5. de buitenruimte

1. Inleiding
Een van de meest essentiële onderdelen van de stedebouwkundige
opzet van Almere is de tussen en om de kernen liggende buitenruimte.
De stedebouwkundige conceptie van Almere is dan ook mede gemotiveerd met de grote recreatieve betekenis (in brede zin) die de internucleaire ruimten in het stdelijk gebied kunnen hebben. (1) De waarde van
de tussen en om de kernen gelegen groene ruimten bestaat uit:
- de directe en gemakkelijke bereikbaarheid voor voetgangers en
fietsers vanuit de wwongebieden
- de relatief grote randzöne, die ontstaat tussen bebouwing en buitenruimte
- de bijdrage, die de dicht bij de woongebieden gelegen recreatie objecten kunnen leveren aan een berperking van de recreatiemobiliteit, en
- een vergroting van de belevingswaarde van het stedelijk landschap
door de nabije aanwezigheid van velerlei bestemmingen met grote
diversiteit.
Daarnaast is zeker ook de oppervlakte water ten zuiden, westen en
noorden van Almere van grote structurerende invloed op het stedelijk
gebied, dat hier wordt opgevat als stadsgewest en niet als stad. De
ligging van kernen, recreatieve concentratiespunten, bedrijvenparken
en daarmee een deel van de infrastructuur is immers in belangrijke mate
mede bepaald door de aanwezigheid van de randmeren en het Oostvaardersdiep. Direct en indirect is dus het water om Almere van grote
invloed op de functies en lokaties in de buitenruimte.
Bij de meerkernig opgebouwde stad is de traditioneel rondom de stad
gelegen open ruimte, die onder andere als recreatief 'uitloopgebied'
voor de stedelingen fungeert ten dele binnen de stad gebracht. Dit
uitgangspunt heeft vele consequenties, die bij het denken over het
groen in Almere centraal staan.
T.b.v. kortere verpozingen en m.n. ook voor de weinig mobiele mensen
zullen binnen de kernen van Almere buurt -, wijk- en ten dele stadsdeelparken voorkomen. Dit geschiedt zowel uit een oogpunt van
bereikbaarheid als afwisseling in het milieu. Door situering van deze
parken in de woonbebouwing wordt de centraliteit ervan bevorderd.
Dit laatste houdt in dat bepaalde voorzieningen gemakkelijker van de
grond komen in en bij deze parken omdat ze centraal liggen t.o.v. hun
gebruikers. Uit onderzoek is overigens ook gebleken, dat recreatieactiviteiten in de naaste omgeving van de woningdoor een veel groter deel
van de bevolking en frequenter wordt bedreven dan op grotere afstand
van de woning. (2) Hierop wordt dus in Almere op twee schalen
ingespeeld: parken dicht bij de woning en grotere buitenruimten dicht
bij de stad. De betekenis van de buitenruimte - in dit hoofdstuk opgevat
als de buiten de kernen gelegen ruimten en de randmeren - blijkt o.a. uit
de oppervlakten. Deze bedraagt binnendijks ca 8.000 ha (excl. hoofdinfrastructuur, bijzondere bestemmingen, civiele werken en extensieve
werkgebieden) in het structuurplan voor 250.000 inwoners. Bovendien wordt deze buitenruimte gekenmerkt door de aanwezigheid van ca
30 km voor enigerlei vorm van recreatie beschikbare oeverlengte aan
Gooi -, IJ - en Markermeer en 25 km kanaallengte binnen het gebied.*
De oppervlakte water in de randmeren voorzover behorend tot het
plangebied bedraagt 7.100 ha.
De functies die in deze buitenruimte een plaats zullen krijgen zijn van
velerlei aard. Met elkaar zullen ze het landschap vormen en hervormen.
Zowel uit een oogpunt van regionale als vanuit lokale context waarin de
buitenruimte van Almere zich bevindt zal één van de belangrijkste
functies de openluchtrecreatie in velerlei vormen zijn.
