Kust Almere haven

Kustzone Almere Haven

Verslag vierde participatiebijeenkomst
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Context

1. Terugblik op de excursie

Op maandag 18 september 2017 vond de vierde - en
tevens laatste – bijeenkomst van de Participatiegroep
Kustzone Almere Haven plaats in De Roef. Ook
deze laatste participatiebijeenkomst was met 33
deelnemers weer goed bezocht. De deelnemersgroep
bestond uit omwonenden, ondernemers en
vertegenwoordigers van de verenigingen uit de
Kustzone Almere Haven.
In het eerste deel van de bijeenkomst werd door de
externe procesbegeleider (Guido Wallagh, Inbo) kort
teruggeblikt op het proces en deelde dhr. Fakkeldij
zijn bevindingen naar aanleiding van de excursie
naar de referentieprojecten. In het tweede deel van de
bijeenkomst gaven projectmanager Johan van Dijk
(gemeente Almere) en stedenbouwkundige Joost
Vorstenbosch (gemeente Almere) een toelichting
op het concept ontwikkelingsplan en de keuzes
die hierin zijn gemaakt. Tijdens het laatste deel
van de bijeenkomst werd in vier groepen door de
deelnemers van de participatiegroep op het concept
ontwikkelingsplan gereageerd.

Nadat de procesbegeleider van het participatieproces
de avond heeft geopend, krijgt allereerst dhr. Fakkeldij
de gelegenheid zijn bevindingen naar aanleiding van
de derde participatiebijeenkomst (excursie langs een
vijftal referentieprojecten) te delen met de rest van de
participatiegroep.

Hieronder wordt een samenvatting van de
bijeenkomst en de uitkomsten gegeven. Hierbij staan
de toelichting op het concept ontwikkelingsplan
en de meest voorkomende reacties centraal. In de
bijlage van dit verslag zijn de belangrijkste reacties
en aandachtspunten per tafel terug te vinden.

Bevindingen dhr. Fakkeldij

De haven van Huizen
- De hoogbouw sprak niet aan.
- De horeca bij de kalkovens zag er leuk en gezellig uit.
Opvallend dat er zo dicht tegen het hoogseizoen en
op dit tijdstip (koffietijd ca 11u) bijna niemand op de
terrassen zat, terwijl het wel vol zat bij restaurant ‘de
Haven van Huizen’.
- Terecht wees iemand op het grote oppervlakte dat de
parkeerplaats in beslag neemt.

Camping Zeeburg
- Wat ons zeer aanspreekt, naast het enthousiasme van
de eigenaar, is de enorme spin off die deze camping
heeft op Amsterdam qua geld dat de campinggasten
uitgeven in Amsterdam. Iedereen is tenslotte op
vakantie en geeft meer geld uit dan gebruikelijk.
- Een aspect dat zeker eens moet worden afgewogen
tegen de door de gemeente gewenste woningbouw.
Almere Duin
- Een mooie Hollandse woonwijk met hier en daar
kritische kanttekeningen over het “Landal” gehalte.
- Het meest kritisch was men op de “Belgische kust”
woontorens. Waarom werden die nu weer voor de
neus van een woonwijk als Duin gezet?

De binnenhaven van IJburg
- Deze is strak en modern vormgegeven met rondom
hoge flats en horeca op de begane grond. Daar hoeven
wij in Almere haven geen voorbeeld aan te nemen.
Blijburg - Restaurant en strand
- Een aansprekende plek waar we lekker hebben
geluncht. Een goed particulier initiatief dat is
uitgegroeid tot een hotspot op IJburg.
IJburg - Waterkavels varende woonschepen
Deze plek stond niet op het programma maar werd
bezocht op initiatief van één van de deelnemers.
- Concept sprak zeer aan.
- Modern, spraakmakend en succesvol.
- Er hoeven geen dure voorzieningen te worden
getroffen voor de veiligheid etc.
- Ook andere vormen zijn denkbaar zoals drijvende
woningen. Op deze manier kan het gebied behouden
blijven voor recreatie en toch een extra impuls krijgen.
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Participatiekaart
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2. Terugblik op het proces
Na deze terugblik op de derde bijeenkomst loopt de
procesbegeleider nog eenmaal de belangrijkste stappen
en conclusies van het participatietraject langs.
Op basis van de meest gehoorde opmerkingen, kansen
en aandachtspunten tijdens het participatieproces is een
participatiekaart gemaakt. Op deze kaart zijn middels
symbolen gewenste en ongewenste ontwikkelingen
aangegeven. Daarbij is geprobeerd deze ontwikkelingen
ook aan plekken op de kaart te koppelen.
De participatiekaart geeft op deze manier een overzicht
van de verschillende bevindingen die tijdens het
participatieproces naar voren zijn gekomen. Dit is echter
nog niet het concept ontwikkelingsplan.
Op basis van de participatiekaart is geprobeerd de
onderwerpen en thema’s onder te verdelen in drie
categorieën, namelijk;
1. Echt over eens – over deze onderwerpen zijn
participatiegroep en de gemeente Almere het eens.
2. Redelijke consensus – over deze onderwerpen
zijn participatiegroep en de gemeente Almere het op
hoofdlijnen eens.
3. Aandachtspunten – over deze onderwerpen
verschillen participatiegroep en de gemeente Almere
(sterk) van mening.
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3. Concept ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven
Na deze korte terugblik op het participatieproces
tot nu toe werd door de projectmanager en de
stedenbouwkundige het concept ontwikkelingsplan
toegelicht. Allereerst werden de afwegingen en keuzes
per thema toegelicht door de projectmanager.

