Bijlage inventarisatie 2:
Mobiliteit/Ontsluiting

Ontsluiting en parkeren
De Paal ligt strategisch gunstig binnen het stedelijk weefsel, aan
hoofdverkeerswegen tussen het Centrum Almere Stad met Weerwater en Floriadeterrein en het centrum van Almere Haven. De bereikbaarheid met de auto via de Noorderdreef is uitstekend, binnen
5 minuten is men op de snelweg A6. De nieuwe Steigerdreef is gereed en verbeterd de bereikbaarheid verder.

Haven met het Stadscentrum van Almere.
De fiets-/voetganger bruggen ‘Overheen’ en ‘De Paalbrug’ verbinden het bedrijventerrein met de woonbuurten. De Paalbrug is
onderdeel van die hoofdfietsroute. De Overheen wordt op kortere
termijn gesloten. De bushalte Gouwen is dan alleen bereikbaar via
De Paalbrug en de Krombrug of via de Overgouw. In oostelijke richting ligt een fietsroute richting bushalte De Steiger parallel an de
Steigerdreef.

Openbaar vervoer

Parkeren

De treinstations Almere Centrum en Almere Muziekwijk liggen op
3 km afstand en zijn goed bereikbaar met de frequent rijdende
stadsbussen. Het nieuwe bustransferium “Het Oor” voor stads- en
regionaalvervoer ligt op 1 km afstand (1-2 haltes).
De meest dichtbij liggende haltes voor de stadsbussen zijn De
Gouwen (500m) en De Steiger (600m).

Langzaam verkeer/ Fiets

De Paal ligt aan een veilige hoofdfietsroute ingebed in groengebieden. Aan de westzijde van de Paal is een stuk van dit hoofdfiets
tracé recent verbouwd tot een fietsstraat waar de fietser voorrang
heeft op het autoverkeer. Deze hoofdfietssroute verbindt Almere

Langs de ontsluitingswegen De Paal Noord zijn 78 parkeerplaatsen,
aanwezig in de openbare ruimte. De woonwerkunits beschikken
over elk 1 opstelplaats aan de buitenkant (woning) en 2 opstelplaatsen aan de binnenkant (bedrijfsgedeelte).
Langs de ontsluitingwegen De Paal Zuid zijn 60 parkeerplaatsen
aanwezig. Bovendien wordt er op eigen terrein geparkeerd en vindt
laden en lossen plaats. In het algemeen is er voldoende parkeergelegenheid. Parkeerdrukte wordt vooral rond het tankstation, de
wasstraat, het bedrijfsverzamelgebouw nr. 7 en nr. 35 ervaren.
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