastructuur en de bedrijfsstructuur is de Paal en B loactie met 
interessante ontwikkelingsgebieden gebieden binnen bereik.
Het bedrijventerrein ligt niet direct in beeld langs de snelweg A6 
maar toch op een strategische en goed bereikbare locatie binnen 
het stadsdeel Haven. Twee ontsluitingswegen voor Almere Haven 
Centrum, de Noorderdreef en de Steigerdreef komen samen bij 
de Paal. Vlakbij aan de A6 ligt het recent aangelegde bustransfe-
rium voor regionaal en stadsvervoer. Verder ligt het gebied tus-
sen het centrale Weerwater met Floriadeterrein en het centrum 
van Almere Haven. Almere Haven is en ruime groene woonwijk 
met vooral eengezinswoningen. Omwonenden maar ook andere Omwonenden maar ook andere 
bewoners uit Almere Haven geven aan dat zij graag kleiner willen bewoners uit Almere Haven geven aan dat zij graag kleiner willen 
wonen, maar wel binnen het stadsdeel willen blijven. Er is behoefte wonen, maar wel binnen het stadsdeel willen blijven. Er is behoefte 
aan flexibel beschikbare woonruimte voor starters en doorstromers.aan flexibel beschikbare woonruimte voor starters en doorstromers.

Het bedrijventerrein De Paal is het oudste bedrijventerrein van 
Almere en is ontwikkeld in de vroege jaren 80. Het is vernoemd 
naar de goed zichtbare antennemast op het KPN gebouw aan 
de Noorderdreef. In het gebouw met de Antennemast - De Paal 
31  - werd toen de telefooncentrale van de nieuwe stad onder-
gebracht. Het is het eerste gebouw van Almere Haven en heeft 
daardoor een bepaalde historische betekenis voor de jonge pi-
oniersstad. Op dit terrein waren aanvankelijk ook de overheids-
diensten zoals politie en brandweer gevestigd. Enkele bedrijven 
zitten er nog vanaf de start in de jaren 80.

Na de verplaatsing van tuincentrum Draaiersplant is in 2002 op De 
Paal - Noord een goed functionerend woon-werk project gebouwd. 
(De Paal 128 - 162). Inmiddels wordt daar meer gewoond dan ge-
werkt. Het aantal zittende bedrijven is gekrompen, en enkele be-
drijven zoeken naar een herbestemming. Ook staan er ruimten leeg 
of zijn ingevuld met tijdelijke functies.  Samen met de Ambachts-Samen met de Ambachts-
mark biedt de Paal mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een mark biedt de Paal mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een 
bijzonder en kansrijk woon-werkmilieu.bijzonder en kansrijk woon-werkmilieu.

Het bedrijventerein is ca. 5,2 hectare groot, ca. 100-170 meter 
breed en ca. 350 meter lang en vormt een doorgangsgebied naar 
de achterliggende woonwijk. De woonbuurt rond de Overgouw 
en de Brongauw is namelijk vooral via De Paal te bereiken. Het be-
drijventerrein ligt in een ca. 50 -70 meter brede (buffer)zone die de 
woonwijk afschermt van het verkeerslawaai van de Noorderdreef. 
Het gebied zelf wordt door de ontsluitingsweg verdeeld in een 
noordelijk en een zuidelijk gedeelte. Ten noorden en ten zuiden 
liggen groene velden die parkachtig zijn ingericht, doorkruist door 
wandel- en fietsroutes. In het zuidwesten grenst het terrein aan een 
brede groen omzoomde gracht. Het terrein zelf kent weinig groen 
en inrichting en leefkwaliteit zijn niet gericht op een woonmilieu. 
De aanwezige benzinepomp, autowasserette en het KPN gebouw 
(telefooncentrale) zorgen voor een beperking van mogelijkheden 
rondom. De parkeermogelijkheden in het gebied zijn beperkt 

Aan de overkant van de Noorderdreef liggen de bedrijventer-
reinen De Steiger en De Ambachtsmark. De Ambachtsmark ligt 
evenzo als De Paal in de bufferzone langs de Noorderdreef. Sa-
men vormen de twee gebieden een lint langs de Noorderdreef. 
De beeldkwaliteit langs de dreven is niet groot.