Naast de voor intensieve land -, oever - en waterrecreatie in te richten
gebieden zullen terreinen worden ingericht met een beperkte betekenis
voorde recreatie. Hierbij zal het landbouwkundige en bosbouwkundig
gebruik domineren en zullen ook natuurlijke terreinen aanwezig zijn.
Ten slotte worden terreinen gereserveerd voor bijzondere bestemmin-

* Zoals bekend, vervullen de dijken en vaarten in de
eerste plaats een waterhuishoudkundige functie.
Daarnaast vormt de scheepvaart op de meren en
kanalen een belangrijke nevenfunctie. Andere nevenfuncties worden hierop mede afgestemd.

Figuur 17: Hoogteligging
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gen, die aanvankelijkeenagrarischefunctie vervullen, en uiteraard voor
de infrastructuur.
Door de lokatie van de kernen, de hoofinfrastructuur en de bedrijvenparken alsmede door natuurlijke omstandigheden omgeving, vorm,
omvang en daarmee tevens de mogelijkheden van bestemming en
inrichting van onderdelen van de buitenruimte in sterke mate bepaald.
Daarnaast is echter bij de totstandkoming van het kernenpatroon
ruimte gecreërd voor het tot ontwikkeling brengen van verschillend
gelegen buitenruimten met uiteenlopende potenties. Dit principe van
diversiteit kan een bouwsteen vormen voor het landschap.
Met enige nadrukzij hier reeds opgemerkt dat hetwatereen belangrijke
rol zal spelen in de buitenruimte. Daarmee wordt naar verwachting
tegemoet gekomen aan een grote behoefte. Bij bezoekers van recreatieobjecten buiten de woonkernen bleek meer dan 50% zich op of aan
het water te verpozen. (3) Deze omstandigheid heeft geleid tot de
gedachte de toch reeds voor waterberging en waterafvoer benodigde
watergangen zoveel mogelijk te combineren met de paden en wegen
welke voor de intensief gebruikte recreatiegebieden nodig zijn. Aldus
vindteen bundelingvan infrastructuur plaats voor het recreatieverkeer,
dat m.n. bij de kruisingen met de infrastructuur als autosnelwegen en
spoorlijnen tot een eenvoudige opzet van het plan bijdraagt.
Zoals uit het voorgaande blijkt kan de planvorming van de buitenruimte
van Almere alleen met succes plaatsvinden als voldoende recht wordt
gedaan aan:
- behandeling van het fysische milieu, waarin de mogelijkheden en
beperkingen van de functies en inrichtingen naar voren moeten
komen,
- analyse van de vraag naar ruimte, lokatie en inrichting ervan, voor
diverse functies, rekening houdend met zowel lokale-, regionaleals nationale belangen,
- confrontatie van vraag en aanbod, o.m. tot uitdrukking komend in de
behandeling van ordeningsprincipes en een ontwikkelingsstrategie
voor de buitenruimte.
5.2. Enkele aspecten van het fysische milieu
De in deze paragraaf te behandelen stof had ook eerder in het rapport
kunnen worden opgenomen b.v. voorafgaand aan het hoofdstuk over de
kernen of bij de randvoorwaarden in de inleiding. Om praktische redenen
is voor opneming op deze plaats in dit hoofdstuk gekozen.
1 . Geologie en bodem (4)
Onderscheid wordt gemaakt in:
a. pleistoceen: de diepere ondergrond (fig. 18)
b. holoceen: op het pleistoceen afgezetete lagen
c. oppervlakte/maaiveld verschijnselen.
a. Opbouw pleistoceen
Tijdens het Holsteinien, de periode voorafgaand aan de voorlaatste
ijstijd, werd in het gebied van Almere door de rivier de Maas grofzandig
en grindrijk materiaal afgezet. Tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien)
werd dit materiaal onder de druk van het landijs opgestuwd, plaatselijk
zelfs zo hoog dat de resten van de stuwwallen in het Gooi en bij
Muiderberg nog tot 20 m boven N.A.P. reiken. Tevens werden gedurende deze ijstijd keileem (grondmorene), en bij het smelten van het ijs
grove grindhoudende zanden, fijne zanden en op laaggelegen plekken,
kleien afgezet.
