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		1.

Nieuw elan voor de kustzone van
				Almere Haven
Daalse Hoek vanuit de lucht, de kwekerij is nog aanwezig op deze foto (Bing maps)

Het is 1975. In de nog lege Flevopolder staan een handjevol eerste bewoners in
stacaravans bij elkaar te kleumen. Het Bivak is het onderkomen voor de kwartiermakers van het nog niet bestaande Almere. Drie Rijkspolitiemensen, twee medewerkers van nutsbedrijven, twee ambulancemannen en de conciërge van het
houten gebouw De Haak dat als kantoor dienst deed. Eigenlijk zijn de Bivakkers de
allereerste bewoners van Almere. In totaal 13 volwassenen en 9 kinderen. De kinderen gaan naar school in Muiderberg, waar de Bivakkers ook naar toe gaan voor
een halfje wit.’ (Canon Almere).
4

1.1 De kustzone is de blikvanger van Almere Haven
Almere Haven is gebouwd als dorp achter de dijk. Slechts een klein gebied ligt buiten de dijk: de Havenkom en de Kustzone. Dit is een gebied met natuur, recreatie,
woningen, cafés en restaurants en actieve verenigingen. Het is uniek in haar diversiteit, kwaliteit en gebruik. Nergens anders in het stadsdeel is de verbinding met
het water zo groot. Het gebied vormt voor bezoekers het gezicht van Haven. De
terrassen zijn een gewilde bestemming voor zowel bewoners als dagrecreanten.
De jachthaven met de watersportvereniging, de windsurfvereniging, de reddingsbrigade, de scouting (waterverkenners) en kanovereniging trekken watersporters
naar het gebied. Op de stranden en in de natuur recreëren bezoekers en wandelen
bewoners met hun honden.
In Almere Haven begon de bouw van Almere. Het is bij uitstek de plek van de pioniers. Voor veel van de inwoners die destijds naar Almere Haven kwamen, vormden
de kwaliteit van wonen, de ruimte en het groen belangrijke redenen om zich hier
te vestigen. Ze stichten er hun gezin, richtten verenigingen op en zijn vaak gebleven. Ze zijn zeer betrokken bij hun stadsdeel. Bij het maken van dit plan zijn de
bewoners en gebruikers van het gebied dan ook de belangrijkste gesprekspartner
geweest. Dit plan heeft als doel de kwaliteiten van het gebied te versterken en
benutten voor bezoekers en bewoners, voor nu en in de toekomst. Dit plan toont
de koers om de Kustzone Almere Haven te ontwikkelen als blikvanger van Almere
Haven.
1.1.1 Plangebied
Het plangebied voor het Ontwikkelingsplan Kustzone Alemere Haven is circa 35
hectare groot en ligt buitendijks buiten de primaire waterkering. Door de jaren
heen zijn er veel plannen gemaakt voor de Kustzone Almere Haven. Met de huidige economische wind in de rug, biedt dit ontwikkelingsplan de ruimte om de
kustzone van Almere Haven de impuls te geven die zij verdient. De kustzone van
Almere Haven wordt een hoogwaardig woonmilieu rijker met aantrekkingskracht
voor nieuwe bewoners uit de (wijde) omgeving. De groenblauwe kwaliteiten bieden een plek voor ontspanning voor bezoekers van het stadsdeel. Het versterken
hiervan leidt tot betere mogelijkheden voor recreatie. Dit kan door clustering van
de (nieuwe) bebouwing én het zo veel mogelijk open houden van het groenblauwe gebied voor recreatie en verblijf.

1.1.2 Groenblauwe kwaliteiten
De groenblauwe kwaliteit van het gebied is niet overal direct herkenbaar. Maar wie
eenmaal in het gebied is, ervaart een enorme landschappelijke kwaliteit door de
prachtige natuur en het uitzicht op het Gooimeer. In bijvoorbeeld het bos Kinderwerk en op het eilandje is ecologische diversiteit aanwezig. Er is niet alleen sprake
van groen en blauw om naar te kijken, maar ook van groen en blauw om te beleven. Zoals in de jachthaven en bij de verenigingen. Daarmee ontstaat een duidelijke meerwaarde en levendigheid in het gebied. Een belangrijke belager van de
gebruikskwaliteiten is de blauwalg, die met name bij een bepaalde windrichting,
stroming en (water)temperatuur vrijwel elk jaar weer opkomt. De afgelopen jaren
zijn door de gemeente verschillende maatregelen getroffen gericht op preventie
van blauwalg. Duidelijk is dat dit niet de oplossing is voor dit gebiedsoverstijgende probleem. Daarvoor is nauwe samenwerking met onder meer Rijkswaterstaat
vereist.
Met dit Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven wordt een impuls gegeven
aan het gebied om zo tot een aantrekkelijk recreatief verblijf- en woongebied te
komen, op basis van de bestaande groenblauwe kwaliteiten.
1.1.3 Volop ruimte om te ontspannen
Door de nabijheid van verschillende horecagelegenheden, terrassen en de nabijgelegen jachthaven is de kustzone van Almere Haven, zeker bij mooi weer, een
trekpleister voor zowel Havenaren als andere bezoekers. Echter, niet alles dat de
kustzone te bieden heeft wordt optimaal benut. Er zijn plekken in het gebied
ook als doods of verlaten ervaren kunnen worden, omdat er weinig gebeurt en
er weinig bezoekers zijn. Dit kan op sommige momenten weer leiden tot sociaal
onveilige situaties, met name in de avonduren. Op de luchtfoto is de bestaande
situatie te zien met binnen de rode stippellijn het plangebied en in blauw de kadastrale percelen. Dit Ontwikkelingsplan biedt voor meer bewoners en bezoekers
de ruimte om ontspanning in de kustzone te ervaren.
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Daalse Hoek vanuit de lucht, de kwekerij is nog aanwezig op deze foto (Bing maps)

Plangrens (rood) en kadastrale percelen (blauw)
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1.2 Er zijn kansen om het gebied beter te benutten 1.3 De ruimtelijke verbeteringen
1.2.1 Samenwerking
Om tot dit plan te komen is in een intensief participatietraject samengewerkt met
omwonenden, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen. Ook zijn in
het verleden door ondernemers - vanuit de nabijgelegen Havenkom - verschillende initiatieven tot samenwerking genomen. De betrokkenheid en bereidheid tot
samenwerking biedt kansen. In nauwe samenwerking met de eindgebruikers kan
in een hogere kwaliteit van het gebied tot stand komen. Immers, mensen maken
de stad. De ontwikkelstrategie voor de Kustzone Almere Haven is erop gericht om
de ingezette samenwerking door te zetten bij de uitvoering. Ieder vanuit een eigen
rol en verantwoordelijkheid. Uit de participatie blijkt dat betrokkenen hiervoor
openstaan. Dit willen we samen met de bestaande en nieuwe bewoners, bedrijven
en bezoekers van het gebied oppakken.

uitgangspunten voor een bereikbaar (recreatie)gebied, die daarom behouden
moeten blijven.
Maar toch voelt het gebied gesloten en moeilijk te benaderen. De dijk en jachthaven vormen ook een barrière voor de benaderbaarheid van het gebied. Het ontbreekt aan een duidelijke routing in het gebied. Tenslotte zijn er weinig logische
verbindingen met het centrum van Almere Haven, terwijl dit op korte afstand ligt.
Bij het verbeteren van de bereikbaarheid zijn er ook mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten en geluidoverlast door motoren en scooters tegen
te gaan. Daarnaast is de sociale veiligheid in het gebied niet optimaal, wat een
psychologische belemmering kan vormen voor het bezoeken van het gebied.
Met de voorgestelde maatregelen wordt bijgedragen om het gehele plangebied
(sociaal) veilig en makkelijk benaderbaar te maken.

1.2.2 Verbreden gebruikskwaliteit- en mogelijkheden
Het kleinschalige, bijna dorpse en ontspannen karakter van het gebied wordt als
belangrijke onderscheidende kwaliteit gezien door bewoners en gebruikers. De
aanwezige functies passen binnen dit karakter. Dan gaat het bijvoorbeeld om
de aanwezigheid van twee van de tien Almeerse stranden, windsurf / surfsport,
strandbrasserie De Jutter, de verenigingen en de jachthaven.

1.3 De ruimtelijke verbeteringen
Dit ontwikkelingsplan legt het fundament onder een pakket van (ruimtelijke) verbeteringen om de kwaliteit van Kustzone Almere Haven te versterken. Hieronder is
dit ‘programma’ van maatregelen samengevat en gekoppeld aan de verbeterdoelen. Hoofdstuk 2 geeft een nadere beschrijving van de maatregelen én de structuur die daarmee gerealiseerd wordt.

Ondanks de variëteit aan functies, de natuurlijke omgeving en de ligging aan het
Gooimeer, heeft het gebied beperkte aantrekkingskracht. De kustzone mist één of
meer trekkers en slaagt er vooralsnog niet in om de ligging en natuurlijke kwaliteiten te benutten. Ook zijn bestaande wandelroutes onduidelijk. Een belangrijk doel
is de gebruikskwaliteit- en mogelijkheden binnen het gebied te vergroten. Dan
gaat het zowel om het versterken van de recreatiemogelijkheden en de beleving
van de groene en blauwe kwaliteit als het toevoegen van de woonfunctie. Zo
ontstaat er een evenwichtige combinatie van natuur en stad. Door het versterken
van gebruiksmogelijkheden en combinatie van bestaande en nieuwe functies ontstaat er meer reuring in het gebied. Dit maakt het prettiger verblijven, ook als het
minder druk is. De aanpak van blauwalg is een belangrijke voorwaarde voor deze
ontwikkeling.
1.2.3 Beter vindbaar, makkelijk benaderbaar
De kustzone van Almere Haven is onderdeel van de serie van havens en recreatiegebieden aan het Gooimeer. Het gebied kent een goede ontsluiting. Ook is er
sprake van gratis parkeren, zowel in het gebied als daarbuiten. Dit zijn gunstige
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2. Uitgangspunten en programma 							
				van ruimtelijke verbeteringen
Daalse Hoek vanuit de lucht, de kwekerij is nog aanwezig op deze foto (Bing maps)

Opdracht/ uitgangspunten

De mate waarin de maatregelen voldoen of bijdragen aan de uitgangspunten zoals
deze zijn meegegeven in de opdracht:
• Versterking van het watergerichte en recreatieve profiel van het
stadsdeel;
• Versterking van het centrum Almere Haven;
• Ontwikkelprogramma met woningen in het midden dure segment, een
hotel en tijdelijke (recreatieve) verblijfsfunctie;
• Het handhaven en openbaar toegankelijk maken van de jachthaven;
• Een minstens kostenneutraal GREX resultaat;
• Uitgebreid participatietraject conform de Almeerse Participatie Nota
(trede 2 Consulteren);
• Behoud van verenigingen in het gebied op basis van minimaal
gelijkwaardig functioneren.

Draagvlak

De mate van draagvlak bij de participatiegroep, verenigingen inwoners en
ondernemers, op basis van de inzichten uit het participatieproces.

Ruimtelijke factoren

De opbrengsten en conclusies van onderzoek op het gebied van o.a. ecologie,
verkeer, geluid, externe veiligheid.

Financieel

De mate waarin de maatregelen bijdragen aan een kostenneutrale of positieve
KBA en GREX.

Stedenbouwkundig

Inpasbaarheid van nieuwe functies en voorzieningen in het bestaande gebied,
waarbij de groenblauwe kwaliteiten en het recreatieve karakter van het bestaande
gebied leidend zijn.

Afwegingskader programma en maatregelen in het ontwikkelingsplan
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2.1 Eerdere besluitvorming als fundament voor de ontwikkeling van het gebied
2.1.1 Bestuurlijke opdracht
De afgelopen jaren is veelvuldig nagedacht over de inrichting van de kustzone van
Almere Haven, het gebied dat zich strekt van het Surfstrand tot aan de Havenkom
en grenst aan het Gooimeer. Het vorige ontwikkelingsplan “Hoogtij” bleek niet
haalbaar en wenselijk, het was in omvang en risico te groot. In aanloop naar dit
nieuwe ontwikkelingsplan is medio 2017 daarom het plan Hoogtij door de gemeenteraad ingetrokken. Ook is er in 2016 een verkenningsonderzoek uitgevoerd
naar een nieuwe gebiedsinrichting. Deze verkenning ging uit van het versterken
van de bestaande kwaliteiten en toevoegen van nieuwe functies. Voorliggend
ontwikkelingsplan bouwt voort op deze verkenning. Er worden ten opzichte van
Hoogtij minder woningen gerealiseerd en er is meer aandacht voor het versterken
van de huidige natuur- en recreatieve functies. Het kent een kleinschaliger ontwikkelprogramma dat flexibel is qua planning en marktvraaggericht ontwikkeld kan
worden. In het collegebesluit van 24 januari 2017 zijn de volgende uitgangspunten
geformuleerd:
versterking van het watergerichte en recreatieve profiel van het stadsdeel;
versterking van het centrum Almere Haven;
toevoeging van woningbouw, met name in het middensegment;
het openbaar toegankelijk maken van de jachthaven en handhaven op de
huidige plek.
Voornoemde uitgangspunten vormden het vertrekpunt voor dit ontwikkelingsplan en gelden onverkort voor dit ontwikkelingsplan. Daarnaast is uitgegaan van
de uitkomsten van de diverse ruimtelijke onderzoeken én het uitgebreide participatietraject. Op basis hiervan is het hier naast weergegeven afwegingskader voor
te nemen maatregelen opgesteld.
Tevens is in het voornoemde collegebesluit ingestemd met het verkenningsonderzoek. In dit onderzoek zijn de eerste verkenningen gedaan naar de gebiedsinrichting, het ontwikkelprogramma en de haalbaarheid hiervan. Uit de opgestelde
kosten-baten analyse bleek dat de gewenste investeringen in het gebied niet
volledig gedekt konden worden met het ontwikkelprogramma van 100 tot 150
appartementen. Het college wenst een ontwikkelingsplan met ten minste kostenneutrale grondexploitatie. Om de ambities op het gebied van recreatie en natuur
mogelijk te maken is het woningbouwprogramma vergroot. Uit verder onderzoek
in aanloop naar dit ontwikkelingsplan is gebleken dat een ruimtelijk en financieel haalbaar plan met een woningbouwprogramma van minimaal 240 woningen
mogelijk is.