Parkeren:
• Bezoekers parkeren in het groen en onder bestaande
bomen.
• Parkeren nieuwe woningen en hotel aan de
binnenkant van de bebouwing oplossen.

Recreatie - Dagrecreatie:
• Aanleg ‘Havenpark’ met mooie inrichting en
recreatiemogelijkheden.
• Duidelijke overgangen over de dijk.
• Toevoegen van wandelroutes.
• Surfstrand terug brengen op oorspronkelijk niveau
(10 strekkende meters over de gehele lengte).
• Bankjes langs de nieuwe wandelroutes.
• Ecologische waterfilters en afgebakend zwemdeel.
• Verenigingen concentreren nabij Kinderwerkbos.

Wonen:
• In de bouwhoogte wordt rekening gehouden met
zichtlijnen en huidige boomhoogtes. De gemeente
Almere kiest voor een maximale bouwhoogte van
6 lagen.
• Woningbouw concentreren nabij de jachthaven.
• Woningbouwprogramma: Eengezinswoningen nabij
Havenpark, appartementen op de kop.
• In ieder geval middeldure woningen, onderzoek
naar mogelijkheden betaalbare woningen loopt.

Recreatie – Overnachten:
• Hotel op de kop bij de jachthaven.
• Lodges / trekkershutten, camping en camperplaatsen
op Kinderwerkbos.

Beheer:
• Beheerniveau wordt verhoogt. Kan gemakkelijker
nu er ook woningbouw en andere functies in het
gebied komen.

Natuur:
• Eiland blijft natuurgebied.
• Beter beheer Kinderwerkbos.
• Aanwezige bomen zoveel mogelijk behouden.
Verkeer:
• 30km op de dijk van surfstrand tot havenkom.
• Omleggen van de weg bij Deltastraat als nieuwe
toegangsroute tot het gebied.
• Strandweg en Sluiskade upgraden – geen nieuwe
wegen.

Na de uitgebreide toelichting op de keuzes en
afwegingen wordt door de stedenbouwkundige het
concept ontwikkelingsplan gepresenteerd. Naast
het totaalbeeld loopt de stedenbouwkundige de
verschillende deelgebieden (Kinderwerk, strand
en kop) langs en toont daarbij ook doorsneden en
eerste impressies waarop te zien is wat de geplande
ontwikkelingen betekenen voor de Kustzone.
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Doorsnede ter plaatse van laan Sluiskade: bouwhoogte

Doorsnede ter plaatse van Deltastraat
Havenpark: bouwhoogte en bezonning
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4. Aan de tafels: meest voorkomende reacties op het concept ontwikkelingsplan
Na de presentatie van het concept ontwikkelingsplan
gaan de aanwezigen, uiteen in vier groepen om in
kleiner verband met elkaar in gesprek te gaan over het
concept ontwikkelingsplan.
Tijdens deze gesprekken wordt met name gesproken
over de keuzes die door de gemeente Almere
zijn gemaakt. Per onderwerp worde
de meest
voorkomende reacties kort samengevat. Voor een
samenvatting per tafel wordt verwezen naar bijlage 1.
Natuur en recreatie
Het toevoegen van wandelroutes door het gebied en de
verbetering van de ontsluiting voor zowel fietsverkeer
als voetgangers wordt door de participatiegroep
als positieve ontwikkelingen genoemd. Ook het
clusteren van de verenigingen kan op steun van de
participatiegroep rekenen. Wel geeft men aan dat er
nog goed moet worden gekeken naar hoe recreatie
op een goede manier kan samengaan met het uitlaten
van honden.
Bebouwing
De keuze om de bebouwing qua hoogte te laten
oplopen, van 3 naar 6 lagen, leidt tot overwegend
positieve reacties bij de participatiegroep. De keuze
van de gemeente om tot 6 lagen hoog te bouwen wordt
niet door iedereen gewaardeerd.
De clustering rondom de jachthaven wordt begrepen.
Echter het woonblok dat direct voor de Jutter is
gepland zien vele graag verplaatst naar een andere
plek, omdat het zowel het uitzicht als het zonlicht op
het terras van de Jutter blokkeert.
Een aantal van de aanwezige blijft pertinent tegen
iedere vorm van bebouwing in het gebied.

