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Samenvatting
Bij mooi weer is het in de Havenkom een gezellige drukte.
De terrassen en restaurants stromen vol. In de jachthaven meren zeilbootjes af en aan. Op de twee stranden
en in het bos aan de oevers van het Gooimeer wordt
gesport, gespeeld en gewandeld. Eén blik op het Gooimeer roept al snel mooie herinneringen en dromen op.
Bij slecht weer oogt dezelfde plek behoorlijk anders.
De Havenkom is een stuk minder druk. De jachthaven
ligt er stiller bij. Tussen de Gooimeerdijk West en het
Gooimeer is bijna niemand meer. Het evenemententerrein is in afwachting van een van de weinige
evenementen per jaar.
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Deze tegengestelde situatie is voor het gemeentebestuur aanleiding geweest om te verkennen hoe het
gebied dat loopt vanaf het Surfstrand via de Havenkom tot aan het afgesloten deel van de Gooimeerdijk
aantrekkelijker kan worden. Het gemeentebestuur kiest
nadrukkelijk voor het versterken van dat wat dit gebied
al onderscheidt: de groene en blauwe kwaliteiten, de
(water)sportactiviteiten en de horeca. Tezamen moeten
deze de opmaat vormen van een gebied dat voor
bewoners van Haven en andere stadsdelen en voor
bezoekers uit de regio gedurende alle seizoenen van het
jaar de moeite van een bezoek waard is.

Voorstel is om het gebied dat loopt vanaf het Surfstrand,
via de Camping, het grote strand, het evenemententerrein, de jachthaven, de Havenkom tot aan het
afgesloten deel van de Gooimeerdijk ‘De Kust
Almere Haven’ te noemen, waarmee de identiteit
en kwaliteit van het gebied geduid wordt en
die hiermee ook richting geeft aan de inrichting en
het gebruik.
De Kust Almere Haven wordt een attractief en actief
verblijfsgebied, 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 Kust
Almere Haven verrijkt worden met aantrekkelijke
groenblauwe routes door het gebied en naar het
centrum toe, drie nieuwe uitzichtpunten vanwaar men
een spectaculair uitzicht heeft op het Gooimeer
en Almere Haven, een boardwalk langs het Gooimeer,
een(sport)camping, een Havenpark met enkele wooncomplexen, een Havenhotel en vooral veel meer sporten spelactiviteiten en evenementen op en rond het
water.

Impressie De Kust Almere Haven: Havenpark

Dit toekomstbeeld biedt een doorkijk naar een aantrekkelijk verblijfsklimaat waardoor de ongeschreven
regel in Almere Haven waarschijnlijk nog meer van kracht
zal worden: eenmaal in Almere Haven, nooit meer weg.
Maar De Kust Almere Haven zal, met respect voor de
ontspannen en kleinschalige sfeer van dit gebied, ook
aantrekkelijker moeten worden voor bezoekers uit
de regio.

blauw

rood

bruin

Kust almere haven

groen

Visiekaart De Kust Almere Haven