Stedenbouwkundige Structuur

Bijlage inventarisatie 1:
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De Paal kent 15 bedrijfsgebouwen en een aantal kleinere gebou-
wen voor nutsvoorzieningen. De bedrijfsgebouwen zijn in ge-
bruik als bedrijfsgebouw, kantoorgebouw of winkel en hebben 
een vergunning voor deze functies. 
De bedrijfsgebouwen zijn gebouwd tussen 1979 en 2002. Bij 
sommige gebouwen is de leeftijd afleesbaar, andere zijn tussen-
tijds opgeknapt. De gebouwen zijn in gemiddeld goede toestand. 
Gevels, indeling en materiaal sluiten niet meer aan bij de huidige 
standaard van bedrijfs- en kantoorgebouwen en daarom doen de 
panden het moeilijker op de markt. Een aantal gevels zijn niet 
bijzonder qua uitstraling, enerzijds door de leeftijd maar ook qua 
gevel indeling. Er zijn veel gesloten gevels aan zij- en achterkan-
ten. 
De bedrijfsgebouwen hebben gemiddeld 1 tot 2 lagen, het ge-
bouw van Victron Energy heeft 3 lagen en het kantoorgebouw 
De Paal 1 (Crown Point) heeft 4 lagen. Deze twee gebouwen zijn 
geschikt voor behoud van de bouwstructuur en voor transfor-
matie. De overige gebouwen zijn qua bouwstructuur, materiaal 
en indeling minder geschikt voor transformatie naar kwalitatieve 
woningbouw. Transformatie van het gebied zal waarschijnlijk lei-
den tot sloop nieuwbouw. 

De Paal 1 staat al geruime tijd helemaal leeg, evenals het pand 
van Cikam (13-14).  Andere panden zijn deels of helemaal met 
tijdelijke functies ingevuld (28,33,37).
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Tussen de gebouwen is weinig aandacht voor terreininrichting en 
de overgang naar het openbaar gebied. Afvalcontainers en kleine 
bergingen en bijgebouwen en parkerende auto’s maken een rom-
melige indruk. De inrichting van het openbaar gebied is sober. Er 
zijn trottoirs maar weinig kwalitatief groen. Bomen staan alleen 
langs de ontsluitingsweg naar de woonwijk bij het centrale plein 
dat als parkeerplaats is aangelegd. De parkeerplaatsen in de open-
bare ruimtes zijn overdag gevuld. Er is geen vrije parkeerplaats. 
Op sommige parkeerplaatsen staan aanhangers geparkeerd. Er is 
geen sprake van wild parkeren in bermen. De hoogste parkeerdruk 
is rond het centrale pleintje en rond het bedrijfsverzamelgebouw 
De Paal 7 waarneembaar. De zij- en achterkant van het leegstaande 
gebouw De Paal 1 is unheimisch en kaal. De bewoners geven aan 
dat hier wordt rondgehangen en gedeald. 

Woonomgeving
De Paal hoort bij de wijk ‘De Gouwen’. De woonomgeving be-
staat uit laagbouw uit de jaren 70-80 met lage dichtheid en veel 
groen. In de directe omgeving van De Paal liggen de Overgouw 
en de Kromgouw. De Kromgouw is een eiland tussen de grach-
ten boog en de Westerdreef. De bebouwing bestaat uit 2 laagse 
eengezinswoningen met donkere houten gevels en rode daken. 
Het centrum vormt een groen pleintje. Het is een heel rustige 
woonbuurt. De Overgouw sluit aan noordelijk van de Kromgouw 
tussen gracht en busbaan en bestaat uit 2 -3 laagse eengezins-
huizen in rood baksteen en donkere daken. Ten noorden van de 
busbaan ligt de Lindengouw met 2 laagse woningen en enkele 
vrij staande villa’s.