2.1.2 Bestaand beleid
Bij het opstellen van dit Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven is rekening
gehouden met het geldende beleidskader. De ontwikkeling sluit aan bij een aantal
koersdocumenten waarin mede het perspectief voor Almere Haven en de Kustzone is aangegeven. Het gaat om het benutten van de recreatieve functie van de
Kustzone en om de aanvulling met woningbouw en voorzieningen. Enkele beleidsdocumenten waarin dit uiteengezet is, zijn:
Het Structuurplan Almere 2010 (2003) : de Kustzone Haven opgenomen
als een gebied dat ruimte kan bieden aan een suburbane wijk, een woonen/of werklandschap en een waterfrontontwikkeling. Ook is een toeristisch-recreatief concentratiepunt in het gebied opgenomen.
De kustzone valt binnen de ‘hoofdstuctuur groen-blauw’ van Almere. De
kaders hiervoor zijn opgenomen in onder andere de nota ‘Kleur aan Groen’
(2014). Initiatieven zijn mogelijk indien ze recht doen aan de essenties van
het beschreven landschapstype en aansluiten op de ontwikkelprincipes.
De Kustzone Haven is aangeduid als het landschapstype ‘voorzieningen
park te transformeren naar bebouwd gebied’.
De Woonvisie Almere 2.0 op weg naar 2030 (2009) : hierin zijn de kaders
voor de woningbouwopgave samengevat in vijf ambities, waaronder een
gedifferentieerd woningbouwprogramma naar prijs, type en eigendoms
verhoudingen. Dit heeft tot doel het doorbreken van de eenzijdigheid, het
versterken van de concurrentiekracht en het faciliteren van wooncarrières.
In de Nota Evenementen in Almere (2015) zijn het vergunningenbeleid
uiteengezet en de evenementenlocaties opgenomen. Het Manifestatie		
veld Haven, gelegen in de Kustzone Haven, is één van deze evenemen		
tenlocaties. Het huidige manifestatieveld wordt echter nauwelijks 		
meer gebruikt. De gecentraliseerde woningbouw om de jachthaven en
op het Manifestatieveld vraagt om aanpassing van het huidige evene		
mentenbeleid. Om de toekomstige en voor het stadsdeel meer 		
passende evenementen blijft ruimte over in het nieuwe Havenpark. Hierbij
wordt nog beoordeeld welke van de huidige voorzieningen behouden
kunnen blijven, of juist nieuw gerealiseerd moeten worden.
Met de gekozen invulling van het terrein kan invulling gegeven worden 		
aan deze ambities binnen Almere Haven. Behalve de genoemde beleids		
documenten gelden er nog andere beleidskaders. In bijlageboek Haalbaar		
heid en Verantwoording is een samenvatting van al het beleid opgenomen.
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Beelden excursie participatiegroep juli 2017
Excursie

Haven van Huizen, Huizen

Haven van IJburg, Amsterdam

Strandhuis Blijburg, Amsterdam

Strand Blijburg, Amsterdam

Camping Zeeburg, Amsterdam

Almere Duin, Almere
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2.2 Doelgroep									2.3 Participatietraject
Onderzoeksbureau Inbo heeft in haar verkenningsonderzoek een doelgroepanalyse gemaakt. Het gebied trekt momenteel vooral bewoners van Almere Haven en
Almere Stad. Enkele voorzieningen oefenen daarnaast ook aantrekkingskracht uit
op belangstellenden uit de regio. Uit onderzoek en het participatietraject blijkt dat
het gebied bij de geschetste doorontwikkeling met name interessant is voor drie
groepen.
De eerste doelgroep bestaat uit bewoners of organisaties uit Almere Haven. De
bestaande bewoners komen overwegend voor enkele uurtjes, een dagdeel of
dag naar het gebied en zijn vooral geïnteresseerd in de recreatieve kwaliteiten, de
horeca en de natuur. De nieuwe ontwikkeling van de kustzone voegt een aantrekkelijk nieuw woonmilieu toe aan Almere Haven. Een aantal bewoners uit Almere
Haven zal geïnteresseerd zijn om hun wooncarrière door te zetten in de kustzone.
De tweede doelgroep bestaat uit bewoners of organisaties van buiten Almere
Haven. Op beperkte schaal maken zij nu al gebruik van het gebied. Bij meer bekendheid van het gebied en de mogelijkheden is de kustzone van Almere Haven
een interessante locatie om vaker te komen, te gaan wonen of om een nieuw
initiatief te ontplooien. Deze tweede doelgroep komt vanuit een straal van maximaal 30 kilometer afstand en gebruikt hiervoor de fiets, de auto, de camper of de
zeilboot. De Almeerders zullen ook een belangrijke doelgroep zijn voor de nieuwe
woonmilieus in de kustzone Haven.
De derde doelgroep bestaat uit dag- en verblijfsrecreanten uit de regio. Zij verblijven over het algemeen langer, variërend van een dagdeel tot enkele dagen. Zij
komen voor de recreatieve en toeristische activiteiten en combineren dit graag
met horeca.
Deze doelgroepen zijn gecharmeerd van het ontspannen en dorpse karakter aan
het Gooimeer dat met dit ontwikkelplan verder versterkt kan worden.

Het afgelopen jaar is een intensief participatietraject doorlopen. Hierbij is intensief
gesproken met een bewonersgroep (onder begeleiding van Inbo). Daarnaast heeft
de gemeente vele gesprekken gevoerd met andere betrokkenen in het gebied.
Er is door het college van B&W gekozen voor een uitgebreid participatietraject,
omdat:
Deze gebiedsontwikkeling betreft ingrepen in bestaand gebied;
Er aan het begin van het traject onrust is ontstaan ten aanzien van 		
de functie en mogelijke locatie van het hotel;
Er onder inwoners van Haven cynisme bestond ten aanzien van 		
planrealisatie, gezien de vele plan- en besluitvorming in het verle		
den;
De toekomstige plan- en besluitvorming zo efficiënt mogelijk dient 		
te verlopen.
Hierbij is gekozen voor participatietrede 2 ‘Consulteren’ van de Almeerse Participatienota. Hiermee kan belangrijke informatie van participanten worden opgehaald
en kan advies worden gevraagd op projectonderdelen. In het traject zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor de toekomst van de Kustzone Almere Haven.
In dit ontwikkelingsplan is op basis van die scenario’s en de reacties daarop van
de betrokkenen een keuze gemaakt voor de beoogde ontwikkelingsrichting. De
deelnemers aan dat traject krijgen ook de mogelijkheid om hierop te reageren. Die
reacties worden betrokken bij de vaststelling van het ontwikkelingsplan door de
Raad.
Vanuit de opdracht van college en raad zijn uitgangspunten benoemd over de
ambities, het gebruik en het programma:
Versterken watergericht en recreatief profiel van het stadsdeel
Versterken van het centrum van Almere Haven;
Realisatie van minmaal 240 woningen in met name het middensegment;
De jachthaven handhaven op huidige locatie en openbaar toegankelijk
maken;
Een financieel haalbaar plan;
Participatie met bewoners, ondernemers en verenigingen.
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Processtappen participatie april 2017 - september 2017

Proces

Verkenning
Uitgangspunten gemeente Almere

Versterken watergericht
en recreatief profiel
stadsdeel

Versterken van centrum
Almere Haven

Minimaal 240
woningen (met name
middensegment)

Hotel

Openbaar toegankelijk
maken van jachthaven
en handhaven op
huidige locatie

Financieel haalbaar

Participatie met
bewoners, ondernemers
en verenigingen (met
achterban)

Reacties participatie
Natuurwaarden
versterken + benutten

Passend bij sfeer en
maat van stadsdeel
Haven

Toegevoegde waarde
voor omgeving

Benutten en versterken
van de huidige
activiteiten

Tijd nemen

Drie scenario’s

Scenario 1
Gemengd Wonen en recreëren

Scenario 2
Wonen aan het park en de dijk

Scenario 3:
Wonen aan de haven

Reacties participatie
Intensiever beheer
noodzakelijk
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Versterk huidige
natuur- en
recreatievoorzieningen

Duurzame oplossing
blauwalg

Concentreer wonen Bebouwing passend
rond de jachthaven bij sfeer en maat van
het stadsdeel

Voorzieningencluster
nabij surfstrand

Parkeren oplossen
in de Kustzone

Verbeter
wandel- en
fietsverbindingen

2.3 Participatietraject
2.3.1 Verantwoording over het participatieproces
Tijdens de eerste brede informatiebijeenkomst en via de Projectpagina Kustzone
Haven zijn geïnteresseerden gevraagd om zich op te geven als deelnemer voor de
Participatiegroep. Het gehele participatieproces besloeg drie brede informatiebijeenkomsten, vier participatiebijeenkomsten en een excursie naar referentieprojecten. De Participatiegroep heeft circa zeventig leden, bestaande uit bewoners,
ondernemers en leden van verenigingen in het gebied. De groep doorliep tezamen met het projectteam van de gemeente verschillende inhoudelijke (project)
onderdelen en/of onderwerpen. De opkomst bij de participatiebijeenkomsten
varieert tussen de vijfendertig tot vijftig participanten. Tijdens de informatiebijeenkomsten toonden vele honderden interesse. Ook hier zijn reacties opgetekend en
meegenomen in de planvorming.
Draagvlak onder bewoners en verenigingen is een belangrijke indicator voor de
haalbaarheid van realisatie en van de kwaliteit van het plan. Daarom rusten de
gemaakte keuzes in het ontwikkelingsplan sterk op de verkregen adviezen uit het
participatieproces. In het uitgebreide participatietraject zijn belangrijke bevindingen opgehaald ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van
het gebied. In de hiernaast opgenomen infografic zijn alle bevindingen samengevat. Met behulp van deze uitkomsten zijn drie ontwikkelscenario’s opgesteld, die
door de participatiegroep zijn beoordeeld. Deze adviezen en bevindingen vormen,
naast de gemeentelijke uitgangspunten, de basis voor de uiteindelijke ontwikkelingsplankaart.
De hoofdlijn van de bevindingen zijn:
Met name in natuur en recreatie ziet men graag verbetering. Daarbij zijn
blauwalg en sociale veiligheid vaak genoemd als probleem.
De wens van participanten om het natuurlijke en recreatieve karakter van
strand, eiland en kinderwerk te versterken en behouden leidt tot concen
tratie van bebouwing rond de jachthaven.
Er is momenteel een tekort aan bankjes en recreatievoorzieningen waar
door verblijven in het gebied wordt bemoeilijkt voor met name ouderen
en/of gezinnen. In het Ontwikkelingsplan is afdoende budget gereser-		
veerd voor dergelijke voorzieningen.
Men vraagt oog te hebben voor gebouwhoogtes in verband met zichtlijnen en het dorpse karakter van Haven. De participanten kozen
overwegend om de uitstraling en bouwhoogte van bebouwing aan te 		

-

-

laten sluiten bij het bestaande dorpse karakter. Er is gekozen 			
om de bebouwing aan de kant van de dijk niet hoger te maken dan 3 tot
4 bouwlagen. Op de kop aan het water wordt de bebouwing 6 lagen, wat
lager is dan de huidige boomhoogte. De bewoners van de Deltastraat en
het Havenhoofd gaven aan bezorgd te zijn over hun uitzicht. Er is gekozen
voor ruime afstand tot de huidige bebouwing, met ruime zichtlijnen richting het water.
Er was geen draagvlak voor een hotel in hoogbouw dichtbij de bestaande
woningbouw. In het ontwikkelingsplan wordt uitgegaan van een hotel		
functie op de kop van de jachthaven met een kleinere schaalgrootte waar
wel draagvlak voor is binnen de Partcipatiegroep.
De wens is parkeren en infrastructuur zoveel mogelijk in te passen zonder
te veel verharding te creëren. Ook is er vraag naar duidelijke en goed
begaanbare (wandel)routes door, in en naar het gebied. De wens van de
participanten is om de structuur van wegen te behouden met autoluw/
langzaam karakter. Dit is meegenomen in de inrichting van de
ontsluitingen. Ook is parkeren ingepast met een capaciteit die voldoende
is op drukke zomerdagen.

2.3.2 Overleg met de verenigingen
In het gebied bevinden zich de surfvereniging, de reddingsbrigade, de scouting,
de kanovereniging en de Watersportvereniging Almere met een jachthaven. De
verenigingen zijn grote en belangrijke gebruikers van het gebied met honderden
leden, nu en in de toekomst. De verenigingen vormen een belangrijke schakel in
de promotie van watergerelateerde recreatie. Daarom is met de verenigingen veelvuldig en intensief gesproken om te beoordelen hoe hun huidige situatie is, wat de
toekomstwensen zijn en onder welke condities verplaatsing naar een alternatieve
locatie mogelijk is. Uitgangspunt hierbij is dat de verenigingen zeer tevreden zijn
over hun huidige locatie. Na eventuele verplaatsing moeten de verenigingen in de
nieuwe situatie op minimaal hetzelfde niveau kunnen functioneren. De verenigingen zijn positief over de plannen voor de Kustzone en waarderen de wijze waarop
zij betrokken zijn. Zij zijn bereid te verplaatsen indien nodig en mits zij op eenzelfde niveau kunnen blijven functioneren.
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Uitkomsten participatie Kustzone Almere haven
Op 20 maart, 29 maart en 7 juli zijn informatiebijeenkomsten over Kustzone Almere Haven geweest. Op 24 april, 29 mei en 7 juli zijn bijeenkomsten met de participatiegroep geweest.
Op 13 juli is met de participatiegroep een excursie naar voorbeeldlocaties geweest. De belangrijkste uitkomsten van al deze participatiebijeenkomsten zijn hieronder op kaart gezet.