Waterkwaliteit
Er worden veel zorgen geuit over het oplossen van de
blauwalgproblematiek. Als dit niet wordt opgelost kan
er ook niet worden gerecreëerd. Zonder oplossing voor
de blauwalg en waterplanten heeft investeren in de
Kustzone volgens sommige aanwezige geen enkele
zin.
Manifestatieterrein
De grote en inrichting van het Manifestatieterrein roept
bij de participatiegroep veel vragen en reacties op. Een
aantal van de aanwezige vindt deze nu aan de kleine
kant en vraagt zich af waar de evenementen die hier
voorheen werden gehouden naar toe moeten. Andere
vrezen een te beperkte inrichting van het terrein zonder
bankjes en wandelpaden.
Verkeer en ontsluiting
De oplossingen voor de verkeersontsluiting zonder
nieuwe wegen in het gebied aan te leggen wordt goed
ontvangen, net als de 30km zone op de dijk. Wel
blijven er zorgen rondom de verkeersveiligheid bij de
T-splitsing, met name de verkeersveiligheid van de
fietsers. Ook het verbeteren van de verbindingen met
de omgeving, zoals strandwegen overlopen, worden
als aandachtspunten genoemd.
Daarnaast wordt voorgesteld om de verschillende
rotondes richting het gebied te gebruiken om het
nautische karakter van de Kustzone te versterken door
hier inrichtingselementen te plaatsen zoals boeien,
dukdalfen, kleine scheepjes, ankers en ankerlieren.
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5. Hoe verder?
Ondanks dat het de laatste bijeenkomst van de
participatiegroep is, worden de volgende afspraken
gemaakt over het vervolg:
• Het onafhankelijke externe onderzoeksbureau
maakt een verslag van het participatieproces, waarin
de opmerkingen, aandachtspunten en zorgen van
de participatiegroep zullen worden opgenomen. De
participatiegroep ontvangt dit verslag.
• Op basis van het participatieverslag kunnen de
deelnemers aan het participatieproces zelf bepalen
of en welke vervolgstappen zij willen nemen.
• De planning is dat het ontwikkelingsplan eind
oktober wordt behandeld door de gemeenteraad.
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Bijlage 1: samenvattingen
tafelgesprekken
Reacties tafel 1, gespreksleider Maarten Pel
(gemeente Almere)
• Een aantal deelnemers heeft het gevoel ‘van de
regen in de drup’ te vallen. De hoteltoren is weg,
maar nu komt er woningbouw voor de deur. Lager
en iets verder weg, maar voor het gevoel is men toch
weer terug bij af. Leuk dat er rekening is gehouden
met de bomen, maar in de winter kijk ik gewoon op
het water.
• De ouderen wonen rond de havenkom en in de
overloop. Voor de ouderen rond de havenkom is het
wandelpad ver weg. Zorg voor aansluiting. En zorg
ook voor een goede inrichting met functies dichtbij.
Betreft de mensen uit de overloop: hoe komen ze
op de dijk?
• Aan tafel vraag men zich af wat de inrichting van
het parkje voor de Deltastraat wordt? Blijft dat een
grasveld dat bij het eerste buitje onderwater staat?
Suggesties: bankjes, bloemetjes, jeu de boules.
Bij de suggesties komen wel de een aantal andere
vragen naar boven: Is het daar wel prettig zitten als
er zoveel meer verkeer komt? En kan het podium
van het Havenfestival er dan nog wel staan?
• Er zijn aan tafel zorgen over de verkeersdrukte:
Hoe zorg je dat je veilig kan oversteken als er zoveel
meer verkeer komt? Zowel voor de ouderen als voor
de horeca: er wordt veel te hard gereden. En hoe
zorg je ervoor dat de Deltastraat geen doorgaande
route wordt?
• Er zijn aan tafel veel positieve geluiden over de
natuur en recreatie, de invulling van Kinderwerk
met verenigingen en tijdelijk verblijf
• Er zijn veel zorgen over waterkwaliteit
• Er zijn ook veel zorgen over het parkeren. Het is nu
mooi om over de laan te lopen onder de bomen,
maar straks staat het vol met blik. Waar moet ik dan
mijn hond uitlaten?
• Er blijft niets over van het manifestatieveld: waar
gaan de evenementen plaatsvinden?
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Reacties tafel 2, gespreksleider Tim Roos
(gemeente Almere)
• Aan tafel is men positief over hoe de verschillende
uitgangspunten zijn ingepast.
• Men heeft liever minder woningen.
• Kan het fietspad niet op de dijk naast de weg en
het wandelpad waar nu het fietspad is? Bij voorkeur
ook verder langs de gehele dijk
• Er wordt gewezen op de verlichting bij het
wandelpad. Zorg dat het geen lichtvervuiling wordt.
• Kan dat pad op de kop van de haven niet verder
doorgetrokken worden? Bij voorkeur over de pier,
want dat levert een leuk uitzichtspunt op.
• Het clusteren van verenigingen is een goed idee!
• Er wordt door de deelnemers voorgesteld de
strandweg breder te maken en een los pad voor
fietsers/wandelaars.
• Fietspad het gebied in (ten westen van
manifestatieveld, waar al een wandelpad is
ingetekend)
• Tot
slot
vraagt
men
aan
tafel
om
meer
prullenbakken
in
de
Kustzone
Reacties tafel 3, gespreksleider Coen Hermans
(Inbo)
Over het algemeen is men tevreden over de clustering
van de bebouwing rond de jachthaven zodat de rest
van het gebied vrij blijft voor natuur en recreatie.
Bebouwing
• De bebouwing voor de Jutter wordt als een groot
obstakel en probleem gezien. Dit belemmert
het uitzicht en de hoeveelheid zon op het terras.
Alternatieven die worden genoemd:
• Het verplaatsen van de bebouwing naar de
Kop, ten oosten van de hotel locatie.
• Op de plek van het hotel, als er geen markt is
voor een hotel.
• Goed dat er van laag naar hoog gewerkt wordt. Men
kan zich vinden in de gehanteerde bouwhoogtes.