Voorzieningen
In de woonwijken zijn wijkvoorzieningen zoals scholen, gezond-
heidscentra en sportvelden aanwezig. Voor andere voorzienin-

gen moet men naar Almere Haven Centrum of andere wijken. In 
de woonwijk is ook bedrijvigheid aan huis te vinden, vooral vrije 
beroepen, adviseurs, financiële en andere dienstverlening, kleine 
aannemers kantoren.

Voorzieningen zijn in Almere Haven voldoende beschikbaar op 
bereikbare fietsafstand. Het centrum van Almere Haven met win-
kelstraten, markt en de gezellige Havenkom ligt op 1,5 km af-
stand. In het centrum zijn ook de stadsdeel bibliotheek, buurt-
centrum/theater Corrosia, te vinden. Een supermarkt ligt aan 
de Markenlaan/Ambachtsmark op 800 m afstand. Verschillende 
vormen van Basisonderwijs zijn te vinden in Almere Haven, de 
dichtbij liggende in De Gouwen, De Marken en De Hoven (600m). 
Voortgezet onderwijs: OSG de Meergronden (centrum).
Huisartsen en gezondheidszorg zijn te vinden in het centrum Al-
mere Haven, gezondheidscentrum De Haak en in De Wierden, ge-
zondheidscentrum West.
Almere Haven ligt aan het Gooimeer met watersportvoorzienin-
gen en fietsroutes langs de Goimeerdijk. De woongebieden van 
Almere Haven zijn omgeven door parkachtige bosgebieden met 
diverse attracties en fiets- en wandelpaden. Het Vliegerpark heeft 
een functie als buurtpark. Sportvoorzieningen zijn te vinden in 
het sportpark De Marken (1km).

Leefbaarheidskaart (2016)
De oudere wijken Centrum, De Hoven, De Werven, De Wierden  
(1974-1980) hebben een leefbaarheid van onvoldoende tot ruim 
voldoende. De Hoven is onvoldoende. De wijken uit de jaren 80, 
waarbij de Gouwen hoort, hebben een leefbaarheid van ruim vol-
doende tot zeer goed. De groenere randen van de jaren 80 wijke-
nen de jaren 90 wijk De Velden hebben de hoogste leefbaarheid 
van zeer goed. 
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Stedenbouwkundige Structuur

Bijlage inventarisatie 1:
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De Paal - Structuur
Bedrijven

Woningen Plangebied 5,2 ha 

Beeldbepalende bomen 

Woonbuurt Kromgouw

Wonen en werken De Paal

Woonbuurt Overgouw

Woonbuurt Lindengouw
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Stedenbouwkundige Structuur

Bijlage inventarisatie 1:

Oorspronkelijke Plannen 

Programmering van de woongebieden 
(Rijksdienst Ijsselmeerpolders, 1974)

In de oorspronkelijke plannen wordt Almere Haven gekarakteri-
seerd als een vervlechting van kleine homogene woongebieden 
van 50 -100 woningen tot een sociaal gedifferentieerd woonmili-
eu. Differentiatie is van belang en wordt aangebracht door woon-
vorm, aantal kamers en huurprijzen.
De wijkstructuur wordt geclassificeerd door een aantal locatie-
factoren die leiden tot uitgangspunten betreft dichtheid, bouw-
structuur en inrichting.
De overgrote meerderheid van de woningen heeft 1, 2, 3 bouw-
lagen, etagebouw tot 7 bouwlagen op maximaal 5% van het hele 
gebied/stadsdeel.