Verbeter het groen en het water
Kom met een oplossing voor blauwalg en waterplanten
Benut de groenkwaliteiten van het Kinderwerk
Maak van het Manifestatieterrein een verblijfsgebied
Maak het vogeleiland weer toegankelijk
Koester en versterk de recreatie
Uitbreiding en verbetering surffaciliteiten
Verbetering strand- en natuurrecreatie
Versterken regionale positie (jacht)haven
Benut horeca aanbod het hele jaar door
Zorg dat het pontje weer gaat varen
Stimuleer terugkerende evenementen
Benut Kustzone als meerwaarde voor centrum Almere-Haven
Benut potentie kort verblijf (camping, hotel, strandhuisjes)
Knap de hygiëne voorzieningen op
Maak de kustzone rolstoeltoegankelijk
Verbeter de speelfaciliteiten voor jonge kinderen
Organiseer sport en spelfaciliteiten in het gebied
Verbeter de wandelmogelijkheden in het gebied
Maak bankjes en prullenbakken
Voorkom overlast
Geluid: let op bootonderhoud en klapperende masten
Zicht: behoud zicht op Gooimeer
Geur: ruim waterplanten en blauwalg op
Sociale onveiligheid: zet ontwikkeling in voor sociale controle
Verkeer: vertraag auto’s en motoren, los nieuwe
parkeeropgave op in Kustzone
Verbeter de samenhang en toegankelijkheid
Verbind de deelgebieden
Maak de jachthaven onderdeel van de omgeving
Zorgvuldige inpassing bereikbaarheid van de Kustzone
Verbeter de fiets- en voetpaden
Sfeer en bebouwing moet passen bij Almere Haven
Sluit met bebouwing aan bij het karakter van de deelgebieden
Cluster woningbouw bij jachthaven, maximaal 4 tot 5 lagen
Zorg dat het ook betaalbaar wordt voor de Havenaren
Maar wat ook gezegd is: geen woningbouw in Kustzone
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2.3 Participatietraject
2.3.2 Overleg met de verenigingen (vervolg)
De hoofdlijnen van de bevindingen zijn:
De surfvereniging kan vanwege het surfstrand en de afhankelijkheid van
open water en wind op geen andere plek functioneren dan de huidige. De
surfvereniging is ambitieus in activiteiten en in het niveau van sportbe		
oefening. Daaruit volgen ook ambities en wensen om de locatie bij 		
het huidige clubgebouw te ontwikkelen naar een landelijke hotspot voor
surfers. Toevoeging van horeca, tijdelijk verblijf en camperplaatsen is daar
bij wenselijk. In het ontwikkelplan wordt ruimte gegeven voor deze
ambities.
De WSV Almere pacht de grond van het rijksvastgoedbedrijf/rijkswaterstaat. Er wordt, mede vanuit het belang van de aanwezige horeca, 		
meegedacht en meegewerkt om het terrein meer open te maken 		
voor bezoekers. Dit is een evenwichtskunst: omdat leden en gebruikers
betalen voor een veilige plek voor hun boot en dit mogelijk niet samen		
gaat met een openbaar haventerrein. De WSV wil graag investeren 		
in een overdekte winterstalling en zonnenpanelen.
Vervolgoverleg tussen RWS en WSV over verlenging van het pachtcontract
vindt momenteel plaats. Om de WSV goed te kunnen laten functioneren
is gekozen voor een ruime hinderzone tussen het haventerrein en de woningbouw.
De reddingsbrigade en de scouting hebben de boten nu verspreid liggen
bij WSV en in de Havenkom. Voor beide verenigingen is het een verbete
ring om een steiger en hellingbaan dicht bij het verenigingsgebouw 		
te hebben. Alle drie de verenigingen hebben verenigingsactiviteiten op
het terrein die overlast kunnen geven voor woningbouw als deze dichtbij
komen. De verenigingen hebben een eigen identiteit en wensen daarom
ook een eigen plek. Faciliteiten kunnen echter prima gedeeld worden.

2.3.3 Verplaatsen van Strandbrasserie
De Jutter Sinds 2013 is strandbrasserie De Jutter een druk bezochte en bij veel
inwoners van Almere geliefd restaurant op het strand van Almere. De ondernemer
van De Jutter wil de sterke positie die hij in het gebied heeft graag behouden en
er leven plannen om de activiteiten uit te breiden. In het ontwikkelplan is er voor
gekozen De Jutter te behouden op de huidige plek. Het gevolg van de keuze voor
concentratie van woningbouw rond de jachthaven is echter dat De Jutter ingepast
wordt tussen de bebouwing. De dichtstbijzijnde woningen zouden daarbij op een
afstand van ongeveer 17 meter van de gevel van de Jutter worden gesitueerd. Al
tijdens de participatiebijeenkomsten heeft de ondernemer van De Jutter aangeven
niet akkoord te zijn met de voorziene woningbouw op een dergelijke afstand van
De Jutter. Daarbij heeft de ondernemer van De Jutter aangegeven dat het concept
is gebaseerd op de unieke en vrije ligging aan het strand, met daarbij vrij uitzicht
over het Gooimeer. Veel inwoners van Almere (en daarbuiten) komen al jaren naar
De Jutter en het Jutterstrandje juist vanwege het unieke uitzicht en het gevoel van
vrijheid, aldus de ondernemer. Het concept van De Jutter, met daarbij de referentie aan het eilandgevoel van Texel, is gebaseerd op ontspanning op een rustige
plek aan het strand omgeven door natuur. Vandaar dat De Jutter hier dan ook veel
waarde aan hecht en, zo heeft de ondernemer aan de gemeente verklaard, deze
woningbouw en het bestemmingsplan dat deze woningbouw mogelijk moet maken met juridische middelen zal aanvechten.
Gelet op dit alles is door de ondernemer verzocht voor een oplossing in de vorm
van verplaatsing van De Jutter. De gemeente en De Jutter hebben inmiddels over
en weer de intentie uitgesproken verplaatsing mogelijk te maken naar een alternatieve locatie, te weten in het midden van het zwemstrand bij de zwemvoorziening.
De gemeente en de Jutter zijn inmiddels akkoord met , een alternatieve locatie.
Deze is als reservering in het ontwikkelingsplan is opgenomen. De gemeente
heeft verklaard akkoord te zijn met de door de ondernemer beoogde omvang
van de voorziening op de alternatieve locatie. De gemeente en De Jutter hebben
de intentie de afspraken voor de gewenste verplaatsing in een privaatrechtelijke
overeenkomst vastleggen. Beide partijen streven naar het bereiken van overeenstemming in aanloop naar vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeente
onderzoekt de mogelijkheid om de huidige locatie van De Jutter in te zetten voor
woningbouw.
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Huidige situatie - sfeer impressie

1: Havenkom

2: Zwemstrand

3: Manifestatieterrein,
parkeerterrein,
Kop van Haven

4: Surfstrand,
Gooimeerdijk-West
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2.4 Het programma van ruimtelijke verbeteringen						
Er is een pakket van tien (ruimtelijke) verbeteringen samengesteld om de kwaliteit
van Kustzone Almere Haven te versterken. De kern van het plan is dat de Kustzone
een attractief en actief verblijfsgebied wordt, waar watersport, natuurbeleving
en horeca in een ontspannen, persoonlijke en gastvrije setting tot volle wasdom
komen. De gangmakers zitten nu al in dit gebied: de (watersport)verenigingen, de
jachthaven en de horeca. Maar om er een attractief en actief verblijfsgebied voor
Havenaren, Almeerders en bezoekers uit de regio van te maken, zal de Kustzone
verrijkt moeten worden. Dit alles in een ontspannen sfeer, met veel ruimte en in
een natuurlijke omgeving. Zo wordt een totaalbeleving aangeboden. Even helemaal weg en – actief of passief – genieten van het water en de natuur, midden in
de drukke Noordvleugel van de Randstad. Dit geheel leidt tot het onderstaande
programma.
2.4.1 Aanleggen van de groenblauwe route

Programma:
-

Bijna 2 km doorgaande nieuwe wandelroute langs het water en op de 		
dijk.

Toelichting:

Het aanleggen van een groenblauwe route door het gebied brengt een samenhang tussen de deelgebieden en maakt ieder gebied beter bereikbaar. Het gebied
is dan in zijn geheel ervaarbaar en beleefbaar. Met een totaalbeleving die meer is
dan de som der delen. Het gehele gebied, lopend vanaf het Surfstrand tot aan de
Gooimeerdijk Oost, zal voorzien worden van een duidelijk gemarkeerde langzaam
verkeerroute, rijk voorzien van (water-)flora en fauna en houten elementen om de
natuurlijke uitstraling van het gebied te versterken. De groenblauwe verbindingen
en elementen vormen de ‘grondtoon’ van de Kustzone.

het gebied geoptimaliseerd. Langs deze paden komen enkele voorzieningen die
het aantrekkelijk maken voor hardlopers (watertap, sporttoestellen, etc.), naast uiteraard wat bankjes. Uitgangspunt is dat de route en paden ook goed begaanbaar
zijn voor senioren en mensen die slecht ter been zijn.
2.4.3 Verbeteren surfstrand en Kinderwerkbos

Programma:
-

Ruimte bieden voor de uitbreidingsambities van de surfverenging;
Terugbrengen surfstrand naar oorspronkelijke afmeting en grootte;
Toegang vanaf Gooimeerdijk-West naar vereniging;
Parkeervoorziening;
Ruimte bieden voor tijdelijke verblijfsrecreatie;
Meer toegankelijk en begaanbaar maken van het Kinderwerkbos.

Toelichting:

De surfvereniging heeft groeiambities om het grootste surfcentrum van Nederland te worden. Daarom heeft zij aangegeven op de locatie te willen uitbreiden
en kleinschalige horeca toe te voegen. In het toekomstbeeld krijgt het Kinderwerk
bos een extra functie. Naast een publiek toegankelijk natuurgebied zal het ook een
gebied voor kleinschalig ‘tijdelijk verblijf’ worden. Denk daarbij aan trekkershutten/
lodges en incidenteel verblijf in tenten in een natuurlijke setting. Zo kan voldaan
worden aan de verblijfsbehoefte van de verenigingen bij bijvoorbeeld evenementen. Uiteraard is deze verblijfsplek ook aantrekkelijk voor families met kinderen of
anderen, die gewoon in het groen en aan het strand willen verblijven of incidenteel willen watersporten.

2.4.2 Optimaliseren wandelroutes

Programma:
-

Verbeteren bestaande wandelpaden met een passende verharding;
Toevoegen van ontbrekende schakels in het routenetwerk;
Toevoegen van voorzieningen voor wandelaars en hardlopers:
Tovoegen verlichting en bankjes.

Toelichting:

Aanvullend op de groenblauwe route wordt ook de rest van het wandelnetwerk in
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Sfeer impressies

Functies in het bestaande gebied

Functiekaart

G

A
A Surfstrand
B Bosje Kinderwerk
C Strand
D Manifestatieveld Gooimeer
E WSV Almere-Haven
F Havenkom Almere
G winkelcentrum Almere-Haven
1. windsurfvereniging AlmereCentraal
2. toiletruimte
3. WSV Almere-Haven + camping 30 plekken
4. winterstalling
5. kano vereniging
6. scouting
7. reddingsbrigade
8. containers/ opslag
9. WitteWoning Makelaars
10. casino
11. Team Kappers Almere Haven
12. Haarstudio Havenzicht

1
13
B

12

2

11
9

C

10

extra P?
D

extra P?

P

brasserie/ grandcafé
aziatisch
amerikaans
frans
italiaans
grieks
vis
pannenkoeken

4

4

E
4
5
6
7

18

8

2.4 Het programma van ruimtelijke verbeteringen						
2.4.4 Verplaatsen scouting, reddingsbrigade en kanovereniging naar
Kinderwerkbos

Programma:
-

Realisatie van drie nieuwe verenigingsgebouwen in het Kinderwerkbos bij
de oevers van het Gooimeer
Realisatie steiger en boothelling voor drie 3 verenigingen;
Realisatie infrastructuur en keerlus naar gebied toe.
Meer toegankelijk en begaanbaar maken van het Kinderwerkbos.

Toelichting:

Om op de huidige locatie van de verenigingen, op de kop aan de Sluiskade bij
het Gooimeer, bebouwing te realiseren, is een verplaatsing van de verenigingen
nodig. Uitgangspunt hierbij is minimaal gelijkwaardig blijven functioneren, zoals
zij momenteel ook doen. De verenigingen zijn allen water georiënteerd en maken
gebruik van dezelfde functionaliteiten. Hierdoor is het mogelijkheid om een efficiencyslag te maken in het functioneren hiervan.
2.4.5 Verbeteren recreatiemogelijkheden zwemstrand

Programma:
-

Aanleg recreatieve voorzieningen op het strand;

Toelichting:

Het strand blijft een plek van rust en ontspanning voor de Havenaar, maar wordt
tegelijkertijd aangevuld met sport- en spelfaciliteiten. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan een beachvolleybalveld, een waterpolozone en voetbalnetten. Het ligt
voor de hand om ook hierbij een samenwerking aan te gaan met verenigingen en
scholen uit de omgeving, door bijvoorbeeld een sportdag op het strand te organiseren of sportverenigingen uit Almere Haven te laten trainen op het strand.

en voor de rest ingericht als ‘Havenpark’. Het Havenpark ligt aan de groenblauwe
route en krijgt aantrekkelijke functies als sporttoestellen, bankjes en een speelfontein. Het ligt samen met de woonbebouwing op de grens van het centrum de
Kustzone en vormt daarmee de groene entree van het westelijke en natuurlijke
deel van de Kustzone. Het Havenpark wordt zo ingericht dat ook nog plaats is om
enkele klein evenementen te organiseren. De Havendagen kunnen bijvoorbeeld
op de huidige wijze blijven plaatsvinden.
2.4.7 Realiseren nieuwe woonmogelijkheden

Programma:
-

Realiseren van ca. 240 woningen;
Middensegment huur en koop;
Eengezinswoningen en appartementen.