In het gebied van Almere lag een uitloper van de stuwwal van het Gooi.
Ter weerszijden van deze uitloper bevonden zich diepe bekkens die
tijdens de volgende warme periode (Eemien) waarin zich een zeespiegelrijzing voordeed, in een min of meer zout milieu gevuld werden met
klei, en later onderzoete omstandigheden met fijn zand. Ter plaatse van
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Figuur 18: Diepte pleistoceen zand
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de uitloper van de stuwwal in het westelijk deel van Almere komen deze
afzettingen niet voor.
Na het Eemien werd gedurende de laatste ijstijd het gehele gebied
overdekt met een deken van zand, zgn. dekzand, waarin plaatselijk
enige lage duinvorming plaatsvond (Weichselien). Het dekzand bestaat
overwegend uit middelfijn zand. Aan de basis van het dekzand komt
vrijwel steeds een grindrijke leemband voor die soms een halve meter
dik is. De dikte van het dekzand hangt enerzijds samen met het reliëf dat
tegen het einde van het Eemien bestond en anderzijds met het
afwaterings - en erosiepatroon, van m.n. de rivier de Eem, dat aan het
einde van het Weichselien aanwezig was.
Globaal gezien zijn ertwee in hoofdzaak verschillende profielen van het
Pleistoceen in Almere.
- Westelijk in het gebied ligt het dekzandpakket direct op de glaciale
afzettingen en het grofzandige riviermateriaal.
- Oostelijk wordt het dekzandpakket van de ondergelegen afzetttingen gescheiden door dikke pakketten klei en fijn zand van het
Eemien.
De bovenzijde van het Pleistoceen vertoont een golvend relief met
hoogteverschillen van verscheidene meters. Daarbij wordt de diepteligging in noordelijke richting groter, zodat het erop liggende pakket
holocene afzettingen in noordelijke richting eveneens dikker wordt.
Sterk afwijkende diepteliggingen van het pleistoceen komen plaatselijk
voor door ruggen en geulen in het pleistoceenoppervlak. Pleistoceenruggen kunnen 1-1,5 m hoger liggen dan de omgeving. De van
oorsprong pleistocene geulen zijn door insnijding tijdens het holoceen
vaak sterk verdiept, tot 5 • 6 m onder het omringende pleistoceenoppervlak.
b. Opbouw Holoceen
Het Holoceen wordt gekenmerkt dooreen betrekkelijk warm klimaat en
een forse zeespiegelrijzing. Op het pleistoceenoppervlak werd allereerst een pakket veen gevordmd (laagdikte 1,5-2 m). Dit veen werd
vervolgens overdekt en deels ook weggeslagen door een dik pakket
klei, zgn. oude zeeklei. Op enkele plaatsen is het veen geheel verdwenen en ligt de oude zeeklei direct op het pleistoceen.De oude zeeklei
omvat diverse afzettingen die over het grootste deel van het Almeregebied te vinden zijn. Slechts in het zuidelijk deel van het gebied komen
deze afzettingen niet voor. De laagdikte varieert sterk - vaak enekele
meters - in geulen tot 8 m.