Almere Haven is ingedeeld in 6 zones uitgaand van het centrum. 
De Paal valt hierbij in de vijfde zone 1200-1600m afstand van 
het centrum, meer dan 400m tot een bushalte en wonen binnen 
invloed van de stadrand. De dichtheid ligt bij 20-45 wo/ha. De 
verkavelingstypologie wordt omschreven met: in woonbuurtjes, 
hofjes en groepjes. De gewenste buitenruimte bedraagt 50-100 
m² als erf of tuin per woning. Vrij uitzicht vanuit de woning is een 
belangrijk kenmerk voor Almere Haven.

Hogere woningdichtheid wordt gezien rond het centrum, rond  
buurtvoorzieningen,  aan de randen van het stadsdeel bij een lan-
delijk of natuurlijk oriëntatiepunt, aan het water (Gooimeerdijk 
en grachtenstelsel) en bij een halte van openbaar vervoer. Deze 
plekken zijn voor iedereen herkenbaar en aanvaardbaar en zijn 
daardoor van functionele waarde.

De Paal valt gezien deze locatiefactoren (voor wonen) onder : 
• (Wonen) Aan een hoofdautoweg binnen 50m. Daar is afwij-

king van het vastgestelde aantal bouwlagen toegestaan. Men 
moet zorgen voor een aaneengesloten bouwfront langs de 
weg, tuinen liggen niet aan de wegkant.

• (Wonen) Langs de busbaan. Daar wordt goed uitzicht naar de 
vrije baan gevraagd en geen tuinen aan de busbaan.

• (Wonen) Langs de gracht. Daar wordt goed uitzicht op de 
gracht gevraagd, een aaneengesloten bouwfront langs de 
gracht, geen tuinen aan de waterkant, 75% van de grachtran-
den geven toegang tot openbare ruimte.

• (Wonen) Aan een bedrijventerrein. Daar moet de straatkant 
aan het bedrijventerrein liggen en een afwijking van het aan-
tal bouwlagen is toegestaan.

• (wonen) Aan een groene wig, binnen 50 en 150 m. Daar is 
goed visueel contact (verticaal en/of horizontaal) met het 
groen noodzakelijk.

Structuurschema Almere Haven

Structuurschema zones Almere Haven
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Uitgangspunten voor de 3 kleine bedrijventerreinen in Al-
mere Haven (1976)

De oorspronkelijke doelstelling van de 3 bedrijventerreinen De 
Steiger, de Ambachtsmark
en De Paal in Almere Haven was de integratie te bevorderen tus-
sen de woon- en de werkfuncties in Haven. Door start bouw in 
het centrum van Haven en de toen perifere ligging van de 3 ter-
reinen kwam de integratie niet direct goed tot stand en ontston-
den kleine meer reguliere bedrijventerreinen met uiteenlopende 
bedrijvigheid.

De 3 gebieden zouden moeten dienen voor voorzieningen, con-
sumentenverzorgende
bedrijven en toeleverende ambacht op wijkniveau. De voordelen 
werden gezien in de verlevendiging van woonfunctie en zichtbare 
laagdrempelige werkgelegenheid met
broedplaatskarakter in de nabijheid van de klant. Een complex 
milieu biedt gunstige voorwaarden voor het ontstaan van con-
tactmogelijkheden bij gelijktijdige inperking van het autoverkeer, 
krijgen van werknemers uit de directe omgeving. Kleinschaligheid 
had de voorkeur, vestigingen met 2-4 tot max. 10 medewerkers. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlaktes voor dit milieu werden des-
tijds gezien bij 115-145 m².

Bij de totstandkoming van de integratie tussen wonen en werken 
is een goed stedenbouwkundig plan en de juiste selectie van de 
vestigingen van belang. Ook zou de factor tijd de kans moeten 
krijgen om zijn werk te doen. Integratie heeft tijd nodig en kan 
slechts vanuit de direct betrokkenen bevorderd worden.

Schematisch: wonen en werken