Toelichting:

Rondom de jachthaven is een geweldige plek om te wonen: aan het water, dicht
bij voorzieningen en in het groen. Daarnaast verhoogt wonen de levendigheid en
toezicht in het gebied. Dit is een plek die aantrekkelijk is voor inwoners uit haven,
maar ook aantrekkingskracht heeft op mensen van buiten. In lijn met de eerdere
bestuurlijke besluiten is de bouw gericht op het middensegment van de woningmarkt. Dit biedt Havenaren de kans binnen Almere Haven een wooncarrière te
maken. Het aanbod wordt divers: zowel eengezinswoningen als appartementen in
het koop- en huursegment.

2.4.6 Ontwikkelen havenpark

Programma:
-

Deel van het evenemententerrein inrichten als park.

Toelichting:

Het manifestatieveld wordt op dit moment nauwelijks gebruikt. Het terrein is te
groot en desolaat om als prettig verblijfsgebied te worden gebruikt.
Daarom wordt het terrein voor een deel gebruikt ten behoeve van woningbouw
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Groene en blauwe kwaliteiten: behoud en maatwerk

Langzaamverkeersroutes: 2 km nieuwe wandelpaden

Auto ontsluiting: autoluw 30 km via bestaande wegen

Bebouwing: geconcentreerd rondom de jachthaven

2.4 Het programma van ruimtelijke verbeteringen						
2.4.8 Ontwikkeling Havenhotel

peroxide, koud water).

-

2.4.10 Instellen 30 km zone

Programma:

Hotelfunctie in combinatie met leisure en/of zakelijke faciliteiten
Circa 6.000 m2 bruto vloeroppervlakte.

Toelichting:

Op de kop van de haven is er plek voor een hotel. Een prachtige plek met uitzicht
over het Gooimeer. De regionale hotelstrategie zet in op de ontwikkeling van
hotelfuncties met een zeer grote toegevoegde waarde voor de directe omgeving
bij voorkeur gecombineerd met nieuwe of bestaande leisure- en/of zakelijke
faciliteiten. De MRA regisseur verblijfsaccommodaties en leisure ziet op basis
van de locatie in combinatie het beleid en de huidige markt goede kansen om
deze waarde op deze plek te kunnen realiseren. Naast de gebruikelijke criteria als
stedenbouw, architectuur, duurzaamheid en opbrengst zal aansluiting op de MRA
strategie verblijfsaccommodaties een belangrijke rol spelen in de afwegingen. Wát
die toegevoegde waarde is, is aan de markt.

Programma:
-

Instellen 30 km zone op de dijk en in het plangebied;
Inrichten van de weg conform 30 km zone door middel van toevoeging
van drempels over de breedte van de weg en passende verharding.

Toelichting:

De Kustzone wordt steeds meer een verblijfsgebied om te ontspannen. Het unieke
aan het strand is dat het ook goed met de auto te bereiken is. Dit blijft behouden,
maar dan is het wel passend dat het verkeer maximaal 30 km per uur rijdt. Hiermee
wordt overlast van hardrijders en motoren zo veel mogelijk voorkomen. Dit geldt
voor de dijk en de rest van het gebied. Daarmee wordt het veiliger voor voetgangers en is er minder (geluids)overlast voor de bezoeker in het gebied.

2.4.9 Verdere aanpak blauwalg

Programma:
-

Budget voor maatregelen gericht op blauwalg. Aan het zwemstrand 		
komt een afgebakend zwemwater, zodat ook indien blauwalg optreedt
gezwommen kan worden. Daarnaast worden in aanvulling op de oliescher
men, die in de zomerperiode worden geplaatst, ecologische maatregelen
getroffen voor filtering van het zwemwater.

Toelichting:

De blauwalg is een regelmatig terugkerend fenomeen. Dit is niet uniek voor de
Kustzone. Ook andere plaatsen aan het Gooimeer ondervinden in hier last van.
Omdat de groenblauwe kwaliteiten hier een belangrijke kernwaarde van het
gebied vormen is verdere aanpak noodzakelijk. Jaarlijks investeert de gemeente
in diverse preventieve maatregelen. Dit betreft enkel symptoombestrijding. In het
ontwikkelingsplan worden aanvullende maatregelen mogelijk gemaakt. Daarnaast
is het essentieel dat ook wordt gekeken naar het ontstaan van blauwalg op groter
schaalniveau. Dit vraagt om nauwe samenwerking met onder andere Rijskwaterstaat. Verder onderzoek naar oplossingen en maatregelen is waardevol. Het gaat
daarbij onder andere om technologische en ecologische maatregelen (voorbeelden: quaggamossel, waterplanten, zuiveringssysteem, sterk verdunde waterstof21
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Concept ontwikkelingsplankaart met primaire
Verkeersintensiteiten
nieuwe situatie per etmaal
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Zonering primaire en regionlae waterkeringen geprojecteerd in nieuwe situatie
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Milieucontouren bestaande functies geprojecteerd in nieuwe situatie

2.5 Ruimtelijk uitgangspunten 					
Bij de uitwerking van het programma geldt er uiteraard een aantal ruimtelijke
randvoorwaarden en uitgangspunten. Want het plan voor de Kustzone staat niet
op zichzelf, het is verbonden aan de omgeving. In aanvulling op de bestuurlijk
vastgestelde randvoorwaarden worden in de onderstaande paragrafen de belangrijkste ruimtelijke uitgangspunten benoemd die kaderstellend zijn voor de uitwerking van het plan.
2.5.1 Verkeer en bereikbaarheid
De Kustzone ligt aan de rand van Almere Haven en heeft daarmee een enigszins
geïsoleerde ligging. Toch is het via de wegen aan een veel groter gebied gekoppeld. Een belangrijke ontwikkeling voor Almere Haven is de aanstaande verbreding van de A6 in een hoofdbaan en naastgelegen parallelbanen. Dit heeft namelijk ook gevolgen voor de locaties van de aansluitingen op de A6 en daarmee
de routes tussen de A6 en het woongebied van Almere Haven. Als gevolg hiervan
wordt de Gooimeerdijk-West een belangrijke aanrijroute naar een tweetal op- en
afritten.
Hoewel het plangebied ook aan de Gooimeerdijk-West is gelegen, blijkt uit de eerste berekeningen dat dit niet leidt tot onaanvaardbare verkeersintensiteiten op de
dijk ter hoogte van het plangebied. Op dit punt zijn dus geen aanvullende maatregelen te nemen of specifieke ontwerpeisen te stellen. Tegelijkertijd moet het plan
leiden tot een intensiever gebruik van het gebied. Daarom gelden de volgende
uitgangspunten:
Verbinden van bestaande fiets- en voetgangersroutes in Haven met de
Kustzone;
Toegankelijkheid van het gebied zoveel mogelijk ook vanaf de westflank /
dijk mogelijk maken, via de Strandweg en Gooimeerdijk;
De bestaande 50 km autoroute op de dijk als 30 km buurtstraat inrichten
ter hoogte van het surfstrand tot de Strandweg;
Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande wegen in het gebied die deels
worden heringericht: de huidige ontsluiting over de dijk, de verlengde 		
Strandweg en de bestaande laan van de Sluiskade;
Ter plaatse van het nieuwe Havenpark wordt de huidige verlengde Delta
straat plaatselijk verlegd naar het zuiden om zo meer ruimte te creëren
voor het park;
Parkeren op eigen terrein realiseren en bezoekersparkeren op maaiveld.

2.5.2 Buitendijks bouwen
Het gebied ligt buitendijks en grenst aan het Gooimeer. Het Waterschap en de
gemeente zijn verantwoordelijk voor de (water)veiligheid van de gebruikers van
dit gebied. Dit betekent dat het Waterschap hier eisen stelt i.v.m. risico op hoge
waterstanden. De verwachting is dat het te ontwikkelen gebied gemiddeld een
0.5 meter hoger moet zijn voor verblijfsfuncties. Met advies vanuit de Provincie
Flevoland wordt ingezet op een verhoogd peil van circa 1.5 meter + NAP. Hierbij
zijn de overstromingsrisico’s aanvaardbaar (zie bijlage ). Met het Waterschap vindt
afstemming plaats over de wijze van inpassen van de bebowuing in relatie tot de
waterkeringen. Uitgangspunt voor de planvorming is het partieel ophogen van
het gebied met circa 0.5 meter ter plaatse van de nieuw toe te voegen woningen
rondom de haven. Dit geldt voor de woonbestemming maar ook voor de recreatieve functies.. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te doen. Een mogelijkheid
is om plaatselijk in het gebied een dijklichaam of keerwand aan te brengen. Ook
is het een mogelijkheid om de woningen op palen te zetten zodat een veilige
hoogte bereikt wordt. De ontsluiting, de openbare ruimte en het parkeren kan op
het huidige maaiveldpeil worden aangelegd. Dit geldt ook voor de (bestaande)
recreatieve functies waardoor de bestaande kwaliteiten in het gebied (groen en
bomen) kunnen worden gehandhaafd en een haalbare en faseerbare ontwikkeling
mogelijk is.
2.5.3 Ecologie en landschappelijk raamwerk
Het plangebied ligt buiten het Natura 2000 gebied en de ecologische hoofdstructuur. In het plangebied zijn de volgende natuurwaarden geïnventariseerd door de
gemeente:
De rode rechthoek: zeer fraaie complete “mantelzoomvegetatie”. Fraai van
opbouw die verschillende gradaties biedt (van kruidlaag, naar struiklaag,
lage boomlaag en hoge boomlaag);
De rode ovaal: waardevolle korstmosvegetaties;
De blauwe ovaal: fraai duinachtig struikenlandschap, veel wilde bijen en
andere insecten;
De rode cirkel: eiland met afwezigheid van menselijke betreding, waardoor
het een refugium is voor allerlei dieren (o.a. kolonie van de fuut).
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Kaart vondsten uit de IJzertijd / Romeinse tijd in Almere.
“Leven op grens van land en water in de late IJzertijd.
Tijdens de Late IJzertijd en Romeinse tijd werden de randen van de uitgebreide veenmoerassen grenzend aan het Lacus Flevum (Flevomeer) bewoond door de Friezen.
Almere Haven bevond zich precies op de grens van land (in het zuiden) en water (in het
noorden). De vondst van IJzertijdaardewerk in De Laren (niet ver van het plangebied)
duidt er op dat de inheemse bevolking zich ook hier gevestigd had. Ook zij kampten
waarschijnlijk met wateroverlast en zullen hun huizen op veenterpen gebouwd
hebben. “

Zonering van de buitendijkse opspuiting. (“Voorlopig programma van eisen voor de buitendijkse opspuiting van Almere-Haven” door H.K. Wethmar en W.M. Gerretsen).
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“Zuiderzeestad buitendijks.
Begin jaren zeventig van de twintigste eeuw werd het Projektburo Almere opgericht dat
de stad ging ontwerpen. De ontwerpers discussieerden veel, maar over één ding waren
ze het eens: Almere moest vooral niet op Lelystad of de Bijlmermeer gaan lijken. In 1972
stond het Projektburo voor de opgave om het juist opgespoten rechthoekige stuk land
om te toveren tot een nederzetting.
Er werd besloten dat Almere Haven eruit moest gaan zien als een Zuiderzeestadje: woningbouw boven winkels, een voetgangersgebied met een marktplein en grachtjes. Zo
is het ook gebeurd.”

2.5 Ruimtelijk uitgangspunten en context			
Het bestaande gebied heeft een sterk landschappelijk raamwerk. Het water van
het Gooimeer is vanzelfsprekend de drager van het landschap. Met de dijk, het
Kinderwerkbos, het eiland en de groene laan van de Slusikade kent het gebied
een grote variëteit aan landschappelijke elementen die zoveel mogelijk op maat
worden ingepast Uitgangspunt voor het ontwikkelingsplan is het zoveel mogelijk
behouden en versterken van de ecologische waarden in het gebied met name in
het westelijke deel. De ontwikkeling van recreatieve functies ter plaatse dient in
balans te zijn met deze natuurwaarden.
2.2.4 Stedenbouwkundig inpassing
Om de bestaande waarden van het gebied te behouden wordt de bebouwing zo
veel mogelijk geconcentreerd rondom de kop van de jachthaven met uitzicht op
het Gooimeer.
De stedenbouwkundige uitgangspunten voor inpassing zijn:
De kustzone creëert een samenhangend gebied en sluit aan bij het (bui
ten het plangebied gelegen) centrum, de havenkom en het strand aan het
Gooimeer;
Binnen het samenhangend gebied optimaal gebruik maken van de ver		
schillende kwaliteiten door clustering van bebouwing enerzijds en daar
mee het vrijhouden van de overige gronden voor recreatie en natuur.
Versterken van het contrast tussen strandmilieu en havenmilieu.
Het strand moet zichtbaar en toegankelijk blijven en maximaal worden
benut, zodat een levendige en aantrekkelijke recreatieve omgeving ont
staat.
Natuurwaarden en recreatiemogelijkheden versterken door hier volop de
ruimte voor te geven.
Het sfeerbeeld bij woningen is een kleinschalig havenstadje aan het Gooi
meer.
De ‘natuurlijke’ hoogteverschillen tussen dijk en wal benutten.
De meest geschikte plek voor woningen is de kop van het schiereiland 		
het manifestatieveld. Met concentratie op deze plekken worden natuur
waarden en recreatieve waarden behouden in de andere delen van het
gebied.
De openbare ruimte van dit gebied wordt samenhangend ingericht.
Ook commerciële horeca (zoals strandbrasserie ‘De Jutter’) blijft behouden
in het gebied.