Aan het einde van de oude zeekleiperiode bij eeen sterke daling van de
zeespiegel ontstond weer veenvorming. De oude zeeklei werd overdekt
met metersdik veen. Bij een volgende zeespiegelrijzing wered weer
veel veen afgebroken en verslagen. Plaatselijk verdween het gehele
veenpakket en werd ook de oude zeeklei aangetast. In het veen
ontstonden meren waarin klei werd afgezet, zgn. Westfriese afzetting,
De dikte van de afzetting hangt nauw samen met de hoogteligging van
de oude zeeklei (0,5 -1,5 m). De afbraak van het veen ging door
waardoor veel veenstof als een baggerachtige klei werd afgezet. Deze
zgn. baggerwordt bijnaoveral in het Almeregebied aangetroffen. Na de
Westfriese afzettingen worden successievelijk de Almere - afzetingen,
de Zuiderzee - afzetting een de I Jsselmeer - afzetting aangetroffen. De
Almere- afzettingen komen over het gehele gebied voor; ze zijn zeer
homogeen van opbouw, en bestaan uit sterk humeuze kleien. De
laagdikte is ca 50 cm.
De Zuiderzee - afzetting is eveneens zeer homogeen. De klei is iets
zwaarder dan bij de Almere - afzettingen. Onder invloed van het Muiderzand is de Zuiderzee - afzetting plaatselijk lichter. Laagdikte 20 - 50
cm. De IJsselmeerafzetting bestaat uit een uiterst fijnzandig materiaal.
De afzetting komt lang niet overal in het gebied vooren vormt een laagje
van vaak maar enkele cm.
Concluderend blijkt de bovengrond in het Almeregebied hoofdzakelijk
uit min of meer humeuze kleien te bestaan.
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c. Oppervlakte/maaiveld verschijnselen
• Stortgronden
Op een aantal plaatsen in het gebied komen stortgronden voor. Dit is
grond afkomstig uit de kanalen, of grond die weggebaggerd is voor de
aanleg van dijken. Samenstelling en dikte variëren nogal. De eigenschappen van deze bodemlagen zijn van groot belangvoorde bouwvan
Almere.
Om enkele aspecten te noemen:
- slappe lagen
De klei - en veenlagen in het geologisch profiel zijn zeer plastisch en
deze klinken bij ontwatering en onder druk sterk in. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de maaiveldsligging en de civieltechnische
mogelijkheden (b.v. fundering).
- doorlatendheid
Het holoceenpakket en de kleilagen in het pleistoceen (Eemien) zijn
sterk ondoorlatend. Dit is van betekenis bij de hydrologische vraagstukken in het gebied.
• Hoogteligging maaiveld en klink (fig. 17)
De hoogteligging van het maaiveld in Almere varieerde bij de drooglegging van de polder tussen ca 2 en 4 m - N.A.P.
Het gebied helt daarbij langzaam af in noordelijke richting. Het laagste
deel ligt nabij het Oostvaardersdiep om het gemaal de Blocq van
Kuffeler. De maaiveldsligging is niet constant. Sinds de drooglegging
vindt er een proces van inklinking plaats van de bovenste slappe
grondlagen (holoceen: klei en veen), zodat het maaiveld geleidelijk
daalt.
Van invloed op de inklinking zijn vooral:
- de ontwateringstoestand
- de aard en dikte van de slappe lagen.
Bij een hoge grondwaterstand zal de inklinking gering zijn. Naarmate
het gehalte aan lutum en organische stof toeneemt, zal de inklinking
groter zijn. bij grote verschillen in lutumgehalte op korte afstand zoals in
de oude zeeklei zijn op korte afstand verschillen in de maaiveldsdaling
te verwachten. Voor de toekomstige maaiveldsligging zijn op grond van
de bodemkundige gegevens prognoses gemaakt. Daarbij blijkt de
helling van het maaiveld in noordelijke richting langzamerhand minder
te worden, waardoor enigzins aan een schotelvorm gedacht kan
worden.
• Bodemrijping
Na het droogvallen van het gebied is een proces van rijping ingezet. Dit
op zich natuurlijke proces van oxydatie in de bodem kan worden
versneld door cultuurtechnische maatregelen, zoals rietinzaai, aanleg
van een ontwateringsstelsel (sloten en greppels en drainage) en
ontginningslandbouw.
