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Terugblik excursie
Dhr. Fakkeldij



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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Terugblik















Proces

Reacties participatie

Uitgangspunten gemeente Almere

Drie scenario’s

Reacties participatie

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)

Scenario 1
Gemengd Wonen en recreëren

Scenario 2
Wonen aan het park en de dijk

Scenario 3:
Wonen aan de haven 

Natuurwaarden 
versterken + benutten

Passend bij sfeer en 
maat van stadsdeel 

Haven

Toegevoegde waarde 
voor omgeving

Benutten en versterken 
van de huidige 

activiteiten

Tijd nemen

Intensiever beheer 
noodzakelijk

Versterk huidige  
natuur- en 

recreatievoorzieningen

Duurzame oplossing 
blauwalg

Concentreer wonen 
rond de jachthaven

Bebouwing passend 
bij sfeer en maat van 

het stadsdeel

Voorzieningencluster 
nabij surfstrand

Parkeren oplossen 
in de Kustzone

Verbeter 
wandel- en 

fietsverbindingen

Verkenning



Conclusies participatieproces

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
 

 
 

 
 
 



Conclusies participatieproces

Echt over eens Redelijke consensus Aandachtspunten

Benut de groen kwaliteiten

Verbeter strand- en natuurrecreatie

Intensiveer beheer

Oplossing blauwalg en 
waterplanten noodzakelijk

Voorzieningencluster surfvereniging

Maak van het Manifestatieterrein 
een verblijfsgebied 

Sluit met bebouwing aan bij het 
karakter van de deelgebieden

Cluster de bebouwing

Benut horeca aanbod het hele jaar

Benut potentie kort verblijf

Kustzone als meerwaarde voor 
centrum Almere Haven

Hotel

Verbinding deelgebieden

Zorgvuldige inpassing 
bereikbaarheid van de Kustzone

Jachthaven onderdeel van 
omgeving

Stimuleer terugkerende 
evenementen

Parkeeropgave Kustzone

Hoogte en plek bebouwing

Inrichting van de dijk



Planvorming

Concept Ontwikkelingsplan



Van 3 naar 1

scenario 1
Gemengd wonen en recreëren

scenario 3
Wonen aan de haven / clusteren

scenario 2
Wonen aan het park / ‘framen’

Concept 
ontwikkelingsplan



















































Reacties
Aan tafel



Afspraken en advies participatiegroep

Vervolg