2.2.5 Sociale veiligheid
Het maken van sociaal veilige wandelroutes in het gebied heeft prioriteit. Door het
plaatsen van goede verlichting en een heldere routing door het gebied wordt dit
bewerkstelligd. Door het toevoegen van zowel recreatieve functies en wonen in
het gebied wordt de sociale veiligheid verder verbeterd.
2.2.6 Gezondheid
Door het versterken van de recreatiefunctie met een nieuwe doorgaande wandelpaden langs de oever en op de dijk wordt het wandelen in het gebied voor Havenaren gestimuleerd. Langs de route komen diverse objecten voor sport en spel,
varierend van beachvolleybal tot fitness voor senioren.
2.2.7 Duurzaamheid
De bestaande groene kwaliteiten in het gebied worden ingepast en verder versterkt. Bijzonder aandachtspunt is het verder tegengaan van de blauwalg problematiek, met name ter plaatse van het zwemstrand. Naast het al eerder door de
gemeente ingezette intensief beheer wordt gekeken naar het maken van natuurlijk
filterende rietkragen ter plaatse van de koppen van het eiland om zo een “ natuur”
zwembad te creeren bij het zwemstrand.
Nieuw kabinetsbeleid is aardgasloos te gaan bouwen. Er is geen stadsverwarming
aanwezig in Almere Haven. Op gebiedsniveau is daarom de ambitie om aardgasloze energieneutrale woningen te bouwen (er is geen stadsverwarming in de omgeving). Er wordt Ingezet op “ all-electric” in combinatie met (individuele) warmtekoudeopslag, warmtepompen en zonnepanelen.
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3. Stedenbouwkundig raamwerk

Daalse Hoek vanuit de lucht, de kwekerij is nog aanwezig op deze foto (Bing maps)

		

Landschappelijk concept buitendijks watrefront aan het Gooimeer
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3.1 Globale kaders en specifieke kwaliteiten

3.2 Stedenbouwkundig planconcept				

In het collegebesluit van 24 januari 2017 is aangeven dat parallel aan het actualisatieproces voor het bestemmingsplan Centrum Almere Haven, De Velden, Gooimeer
en Kromslootpark, een beknopt ontwikkelgericht bestemmingsplan wordt opgesteld voor de kustzone. Voorstel is om dit bestemmingsplan een globaal karakter
en een directe bouwtitel mee te geven. Dit betekent dat locatie, functie, massa en
hoogte contouren worden beschreven en sprake is van beperkte detaillering op
kavelniveau.

Raamwerk
De kustzone Haven van Almere Haven kenmerkt zich door zijn weidse opzet met
groen en recreatie. De keuze in dit ontwikkelingsplan doet recht aan de kwaliteiten
in het gebied, behoud en versterken van de recreatieve en groene kwaliteiten voor
heel Almere Haven en het toevoegen van woningbouw voor doorstroom in het
middensegment en levendigheid van het gebied. Het stedenbouwkundig raamwerk beoogd samenhang te creëren in het gebied, dit wordt gerealiseerd door:

Dit ontwikkelingsplan vormt de opmaat naar het nieuwe bestemmingsplan.
Duidelijk is dat een aantal uitgangspunten voor het gehele gebied gevolgd wordt.
De twee belangrijkste zijn het behoud van de recreatieve kernkwaliteiten van het
gebied en het voorne¬men om verblijfsfuncties als woningbouw, hotel en tijdelijk
recreatief verblijf te realiseren. Uiteraard moeten de ontwikkelingen ook passen
binnen de beleidsuitgangspunten en leiden tot een samenhangend stedenbouwkundig beeld. Daarom wordt een stedenbouwkundig raamwerk opgesteld waarbinnen de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Verbindingen met Almere Haven
De bestaande wijken en centrum van Haven worden met de kustzone verbonden
door het versterken van de langzaamverkeersroutes over de dijk naar de kustzone.
De bestaande trappen en hellingen worden aangepakt en vormen herkenbare
plekken in het gebied. De bestaande 50 km weg over de dijk wordt autoluw en veiliger gemaakt en ingericht als 30 km weg met wandelroute over de dijk. Hiermee
wordt de barrière werking opgeheven.
Recreatieve drager en economische impuls
Het recreatieve karakter met zwem- en surfstrand, watergebonden verenigingen
en de jachthaven vormt het DNA van de plek. Ook voor het woonmilieu is dit de
onderscheidende Unique Selling Point. De bestaande verenigingen worden geclusterd bij het Kinderwerkbos met watergebonden activiteiten en horeca. Recreatie en levendigheid in het gebied wordt versterkt door het mogelijk maken van
tijdelijk verblijf. Dit kan In het Kinderwerkbos met bijvorobeeld lodges, mobiele
huisjes en staplekken voor campers aan het strand, deels te exploiteren door ondernemers en verenigingen in het gebied. Op de kop bij de jachthaven is ruimte
voor een (familie)hotel. In de toekomst kan de jachthaven krijgen ruimte voor extra
plekken voor campers en huisjes. Het trekken van nieuwe bezoekers naar Haven
vormt een impuls voor de werkgelegenheid en de bestaande middenstand in het
centrum.
Vitale stad
Recreatie, natuur en wonen zijn straks in het gebied in balans. Gezien de grootte
van 35 hectare is er ruimte voor deze drie volwaardige functies . Voor Almere Haven en heel Almere vormt de kustzone straks het attractieve en levendige park aan
het Gooimeer dat uitnodigt tot bewegen. Nieuwe bewoners in het gebied komen
voor de rust, groenbeleving en de (water)recreatie.
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Legenda
		wandelroutes
		verbreden surfstrand
		recreatief verblijf
		verenigingen
		zwemwater
		

woonbebouwing 3-4 lagen

		

woonbebouwing 5-6 lagen

		hotelfunctie
		

havenpark en sport/spel

Ontwikkelingsplankaart Kustzone Almere Haven
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3.2 Stedenbouwkundig planconcept				
De kop aan de haven is een autovrij openbaar “balkon” voor alle Havenaren met
wijds uitzicht op het Gooimeer. Het verbeterde zwemstrand, de sport- en spelplekken en de nieuwe gezamenlijke plek voor de watergeboden verenigingen vormen
voor kinderen en jeugd de ideale plek om te leren en te bewegen. De nieuwe
openbare wandelroute door het gebied van bijna 2 km langs de oevers van het
Gooimeer verbindt de verschillende deelgebieden.
Lokaal betrokken en verbonden
De verbetering van de Kustzone is ruimtelijk maatwerk. Er is gekeken naar de aanwezige ruimtelijke groene kwaliteiten en de wensen van gebruikers en omwonenden. Dit heeft geleid tot een ontwikkelingsplan met nieuw te bouwen woningen
die passen bij de maat en schaal van Almere Haven. Initiatieveven en wensen van
ondernemers en verenigingen in het gebied zijn zoveel mogelijk meegenomen.
Het verbindende Havenpark bij de havenkom vormt de ontmoetingsplek voor
bewoners en bezoekers van het centrum en de kustzone, als een dorpsbrink.

Voor appartementengebouwen wordt uitgegaan van gemiddeld 4 tot 5 bouwlagen (12 tot 15 meter boven 1,5 meter+ NAP).
Op de kop van de haven kan een hoogteaccent gemaakt worden van 5-6 lagen (18
meter boven 1.5 m + NAP)
Er is een studie gemaakt van de effecten op uitzicht en bezonning van de nieuwe
bebouwing in het gebied. Er zijn 3D beelden gemaakt met standpunten vanuit de
bestaande bebouwing en bezonning. Qua windhinder is met name de bebouwing
van de kop een aandachtspunt. In een volgende fase wordt onderzocht welke effecten bebouwing heeft op het windklimaat in de haven.

3.2.2 Bebouwing en verkaveling
Algemeen uitgangspunt voor de beeldkwaliteit is dat de bebouwing moet passen
bij de schaal en maat van Almere Haven, het “ dorpse karakter”.
De bebouwing in het gebied kent drie zoneringen:
1.
Bebouwing weerszijden van de laan aan de Sluiskade de bebouwing aan
de laan kent twee sferen. Aan de zijde van het zwemstrand 			
zijn de woningen gericht op het strand, met verhoogde voortuinen en 		
veranda’s. Aan de zijde van de haven ligt de bebouwing op een dijkje met
verhoogde prive terrassen aan de haven;
2.
Bebouwing op de kop van de haven
De kop van de haven vormt een bijzondere openbare plek waarbij de be
bouwing en openbare ruimte in samenhang moeten worden ontworpen;
3.
Bebouwing in het recreatiegebied
Bebouwing in het recreatiegebied is ongeschikt en ondersteund de recrea
tieve functies. De uitstraling is natuurlijk/ ecologisch.
Woningen worden verhoogd aangelegd op terpen en dijklichamen. De gemiddelde hoogte hiervan is 50 cm ten opzichte van het huidige peil van gemiddeld
1.0 meter + NAP. Voor de bouwhoogtes wordt voor eengezinswoningen uitgegaan
van 3 tot 4 lagen inclusief opbouw/kap (hoogte tot circa 12 meter boven peil 1,5
meter + NAP) .
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beeldkwaliteiten : watergebonden activiteiten en natuurlijk recreatief verblijf
Actief surfstrand
cluster van watergebonden activiteiten
Actief surfstrand
cluster van watergebonden activiteiten

Referenties recreatie: Camping Zeeburg

Referentiebeelden watergebonden activiteiten en tijdelijk recreatief verblijf

nieuwe bebouwing verenigingen			
Principe doorsnede ter plaats van Surfstrand
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Impressie uitzicht vanuit woongebouw Houtstraat, 7e etage

herinrichting bestaande dijk 30 km met oversteek				

bestaande woningen

3.3.1 Surfstrand en Kinderwerkbos				
Gebiedsaanpak
Rondom het surfstrand en bos wordt ingezet op het versterken van de watergebonden activiteiten van de verenigingen en het toevoegen van nieuwe recreatieve
functies. De surfvereniging is een belangrijke partij in de verdere ontwikkeling
van dit gebied. Zij willen de activiteiten verbreden voor bezoekers van binnen en
buiten Almere met verhuur, mogelijkheden om materiaal te testen en sportieve
evenementen. De spectaculaire activiteiten op het water maakt het surfstrand en
kinderwerkbos een levendige plek met een vrije, sportieve sfeer. Dit vormt de basis
voor beperkte horecavoorzieningen op het surfstrand en tijdelijke verblijfsrecreatie. De toegankelijkheid wordt verbeterd met een openbare wandelroute langs
het water en een nieuwe auto ontsluiting vanaf de Gooimeerdijk West naar de
windsurfvereniging. De Scouting, Reddingsbrigade en Kanovereniging worden in
nieuwe verenigingsgebouwen geclusterd aan de zuidzijde van het Kinderwerkbos
aan het Gooimeer. Voor bezoekers van het gebied worden buitendijks 100 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het bestaande surfstrand is in de afgelopen 20 jaren door
onder andere stroming afgekalfd. Het strand wordt daarom teruggebracht naar
de oorspronkelijke omvang en niveau. Voor de nieuwe verenigingsgebouwen op
de kop van het Kinderwerkbos aan het Gooimeer worden een aantal gezamenlijke
voorzieningen aangelegd; een bootsteiger een boothelling en toegangsweg met
keerlus voor auto’s en boottrailers. Het bos wordt in delen flexibel verkaveld voor
tijdelijke verblijfsrecreatie in de vorm van trekkershutten of lodges, camperplekken
en in beperktere mate tenten.
Programma
Een nieuwe afslag vanaf de Gooimeerdijk West naar de parkeerplaats;
Een nieuwe parkeerplaats met 100 plekken ten behoeve van bezoekerspar
keren;
Ruimte voor circa 800-1.000 m2 vloeroppervlak ter plaatse van de be-		
staande surfvereniging ten behoeve van recreatie, horeca en recreatief
verblijf;
Inpassen van de te verplaatsen verenigingen minimaal conform huidig
ruimtegebruik en functioneren;
Ruimte voor 20-40 lodges, trekkershutten of huisjes voor tijdelijke ver-		
blijfsrecreatie

Deelgebied Surfstrand en Kinderwerkbos
Bouwhoogtes
Voor alle verenigingsgebouwen en horeca wordt een bouwhoogte aangehouden
van 2 lagen + kap (max 10 meter hoog vanaf 1,5 meter + NAP). Overige bebouwing 1 lag + kap (6 meter vana 1, 5 meter + NAP).
Beeldkwaliteit
Uitgangspunt voor de inrichting van de openbare ruimte is een natuurlijke inrichting die recht doet aan de ecologische waarden met voornamelijk halfverharding
(bijvoorbeeld grastegels of schelpenpaden) en natuurlijke inrichtingselementen
(bijvoorbeeld hergebruikt hout uit het bos).
Voor de gebouwen van de verenigingen wordt ingezet op een eenvoudige maar
frisse uitstraling met natuurlijke materialen (bijvoorbeeld hout en grasdaken).
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beeldkwaliteiten : veilige en uitnodigende wandelroutes & Havenpark bij havenkom

kustzone almere haven

Versterken verbindende routes over dijk
tussen bestaande stad en kustzone

concept Ontwikkelingsplankaart

Veilige verbindingen over de dijk met van de
bestaande stad Haven naar de Kustzone