De mate van rijping is een beperkende factor voor de inrichting van het
gebied. Niet alle bestemmingen zullen dan ook op korte termijn
gerealiseerd kunnen worden. In een groot deel van het gebied zal pas
over een aantal jaren na voortgeschreden rijping inrichting plaats
kunnen vinden.
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2. Hydrologie (5)
Onder invloed van de waterstanden in het Gooi en het Gooimeer vindt in
Almere een naar boven gerichte grondwaterstroming (kwel) plaats. Het
verloop van de stijghoogten in de ondergrond hangt af van de afstand
tot de dijk en van de geologische opbouw en eigenschappen.
Te onderscheiden zijn drie grondwaterzones, gescheiden door slecht
doorlatende lagen:
- het water beneden de Eemklei
- het water tussen Eemklei en Holoceen
- het freatisch grondwater.

Elk van deze zones heeft een min of meer eiegen stijghoogteverloop.
Het Holoceen vormt de belangrijkste barrière in de kwelstroom. Vooral
daar waar de Eemklei ontbreekt als afsluitende laag kan een vrij directe
toestroming plaatsvinden via het materiaal van de stuwwal. Het gevaar
bestaat dat de kwel gaat toenemen b.v. t.g.v.:
- verlaging van de grondwaterstanden in de polder
- afname van de dikte van het slecht - doorlatende holocene pakket
d.m.v. ontgravingen
- het doorboren van het Holoceen door heipalen, diepe ontgravingen
e.d., zodat er een open verbinding met het Pleistoceen ontstaat.
Uit de stijghoogtekaart valt af te leiden dat de tot (bijna) in het
Pleistoceen reikende analen een grote invloed hebben op het stijghoogtenverloop. Perforatie van de afsluitende lagen dient zoveel
mogelijk te worden voorkomen, ter beperking van het kweldebiet. Niet
alleen is dit debiet een extra belasting voor de poldergemalen en een
onttrekking van grondwater aan het oude land, maar ook bestaat de
kans op toevoer van fossiel brak grondwater, hetgeen schadelijk voor
het milieu kan zijn. Is aan een doorboring van de afsluitende lagen niet
te ontkomen, dan is het mogelijk opnieuw afsluitende lagen aan te
brengen.
Een ander aspect van de geschetste hydrologische toestand is de
overdruk in het bovenste Pleistoceen t.o.v. een hydrostatisch drukverloop vanaf de grondwaterstand. Zeer globaal komt in het gebied de
overdruk overeen met een grondwaterstand ter hoogte van het 'oude
maaiveld'. Prognoses en waarnemingen wijzen uit, dat de Pleistocene
stijghoogten in de loop van de tijd geleidelijk zullen dalen. De overdruk
veroorzaakt hinder bij het graven van grachten en waterpartijen (opbressen van de bodem, t.g.w. ook naderhand kwel optreedt). Bij
bouwputten zal veelal een forse bemaling nodig blijken. Indirect worden
door het aanwezige verhang in het Holoceen ook de stabiliteit van de
taluds en de zettingen ongunstig beïnvloed.
3. Waterhuishouding (6)
Het stedelijkgebied Almere maakt deel uit van de polder Flevoland. Dit is
een waterstaatkundige eenheid met een onafhankelijke peilbeheersing. De polder is verdeeld in een Hoge en een Lage Afdeling (in Almere
ten westen van de hoogspanningsleiding en ruwweg ten noorden van
de Hoge Vaart). Het polderpeil in deze afdeling is resp. 5.20 m en 6.20 m
beneden N.A.P.