Natuur en recreatie
• Goed dat de verenigingen en bijbehorende
voorzieningen zijn geclusterd. De plek waar dit
gebeurd is logisch.
• Er zijn wat kleine zorgen dat er een hek om het
tijdelijk verblijf/camping heen gebouwd gaat worden,
waardoor het groen daar alsnog niet toegankelijk is.
Hotel
• Wat gebeurd er met de plek van het hotel als er geen
markt voor een hotel blijkt te zijn? Er zijn zorgen dat
dit leidt tot extra woningbouw.
Parkeren
• Men kan zich redelijk vinden in het oplossen van
bezoekersparkeren onder de bomen. Over het
oplossen van parkeren op eigenterrein binnen de
bouwblokken is men meer verdeeld.
• Een aantal deelnemers geeft aan dat parkeren ook
wel onder de bomen mag worden opgelost, zodat
er in de bouwblokken meer ruimte is voor groen.
Waterkwaliteit
• Er zijn grote zorgen over de blauwalg. Als dit niet
wordt opgelost wordt investeren in recreatie als
zinloos gezien.

Reacties tafel 4, gespreksleider Joost
Vorstenbosch (gemeente Almere)
Verkeer
• De oplossing voor de verkeersontsluiting is goed.
30km/u op de dijk en de nieuw veilige aansluiting
voor autoverkeer en fietsers bij de Deltastraat.
• aandacht voor wandelroutes langs de strandweg,
deze ontbreken nu
• nieuwe wandelroute langs het water: goed
toegankelijk voor mindervalide/senioren maken,
dus geen hout (te glad)
Bebouwing
• De bouwhoogte op de kop van het Havenpark heeft
3-4 lagen. Waarom is er niet lager ingezet? (met
name de vraag van de bewoners Deltastraat)
• Kan het manifestatie veld niet groter?
Bewoners Havenhoofd en Toren
• Aan tafel is men over het algemeen tevreden over de
planuitwerking. Er zijn goede afwegingen gemaakt
(bewoner Toren).

Inrichting dijk
• Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid van met
name de fietsers rond de T-splitsing (Gooimeerdijk
– Strandweg).
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