Participatiebijeenkomst - 18 september 2017
Referenties groene “ brink”
Groen Havenpark als “brink” van centrum
Haven en Kustzone

Referenties groene “ brink”
Groen Havenpark als “brink” van centrum
Haven en Kustzone

Huizen

Referentie sport en spel Havenpark

Referentiebeelden wandelen op de dijk en Havenpark

kustzone almere haven

Scenario’s

natuurwaarden behouden

natuurwaarden versterken of
natuurwaarde behouden en park
deels cultiveren

hoofdstructuur behouden

hoofdstructuur aanpassen

woningbouw spreiden
langs route

natuurwaarden behouden
en versterken

hoofdstructuur aanpassen

parkeren aan randen oplossen

parkeren mengen

parkeren langs dijk
tussen bebouwing

parkeren
langs dijk

schakelplein

parkeren
langs randen

parkeren aan randen oplossen

parkeren
langs dijk

poort/ kunstwerk
als entree park

parkeren
langs randen

woningbouw, verenigingen en
horeca mengen en spreiden

woningbouw, verengingen en
horeca mengen en spreiden

groen als entree
woningbouw, verenigingen en
horeca clusteren

natuurgebied vergroten
door poel of park deels
cultiveren

strand vergroten

natuurcamping

natuurcamping

strandjes verkleinen

strandjes

surfvereniging, horeca, hotel &
woningbouw
tijdelijk verblijf (huisjes)

nieuwe bebouwing woningen		

kanovereniging, reddingsbrigade
& scouting

jachthaven vergroten/
havengebouw & werkplaats toevoegen

surfvereniging, horeca & woningbouw combineren

scouting & kanovereniging
tijdelijk verblijf (hotel)

jachthaven vergroten/
havengebouw &
reddingsbrigade werkplaats toevoegen
toevoegen
woningbouw als front om
bestaande route,
het park (alzijdige blokken) camping uitbreiden op
boulevard
terrein jachthaven

doorgaand

scouting & kanovereniging

surfvereniging, horeca & woningbouw combineren

tijdelijk verblijf (hotel)

woningbouw clusteren
rondom de haven
(alzijdige blokken)

verkeer
camping uitbreiden
op terrein jachthaven
blauwe verbinding
jachthaven vergroten/
voor doorstroming
havengebouw, werkplaats & red(water nog meer beleefbaar)
dingsbrigade toevoegen

Woonsfeer wonen aan het recreatie strand

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Bestaande structuur behouden en functies mengen en spreiden

Wonen aan het park en de dijk

Wonen aan de haven

Havenpark met wandel en fietsroute		

Principe doorsnede ter plaatse van kop havenkom
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alzijdige blokken

bestaande woningen Deltastraat

3.3.2 Verbindingen met de Almere Haven
Gebiedsaanpak
De bestaande weg op de Gooimeerdijk West wordt heringericht: deels als luwe 30
km weg met voetpad ter plaatse van de bestaande 50 km weg en deels alleen met
een voetpad richting de havenkom.
De oversteken over de dijk worden opgeknapt tot veilige en goed zichtbare oversteekplaatsen. Ter plaatse van de havenkom vanaf de Gooimeerdijk West wordt de
bestaande Deltastraat verlegd naar het zuiden langs de nieuw te bouwen woningen. Hierdoor wordt de groene verbindende verblijfsplek, waar onder andere
het jaarlijkse Havenconcert wordt gehouden, op en tegen de dijk vergroot. Toekomstige evenementen krijgen een plek deels op de dijk en deels ter plaatse van
het onbebouwde deel van het bestaande manifestatieveld. Samen vormen ze het
nieuwe Havenpark. In het Havenpark zullen tevens sport- en spelelementen worden toegevoegd. Ook loopt de nieuwe wandelroute van het hele gebied hierlangs.
Programma
Herinrichting van de bestaande 50 km naar 30 km weg met parallel hieraan een nieuwe wandelroute over de dijk;
Opknappen van de vijf bestaande oversteken voor langzaam verkeer;
Plaatselijk verleggen van de Deltastraat naar de nieuwe woningbouw;
Herinrichten van het nieuw Havenpark met een grootte van 1,5 hectare ter
plaatse van het huidige manifestatieveld en dijk ter plaatse van Deltastraat.

Deelgebied verbindingen op de dijk

Bouwhoogtes
Niet van toepassing
Beeldkwaliteit
De herinrichting van de openbare ruimte wordt met materialen uitgevoerd die
refereren aan het strand: bijvoorbeeld hout, lichte bestrating, halfverharding en
helmgrassen. Voor de woningbouw zie hoofdstuk 3.3.

Deelgebied groen Havenpark
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beeldkwaliteiten : rijwoningen op terpen met veranda’s en voortuinen
kustzone almere haven

Scenario’s

natuurwaarden versterken of
natuurwaarde behouden en park
deels cultiveren

natuurwaarden behouden
en versterken

hoofdstructuur aanpassen

hoofdstructuur aanpassen

parkeren aan randen oplossen

parkeren
langs dijk

parkeren
langs randen

parkeren aan randen oplossen

parkeren
langs dijk

poort/ kunstwerk
als entree park

parkeren
langs randen

woningbouw, verenigingen en
horeca mengen en spreiden

groen als entree
woningbouw, verenigingen en
horeca clusteren

Huizen

en
ls
natuurcamping

strandjes

& kanovetijdelijk verblijf (hotel)

jachthaven vergroten/
havengebouw &
reddingsbrigade werkplaats toevoegen
toevoegen
woningbouw als front om
bestaande route,
het park (alzijdige blokken) camping uitbreiden op
boulevard
terrein jachthaven

doorgaand

scouting & kanovereniging

surfvereniging, horeca & woningbouw combineren

tijdelijk verblijf (hotel)

woningbouw clusteren
rondom de haven
(alzijdige blokken)

verkeer
camping uitbreiden
op terrein jachthaven
blauwe verbinding
jachthaven vergroten/
voor doorstroming
havengebouw, werkplaats & red(water nog meer beleefbaar)
dingsbrigade toevoegen

Woonsfeer wonen aan het recreatie strand

o2

Scenario 3

ark en de dijk

Wonen aan de haven

Impressie uitzicht vanuit woongebouw Deltastraat, 3e etage

Refentiebeelden woningen aan de Sluiskade en de jachthaven

bestaande bebouwing jachthaven

Sluiskade

Principe doorsnede ter plaatse de Sluiskade en het zwemstrand
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nieuwe rijwoningen met parkeren in de hof 		

Havenpark en zwemstrand

3.3 Bebouwing langs de Sluiskade en het zwemstrand
Gebiedsaanpak
Langs de laan van de Sluiskade naast de bestaande bomen en aan het strand
komen woningen op iets verhoogde terpen van gemiddeld 0,5 meter ten opzichte
van het bestaande maaiveldniveau. Ter plaatse van de kop bij de haven aan de
Sluiskade komt, op een afstand van minimaal 50 meter ten opzichte van de bestaande bebouwing aan de Deltastraat en Havenhoofd, woningbouw met een
hoogte passend bij de schaal en maat van de woningen aan de Deltastraat. Op de
kop van de laan aan de Sluiskade komen kleinere woningen in een appartementengebouw. Langs de laan en het strand komen stad-rijwoningen in 3 tot 4 lagen
(kapverdieping). De woningen krijgen voortuinen en veranda’s als overgang naar
de openbare ruimte. Parkeren voor bewoners vindt plaats aan de binnenkant van
de hoven. Het bezoekersparkeren vindt plaats tussen de bestaande bomenrijen.
Aan het einde van de laan op de kop komt een bijzonder cluster van woningen op
palen aan de rand van het water. Voor het voornemen tot verplaatsing van strandbrasserie De Jutter wordt verwezen naar hetgeen is vermeld onder punt 2.3.3 in dit
ontwikkelingsplan.
Programma
Herinrichting Sluiskade met wandelpad en inpassen bestaande bomen		
rijen;
In het kader van waterveiligheidsmaatregelen voor buitendijks bouwen
wordt uitgegaan van en partiele ophoging in terpen onder de woningen
tot 1,5 meter + NAP;
Totaal 140 woningen: 76 eengezinsrijwoningen;, 24 kleine appartementen
bij de havenkom; 40 grotere appartementen op de kop aan het water;
Parkeernorm is gemiddeld 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein in
de hoven, 0,85 parkeerplaats/woning bezoekersparkeren aan de laan on
der de bomen;

Deelgebied Sluiskade en zwemstrand

Beeldkwaliteit
Kenmerkend voor de rijwoningen langs de laan en strand zijn de voortuinen ,
veranda’s. royale balkons en serres aan de straat. De woningen kunnen per cluster
van circa 6 woningen verspringen in de rooilijn. Qua materialen wordt gedacht
aan hout, glas en warme lichte tinten, met een eigentijdse open uitstraling. Het
daklandschap vormt onderdeel van de opgave met ruimte voor groene daken en
zonnepanelen.

Bouwhoogtes
De woningen aan de laan en strand krijgen 3-4 bouwlagen met een maximum
bouwhoogte van 12 meter vanaf peil 1,5 meter + NAP
De woningen op de kop aan het water krijgen 5-6 bouwlagen met een maximum
bouwhoogte van18 meter vanaf peil 1,5 meter + NAP. Woningen hebben aan de
voorzijde een zone van 3 meter voor buitenruimtes zoals veranda’s en balkons.
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Beeldkwaliteiten : strandhuizen en eigentijdse appartementen aan de robuuste wandelkade

Referentiebeelden woningen op de kop van de haven en hotelfunctie

nieuwe woningen aan de kop Sluiskade

parkeren in de hof en in de groene zone 		

Principe doorsnede ter plaatse van de kop jachthaven-Slusikade
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Impressie uitzicht vanuit woongebouw Havenhoofd, 2e etage

ontsluitingsweg

terrein jachthaven

3.4 Wonen en hotel op de kop aan het Gooimeer
Gebiedsaanpak
Aan de robuuste en autovrije wandelkade op de kop van de jachthaven is plek
voor een aantal appartementengebouwen die pandsgewijs kunnen worden
gebouwd. De gebouwen zijn alzijdig op het water georiënteerd en hebben royale
buitenruimtes in de vorm van balkons, wintertuinen en dergelijke.
Het hotel vormt het sluitstuk en beëindiging van de wandelkade en heeft een ruim
terras aan het Gooimeer met horeca. Het hotel wordt in meerdere volumes ondergebracht zodat het qua maat en schaal past bij Haven.
Programma
100 appartementen;
Parkeernorm gemiddeld 1 parkeerplaats/woning op eigen terrein in de ho
ven, 0,85 parkeerplaats/woning bezoekersparkeren aan de laan onder de
bomen;
Hotelfunctie: Circa 6000 m2 BVO, openbare horecafunctie, maximaal 60
bezoekersparkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren.
Bouwhoogtes
De bouwhoogte van de appartementen complexen zijn 5-6 bouwlagen, 		
maximaal 18 meter vanaf peil 1,5 meter +NAP.
De bouwhoogte van het hotel betreft 3-5 bouwlagen, maximaal 15 meter 		
vanaf peil 1,5 meter +NAP.
Woningen hebben aan de voorzijde een zone van 3 meter voor buiten			
ruimtes als veranda’s en balkons.

Deelgebied op de kop aan het Gooimeer

Beeldkwaliteit
De panden kunnen per cluster van circa 10-20 woningen verspringen in de rooilijn.
Kenmerkend voor de appartmentengebouwen zijn de voortuinen, de veranda’s de
royale balkons en serres. Qua materialen wordt gedacht aan hout, glas en warme
lichte tinten, met een eigentijdse open uitstraling. Het daklandschap vormt onderdeel van de opgave met ruimte voor groene daken en zonnepanelen.
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beeldkwaliteiten : sport en spel in de natuur en recreatiegebied

Veilige verbindingen over de dijk met van de
bestaande stad Haven naar de Kustzone

Referentiebeelden sport , spel en natuur en recreatie aan het zwemstrand
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3.5 Zwemstrand en eiland
Gebiedsaanpak
Het zwemstrand met eiland vormt het hart van het plan en wordt als recreatiegebiedverstrekt. Onderdeel van de aanpak vormt de aanleg van een wandelroute
langs het strand, het verder verbeteren van de kwaliteit van het zwemwater, een
afgebakende zwemplek zodat ook indien er blauwalg aanwezig is er nog steeds
gezwommen kan worden en het behoud van het eiland als groene plek van ecologische waarde. In de openbare ruimte komt goede verlichting bij de wandelroute,
worden verblijfsplekken aangelegd en komen aantrekkelijk sport en spelvoorzieningen voor jong en oud.
Programma
Een nieuwe wandelroute van circa twee kilometer langs strand met zitplek
ken en verlichting langs de wandelroutes;
Verbeteren van de zwemkwaliteit door een afgebakende zwemplek om
blauwalg te weren en te filteren;
Aantrekkelijke verblijfsplekken en drie tot vijf zelfstandige sport- en spel
plekken.
Reservering nieuwbouwlocatie horeca van 500m2 BVO.
Bouwhoogtes
Bebouwing horeca in maximaal 2 lagen.
Beeldkwaliteit
De herinrichting van de openbare ruimte wordt met materialen uitgevoerd die
refereren aan het strand: bijvoorbeeld hout, lichte bestrating, halfverhardingen en
helmgrassen.

Reservering nieuwbouw horeca

Deelgebied Recreatief zwemstrand en eiland
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4. Gebiedsbeheer

Daalse Hoek vanuit de lucht, de kwekerij is nog aanwezig op deze foto (Bing maps)

		

4. Beheer				
4.1 Kernopgave beheer
“Beheer richt zich op het duurzaam in stand houden en verbeteren van de functionaliteit van de openbare ruimte en het verbeteren van de maatschappelijke waardering. Daarbij zetten we in op het behouden of versterken van de eigen identiteit
en diversiteit van de openbare ruimte. Dit doet beheer samen met de burgers,
bedrijven en overige instellingen en organisaties in de stad”. (Bron: Visie Beheer
Openbare ruimte- beheer maakt het verschil).
Beheer is de totale aanpak van het duurzaam in stand houden en verbeteren van
de openbare ruimte. Het beheer richt zich op de levenscycli van alle elementen in
de openbare ruimte.
De ‘bovenste’ laag symboliseert de fysieke hoofdstructuur: de zorg voor de Kapitaalgoederen worden op zodanige wijze onderhouden dat en de stedelijke systemen. De beheerder treedt op als rentmeester en kijkt vooral naar de lange termijn.
De onderhoudscyclus van kapitaalgoederen en stedelijke systemen omvatten
20-50 jaar.
De middelste laag symboliseert de focusgebieden; de ruimtelijke projecten en de
bestuurlijke prioriteiten. Hier pleegt de beheer een proactieve inzet. De cyclus
waar binnen ruimtelijke projecten en bestuurlijke prioriteiten zich voltrekken bedraagt tussen 4-10 jaar. De onderste laag symboliseert het gebiedsgericht werken:
het dagelijkse werk in de stad. De dagelijkse verzorging van de publiek ruimte.
Daaronder vallen het dagelijkse onderhoud, toezicht en handhaving, gesprekken
met bewoners en partners. Hierbij is sprake van continu proces.
De inrichting van onze stad is ambitieus. Het beheer en onderhoud van Almere
vragen daarom bijzondere aandacht en een scherp oog voor de kosten. Die kosten
mogen niet uit de hand lopen en tegelijkertijd willen we onze stad op breed gedragen kwaliteitsniveau houden. Het bestuur vindt dat de kwaliteit in de stad mag
variëren: in de stadscentra de hoogste kwaliteit, in de buitengebieden mag het
best ‘een onsje minder’. Almeerders die zelf een steentje willen bijdragen aan het
onderhoud van hun straat en of buurt krijgen daarvoor de mogelijkheid. Hiermee
kunnen bewoners door zelfbeheer de kwaliteit van hun woonomgeving mede zelf
bepalen. Het uitgangspunt bij dit zelfbeheer is geen bezuiniging, maar een kwaliteitsverbetering.
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4.2 Kwaliteitsniveau Kustzone Almere Haven
Het strand wordt op dit moment op een extensief kwaliteitsniveau (niveau C en
delen van het gebied D) onderhouden. Gezien de toevoeging van recreatieve en
centrumvoorzieningen als een looproute, een hotel, tijdelijk verblijf en woningen
is een verhoging van het kwaliteitsniveau voor het onderhoud noodzakelijk om
deze functies goed in stand te houden. Het nieuw in te richten gebied beoogd
meer gebruik en meer bezoek waardoor de te onderhouden elementen eerder
aan onderhoud onderhevig zijn. Het voorstel is om het gebied met woningen,
horeca en hotel te verhogen naar het A niveau. Voor de strandgebieden, bossen en
overige recreatie geldt ook een verbeterslag van C naar B niveau. Het gaat immers
om voorzieningen die niet alleen voor de Havenaar, maar voor een bredere groep
Almeerder worden gebruikt. Door het beheerniveau te verhogen blijft bezoek aan
gebruik van het gebied voor de lange termijn aantrekkelijk.
4.3 Financiële toets
Jaarlijkse kosten voor beheer en vervangingsinvestering
Aannemend dat het gehele woongebied van kwaliteitsniveau C naar A gaat en
dat de stranden van C naar B gaan dan zijn de jaarlijkse aanvullende kosten voor
beheer en vervangingsinvestering:
Centrumgebied			
ca. € 60.700
Stranden				ca. € 27.700
Riolering		
Totaal					ca. € 88.400
Uitgaangde van een ontwikkelprogramma van 243 woningen bedragen de kosten
per woning ca. € 364.
Toelichting:
Aan de kop bij het Gooimeer ter hoogte van de te realiseren appartemen
ten en het hotel is uitgegaan van een zitrand/zitbanken (100m1);
Riolering wordt niet meegenomen in de totale lasten, omdat hiervoor een
eigen dekkingsbron geldt.

4.4 Conclusie
Overwegende dat een deel van de toekomstige programma bovenwijkse functies
betreft (wonen, hotel en tijdelijke verblijfsrecreatie) maakt dat met een hogere
beheernorm gerekend wordt dan enkel gebaseerd op het aantal toe te voegen
woningen. Uitgaande van het te realiseren programma wordt geconcludeerd dat
de jaarlijkse aanvullende kosten voor beheer en vervangingsinvestering binnen de
kosten vallen van de financiële beheerkaders.
Er is een aantal kansen voor beheer te benoemen. Dit geldt voor de mogelijke uitgifte van gronden in het Kinderwerkbos nabij het Surfstrand waarbij de exploitant
het beheer van het gebied op zich neemt, waardoor een hoger kwaliteitsniveau
behaald wordt. Hetzelfde geldt ook voor het zwemstrand waarbij de horecaexploitant mogelijk delen van het beheer kan overnemen. Daarnaast is een belangrijke
beheer optimalisatie het voorschrijven van gasloos bouwen.
Bij dergelijke ontwikkeling zijn gelden van uit beheer aandachtspunten voor buitendijks bouwen. In het kader van de waterveiligheid is uitvoerig overleg met zowel de Provincie Flevoland als het Waterschap Zuiderzeeland geweest. De nieuwe
ontwikkeling in Almere Haven betreft meer dan 25 woningen en is daarom van
provinciaal belang. Daarom is met de risicotool van de provincie bepaald wat het
waterveiligheidsrisico is. Het blijkt dat als het vloerpeil van de woningen op NAP +
1,50m wordt aangelegd de risico’s ruim voldoen aan de oriëntatiewaarden uit het
provinciale beleid. In de kustzone van Almere Haven blijft de bestaande regionale
waterkering aangewezen en genormeerd. De gemeente borgt door middel van
een regel in het bestemmingsplan dat het vloerpeil van de bebouwing van verblijfsfuncties (wonen, hotel en tijdelijk verblijfsrecreatie) minimaal NAP+1,50 meter
is. Deze twee maatregelen samen zorgen voor een veilige buitendijkse ontwikkeling.
Een ander aandachtspunt is parkeren voor bezoekers op half verharde terreinen.
Met name tijdens evenementen of andere piekbelasting dient beheer uitvoerbaar
te blijven. Dit zal in de vervolgfases voor de uitwerking van het plan aan de orde
komen.
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5. Ontwikkel- en uitgiftestrategie
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5. Ontwikkel- en uitgiftestrategie
De ontwikkel- en uitgiftestrategie betreft de aanpak voor zes zelfstandige ontwikkelvelden in het plangebied van de Kustzone van Almere Haven. Deze ontwikkelvelden hebben hun eigen kenmerken en kennen hun eigen specifieke opgaven
en maatregelen. In verband met de gewenste flexibiliteit en faseerbaarheid is
gekozen voor zelfstandige ontwikkel- en uitgiftevelden. Deze zijn zo opgezet dat
de velden opeenvolgend in de tijd of gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Ook
bestaat de mogelijkheid te temporiseren. Hierdoor ontstaat een organisch groeimodel waarbij vraaggestuurd wordt ontwikkeld. Dit geldt voor zowel de maatregelen gericht op recreatie en natuur als ook de bebouwing. Zo is en blijft het mogelijk in te spelen op economische ontwikkelingen en kan tevens rekening gehouden
worden met de realisatie van overige gebiedsontwikkelingsprojecten in stadsdeel
Haven.

Beoordeling van het gebied
De omvang en specifieke kernwaarden van het gebied vragen om samenhang
in stedenbouw en programma. Hoewel er ruimte is voor variëteit, geldt ook de
behoefte naar eenduidige uitgangspunten voor bijvoorbeeld beeldkwaliteiten en
bouwhoogtes passend bij het stadsdeel.

Doel
De ontwikkel- en uitgiftestrategie heeft als doel de geformuleerde
ambities van het ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven te realiseren en dit te
doen binnen de kaders van de grondexploitatie en van het grondprijsbeleid van
de gemeente. Het hoofduitgangspunt is de kernwaarden natuur en recreatie te
behouden en te versterken. Binnen dit uitgangspunt is onderzocht hoe de inpassing van de gewenste bebouwing mogelijk is. Vanuit de bestaande kernwaarden
van het gebied en de combinatie van bestaande en nieuwe functies ontstaat een
prettig recreatie, verblijfs- en woongebied, uniek voor Almere.

Basisprincipes/ambities
De kernwaarden natuur en recreatie in het plangebied versterken;
Toegankelijkheid en bereikbaarheid van het plangebied verbeteren;
Ontwikkelrichting start vanuit de dijk bij het huidige manifestatieveld rich
ting de kop achter de haven;
Aansluiten bij ambities van bestaande partijen, verenigingen en horeca.
Drie verenigingen zullen een nieuwe plek krijgen aan de rand van het Kin
derwerkbos.
Typologie en segmentering woningen:
o
Ca. 80 eengezinswoningen middensegment koop;
o
Ca. 140 Appartementen in ensemble van 7 complexen:
o
24 appartementen in middeldure huur (vanaf €800,- maandhuur);
o
116 appartementen middensegment koop;
o
Ca. 24 appartementen in het sociale huur of koop segment.
Vanwege het beperkte programma en eenduidige beeldkwaliteitseisen is
er geen ruimte voor particulier opdrachtgeverschap of Ibba.
Het woningbouwprogramma is indicatief en dient ter vaststelling van 		
de ruimtelijke kaders en om de financiële uitkomsten te toetsen. Het 		
programma laat zowel ruimtelijk als financieel mogelijkheden voor opti
malisatie. Daarom zullen in het bestemmingsplan geen concrete 		
woningaantallen genoemd worden, maar uitsluitend gebaseerd zijn om
bouwvolumes. Hiermee wordt de vereiste ruimte geboden voor marktpar
tijen onder de dan geldende marktomstandigheden.

Samenhang
De ontwikkel- en uitgiftestrategie zijn nauw met elkaar verweven en hebben over
en weer effect op elkaar. Een goede ontwikkelstrategie versterkt de kansen van de
gemeente bij de uitgifte van gronden. Een succesvolle uitgifte maakt diverse maatregelen gericht op recreatie, natuur en de openbare ruimte mogelijk, hierdoor
worden de ontwikkelvelden en het totale plangebied aantrekkelijker en de overall
ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Relatie met marketing en communicatie
De gebiedsmarketing en -communicatie zal in de vervolgfase nader worden uitgewerkt. In de communicatie zijn mogelijkheden opgenomen voor de op dit ontwikkelingsplan aansluitende participatie.

Planning
De planning is voor de korte termijn gericht op totstandkoming van een onherroepelijk globaal bestemmingsplan uiterlijk eind 2018. Voor de realisatie van het
bouwprogramma geldt dat afstemming op het Meerjarenprogramma grondexploitaties Almere (MPGA) vereist is en rekening wordt gehouden met de afronding
van andere projecten in het stadsdeel.
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concept ontwikkelingsplankaart 18092017

1

2
3
4
5

6

Deelgebieden programma
Programma telmodel ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven
dd 24102017
BASISmodel GREX
blok
programma
EGW
bouwhoogte
typologie
1 wonen middensegment

48 3 laags
stads rijwoning 5m

m2 GBO

APP

gemiddeld

typolgie

120-130

wonen sociaal (optie)
2 wonen middensegment

bouwhoogte m2 GBO parkeren

24 3-4 lagen
gallerij
31 3 laags
stads rijwoning 5m

120-130

65

24

20

31

26

3 wonen middensegment

40 5 lagen + kap 75-85
4 x 2-spanners

40

34

4 wonen middensegement

20 5 lagen + kap 75-85
2 x 2 -spanners

20

17

5 wonen middensegment

80 5 lagen + kap 75-85
3 x 4-spanners
2 x 2 -spanners

80

68

243

207

totaal

79

* blok 6: hotelfucnctie circa 6000 m2 BVO, maximaal 60 parkeerplaatsen eigen terrein

164

(*) blok 6 hotelfunctie: bandbreedte 3000- 6000 m2 BVO, 60-120 kamers: parkeren max circa 60 pp eigen terrein

Indicatief programma
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bezoekersparkeren
gemidd eigen terrein 0,85 pp
eld
1pp
gemiddeld
48
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5. 1 Ontwikkelstrategie
Ontwikkelveld 1: ‘Ontwikkeling van de laan’
Dit ontwikkelveld betreft de realisatie van ca. 24 sociale huurappartementen nabij
de dijk op het ‘schakelpunt’ naar het centrum en circa 50 eengezinswoningen woningen aan de laan van de Sluiskade.
Ontwikkelveld 2: ‘Gezinswoningen aan het strand’
Tussen blok 1 en de huidige locatie van Brasserie De Jutter is een programma mogelijk van ca. 30 eengezinswoningen.
Ontwikkelveld 3: “Stedenbouwkundig en architectonisch gebouw”
Dit ontwikkelveld betreft een programma van circa 40 appartementen in een
iconische bouwvorm op en over de secundaire waterkering nabij de kop van de
Sluiskade. Dit gebouw kent samenhang met de overige bebouwing in het gebied,
maar gezien de ligging en mogelijkheden voor creatieve en vernieuwende woonvorm heeft het een onderscheidende identiteit. Dit veld leent zich bij uitstek om te
versnellen. Gezien de beperkte omvang biedt dit veld mogelijkheid om in één keer
of gecombineerd met veld 1 en 2 op de markt te zetten.
Ontwikkelveld 4: “Waterfront aan het Gooimeer”
Dit ontwikkelveld betreft een programma van circa 100 appartementen. Gezien
de gelimiteerde bouwhoogte van 6 lagen zullen deze worden gerealiseerd in een
ensemble van 7 kleinere complexen. Hierdoor leent dit veld zich voor versnelde
of juist getemporiseerde realisatie binnen het eigen ontwikkelveld en tevens ten
opzichte van de overige ontwikkelvelden.

Ontwikkelveld 7: Kinderwerkbos
Ontwikkelveld 6 hangt samen met ontwikkelveld 7 vanwege de vereiste verplaatsing van de verenigingsgebouwen van de scouting (waterverkenners), reddingsbrigade en kanovereniging, die momenteel nog op de kop van de Sluiskade aan
het Gooimeer zijn gesitueerd. De verenigingen zullen vooruitlopend op de realisatie van ontwikkelveld 4 en 5 worden verplaatst naar dit veld. Hier zal eerst nieuwe
onder- en bovengrondse infrastructuur worden aangelegd. De drie verenigingen
maken momenteel gebruik van vergelijkbare faciliteiten, zij het verspreid door
het plangebied. Door de verenigingen te concentreren op de kop van het Kinderwerkbos aan het Gooimeer ontstaat de mogelijkheid faciliteiten om te delen.
Gezien de wateractiviteiten van de verenigingen worden tevens een bootsteiger
en trailerhelling aangelegd en een keerlus voor bootrailers gemaakt. Ook zal in dit
ontwikkelveld de functie van tijdelijke verblijfsrecreatie worden geïntroduceerd.
Dit houdt in dat het Kinderwerkbos beperkt wordt ingericht met lodges of trekkershutten, camperplekken en ruimte voor kamperen.
De maatregelen in de openbare ruimte worden per deelgebied uitgevoerd. De
Strandweg en Sluiskade worden in de bouwfase aangepast voor bouwverkeer en
worden, evenals de dijkinrichting, aan het einde van de ontwikkelperiode gerealiseerd.

Ontwikkelveld 5: Hotel
Aanpalend aan de te realiseren appartementencomplexen is er ruimte voor een
hotel van circa 6.000m2 BVO. Dit is qua omvang vergelijkbaar met het Bastion Hotel in Almere Poort. De verwachting is echter dat een niche belegger of exploitant
een thematisch en kleinschaliger (maximaal 50 kamers) hotel start op deze locatie.
Ontwikkelveld 6: Strand kustzone
Dit ontwikkelveld betreft de upgrade van het bestaande strandgebied door
diverse maatregelen gericht op recreatie en verblijf. De intentie bestaat om strandbrasserie De Jutter te verplaatsen naar een alternatieve locatie. Verwezen wordt
naar hetgeen eerder onder punt 2.3.3 is vermeld. Bij het zwemstrand bij de zwemvoorziening is een reservering opgenomen voor horeca.
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5.2 Uitgiftestrategie
Voor de uitgifte van de ontwikkelvelden geldt de afstemming met het MPGA en de
realisatiesnelheid van overige ontwikkelprojecten in Stadsdeel Haven, met name
in De Wierden en De Laren.
Ontwikkelveld 1: ‘Ontwikkeling van de laan’
Met dit veld kan vrijwel meteen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is
worden gestart. Dit ontwikkelveld leent zich bij uitstek om in één keer op de markt
te zetten (tender ontwikkelaars en/of bouwconsortia). Dit zijn interessante, grotere
en koopkrachtige partijen van waaruit ook een sterke bijdrage in conceptontwikkeling kan worden gevraagd. Er kan echter ook voor gekozen worden om Blok B na
uitgifte van blok A uit te geven. Indien wordt geopteerd voor sociale woningbouw
in het gebied kan hiermee worden voldaan aan prestatieafspraken.
Ontwikkelveld 2: ‘Gezinswoningen aan het strand’
Ontwikkelveld 2 kan in de planning gelijk lopen met ontwikkelveld 1. Tevens kan
gebruik gemaakt worden van dezelfde uitgiftemethodes.
Ontwikkelveld 3: “Stedenbouwkundig en architectonisch gebouw”
Ontwikkelveld 3 leent zich voor een prijsvraag gezien de speciale plek en bouwvorm. Ook versnelling is mogelijk door parallel aan ontwikkelveld 1 en 2 te starten
met de uitgifte. Dit is afhankelijk van de vraag naar woningen in dit gebied en de
afstemming met overige ontwikkelprojecten en met name De Wierden en in minder mate De Laren.
Ontwikkelveld 4: “Waterfront aan het Gooimeer”
Met ontwikkelveld 4 kan gestart worden na uitgifte en realisatie van ontwikkelvelden 1 t/m3. Aangezien dit ontwikkelveld volledig uit appartementen bestaat, vindt
periodieke afstemming op basis van de MPGA plaats. Ook hier wordt rekening
gehouden met de afronding van de woningbouwontwikkeling in De Laren en De
Wierden om concurrentie tussen de gebieden te beperken. Door de opzet van
een ensemble van meerdere appartementengebouwen kan worden versneld of
getemporiseerd afhankelijk van marktontwikkelingen. Dit ontwikkelveld leent zich
goed voor samenwerking met een beperkt aantal ontwikkelcombinaties gezien
de gewenste uniformiteit en beeldkwaliteit. Tevens is het mogelijk om voor 1 of 2
gebouwen de samenwerking met een belegger te zoeken.

Ontwikkelveld 5: Hotel
Hoewel ontwikkelveld 5 een andere functie kent dan veld 2, leent deze locatie en
opgave zich voor een prijsvraag gezien de speciale plek en bouwvorm. Het advies van de MRA regisseur is om de grond op een zodanige wijze te verkopen dat
de markt gestimuleerd wordt om een project met zo hoog mogelijke kwaliteit te
realiseren. Naast de gebruikelijke criteria als stedenbouw, architectuur, duurzaamheid en opbrengst zal aansluiting op de MRA strategie verblijfsaccommodaties een
belangrijke rol spelen in de afwegingen. Voorafgaand aan de tender kan eventueel
via een marktconsultatie de haalbaarheid van de hotelfunctie getoetst worden.
Bij de uitgifte is een duidelijke link met de realisatie van ontwikkelveld 4. Deze
uitgifte dient gelijktijdig of na realisatie van ontwikkelveld 4 te zijn, zodat het hotel
opgeleverd en geopend kan worden als alle woningbouwopgaven zijn gerealiseerd.
Ontwikkelveld 6: Strand kustzone
Dit veld betreft in beginsel enkel openbare ruimte en kent daarmee geen uitgifte.
Echter, de intentie bestaat om strandbrasserie De Jutter te verplaatsen naar een
alternatieve locatie, te weten midden op het zwemstrand bij de zwemvoorziening.
Verwezen wordt naar hetgeen eerder onder punt 2.3.3 is vermeld. Bij het zwemstrand bij de zwemvoorziening is een reservering opgenomen voor horeca.
Ontwikkelveld 7: Kinderwerkbos
De uitgifte van de exploitatie van de tijdelijke verblijfsfunctie is afhankelijk van
(markt)initiatieven. Een deel van het terrein kan hiervoor in erfpacht worden uitgegeven aan één exploitant en/of beheerder. Hierbij is het voorstelbaar dat, gedurende een opstartfase, ingroei toegestaan is om onderbezetting te voorkomen. Met
de verenigingen dienen nieuwe juridische afspraken te worden geformaliseerd
(huur terrein, opstalrechten en in verband met de nieuwe verenigingsgebouwen).
De realisatie van dit gebied kan en mag geleidelijk gaan. De eerste (tijdelijke) initiatieven worden op dit moment onderzocht en vragen zelfstandige toetsingen van
de gemeente vooruitlopend op de vatsstelling van het Ontwikkelingsplan.
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Versterken verbindende routes over dijk
tussen bestaande stad en kustzone

kustzone almere haven

concept Ontwikkelingsplankaart

Veilige verbindingen over de dijk met van de
bestaande stad Haven naar de Kustzone

Participatiebijeenkomst - 18 september 2017
Referenties groene “ brink”
Groen Havenpark als “brink” van centrum
Haven en Kustzone

Referenties recreatie: Camping Zeeburg

Actief surfstrand
cluster van watergebonden activiteiten

Huizen

kustzone almere haven

Scenario’s

natuurwaarden behouden

natuurwaarden versterken of
natuurwaarde behouden en park
deels cultiveren

hoofdstructuur behouden

hoofdstructuur aanpassen

woningbouw spreiden
langs route

natuurwaarden behouden
en versterken

hoofdstructuur aanpassen

parkeren aan randen oplossen

parkeren mengen

parkeren langs dijk
tussen bebouwing

parkeren
langs dijk

schakelplein

parkeren
langs randen

parkeren aan randen oplossen

parkeren
langs dijk

poort/ kunstwerk
als entree park

parkeren
langs randen

woningbouw, verenigingen en
horeca mengen en spreiden

woningbouw, verengingen en
horeca mengen en spreiden

groen als entree
woningbouw, verenigingen en
horeca clusteren

natuurgebied vergroten
door poel of park deels
cultiveren

strand vergroten

natuurcamping

natuurcamping

strandjes verkleinen

strandjes

surfvereniging, horeca, hotel &
woningbouw
tijdelijk verblijf (huisjes)

Actief surfstrand
cluster van watergebonden activiteiten

48

alzijdige blokken

kanovereniging, reddingsbrigade
& scouting

jachthaven vergroten/
havengebouw & werkplaats toevoegen

surfvereniging, horeca & woningbouw combineren

scouting & kanovereniging
tijdelijk verblijf (hotel)

jachthaven vergroten/
havengebouw &
reddingsbrigade werkplaats toevoegen
toevoegen
woningbouw als front om
bestaande route,
het park (alzijdige blokken) camping uitbreiden op
boulevard
terrein jachthaven

doorgaand

scouting & kanovereniging

surfvereniging, horeca & woningbouw combineren

tijdelijk verblijf (hotel)

woningbouw clusteren
rondom de haven
(alzijdige blokken)

verkeer
camping uitbreiden
op terrein jachthaven
blauwe verbinding
jachthaven vergroten/
voor doorstroming
havengebouw, werkplaats & red(water nog meer beleefbaar)
dingsbrigade toevoegen

Woonsfeer wonen aan het recreatie strand

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Bestaande structuur behouden en functies mengen en spreiden

Wonen aan het park en de dijk

Wonen aan de haven

5.3 Planning en fasering
De realisatieplanning van de ontwikkelvelden in de grondexploitatie voor het
plangebied Kustzone Almere Haven is overgenomen. De planning is erop gericht
om de ontwikkelvelden als zelfstandige gebiedsonderdelen af te maken. Hierdoor
is het mogelijk in te spelen op toekomstige economische ontwikkelingen die effect
hebben op marktvraag en -opnamecapaciteit.
Na goedkeuring van dit Ontwikkelingsplan volgt de voorbereiding voor de bestemmingsplanprocedure. Voor nu wordt rekening gehouden met een traject dat
start in 2018 en loopt tot het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan in de
eerste helft van 2019. Parallel aan dit traject worden de voorbereidingen getroffen
voor 1 of meer inrichtingsplannen.
Fase 1
Ontwikkelveld 1: ‘Ontwikkeling van de laan’ ca. 50 eengezinswoningen en 24 appartementen
Plan uitwerken: 2e helft 2019
Voorbereiden bouwrijp: 1e helft 2020
Bouwrijp maken en verkoop gereed: 2e helft 2020
(ophogen inclusief zettingstijd inklinken zand)
Start bouw en start verkoop: 2e helft 2021
Opleveren laatste woningen: 1e helft 2022
Ontwikkelveld 2: ‘Gezinswoningen aan het strand’ ca. 30 eengezinswoningen
Plan uitwerken: 2e helft 2019
Voorbereiden bouwrijp: 1e helft 2020
Bouwrijp maken en verkoop gereed: 2e helft 2020
(ophogen inclusief zettingstijd inklinken zand)
Start bouw en start verkoop: 2e helft 2022
Opleveren laatste woningen: 1e helft 2022

-

(ophogen inclusief zettingstijd inklinken zand)
Start bouw en start verkoop: 1e helft 2022
Opleveren laatste woningen: 2e helft 2023

Fase 3
Ontwikkelveld 4: “Waterfront aan het Gooimeer” ca. 100 appartementen
Plan uitwerken: 2e helft 2020
Voorbereiden bouwrijp: 1e helft 2021
Bouwrijp maken en verkoop gereed: 2e helft 2021
(ophogen inclusief zettingstijd inklinken zand)
Start bouw en start verkoop: 2e helft 2022
Opleveren laatste woningen: 2e helft 2025
Fase 4
Ontwikkelveld 5: Hotel
Plan uitwerken: 1e helft 2023
Voorbereiden bouwrijp: 2e helft 2023
Bouwrijp maken en verkoop gereed: 1e helft 2024 (ophogen inclusief zet
tingstijd inklinken zand)
Start bouw: 1e helft 2025
Oplevering: 1e helft 2026
Ontwikkelveld 6: Strand kustzone
Plan uitwerken: 1e helft 2023
Ontwikkelveld 7: Kinderwerkbos
Plan uitwerken: 1e helft 2020
Start bouw, oplevering: 1e helft 2021

Fase 2
Ontwikkelveld 3: “Stedenbouwkundig en architectonisch gebouw” circa 40 appartementen
Plan uitwerken: 1e helft 2020
Voorbereiden bouwrijp: 2e helft 2020
Bouwrijp maken en verkoop gereed: 1e helft 2021
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Colofon
Colofon 10 november 2017
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