De peilen zijn gebaseerd op landbouwkundige overwegingen. Om een
betere aanpassing aan de maaiveldhoogten te krijgen, worden in
bepaalde gedeelten stuwpeilen geadviseerd. T.g.v. inklinking zullen
sommige peilen in de loop van de tijd eventueel moeten worden
herzien. Ook een stedelijke i.p.v. een landbouwkundige bestemming
zal tot aanpassing van de peilen leiden. Voor de afvoer van het
overtollige water zijn twee hoofdwatergangen aangelegd, de Hoge en
de Lage Vaart. Deze hoofdafvoerkanalen zijn tevens scheepvaartwegen. De hoofdafvoerkanalen ontvangen hun water via een stelsel van
tochten en sloten. De tochten zijn waterhoudend, en hun dwarsprofiel
wordt afgestemd op de hoeveelheid af te voeren water. De sloten liggen
aan de lange zijden van de kavels en zijn niet - waterhoudend en
hebben overal eenzelfde dwarsprofiel. Zij worden in tegenstelling tot de
tochten en de vaarten, welke horizontaal liggen, gegraven met een
flauw hellende bodem. De slootdiepte vijf jaar na droogvallen van de
polder is bepaald op 1,70 m bovenstrooms en 2 m benedenstrooms.
Via een aantal gemalen wordt het overtollige water uit de polder op het
buitenwater gebracht. Voor het Almeregebied speelt het gemaal 'De
Blocq van Kuffeler" de belangrijkste rol. Afvoer van het water via een
gemaal aan het Oostvaardersdiep garandeert bovendien weinig overlast van eventueel brak kwelwater.
Bij de installatie van de gemalen kon weinig rekening worden gehouden
met de ontwikkeling van grote stedelijke gebieden. Nu deze bestemming wordt gerealiseerd komt de neerslag sneller tot afstroming. Het is

daarom noodzakelijk, gegeven vrij beperkte peilverschillen in een
stedelijk gebied, om in Almere een deel van de totale oppervlakte als
open water uit te voeren al dan niet in de vorm van grote waterpartijen,
bij voorkeur ver van de dijken om kwel naar deze ontgravingen te
beperken. Nadere berekeningen zullen moeten uitwijzen, in welke
mate extra bemalingscapaciteit nodig is; waarbij een verlaagd polderpeil en bergingscapaciteit in Almere als gegevens moeten worden
beschouwd.
4. Enkele gevolgen van het fysische milieu
a. Zandwinningsmogelijkheden
Voor de bouw van de kernen en voor de infrastructuur In Almere is veel
zand nodig. Als mogelijke winplaatsen voor dit zand doen zich voor de
randmeren Gooi -, IJ - en Markermeer, en de polder Flevoland zelf. In
een afweging van de keuze van een winplaats zijn vooral twee aspecten
van belang:
- technisch.
Is er geschikt winbaar zand aanwezig?
- planologisch/milieutechnisch.
Hoe beïnvloedt de zandwinning de bestaande functies van die
plaats, en welke bijdrage kan de zandwinning leveren aan het
toekomstig functioneren van het omringende land?
Het Gooi - en Umeer zijn door het ondiep voorkomen van pleistoceen
zand (uitloper stuwwal) grotendeels geschikt voor zandwinning. De
winmogelijkheden in het Markermeer zijn m.n. in het zuidelijk deel
goed, maar zijn vooral afhankelijk te stellen van de eventuele ontwikkeling van een Markerwaard.
De natuurfunctie van de randmeren bestaat o.a. uit de ondiepe watermilieus langs de oudeland - kust (voedselgebied voor watervolgels).
Ondiepte van het Gooimeer kan indirect als bescherming voor deze
watermilieus bij de Gooimeerkust dienen.
Zandwinning is in principe eveneens in een deel van het Almeregebied
zelf mogelijk. Zandwinning in het zuidwestelijk deel van het Almeregebied kan hydrologische bezwaren geven. Bij voorkeur dient zandwinning op zekere afstand van de dijken plaats te vinden om kwel zo veel
mogelijk te beperken. Het is evenwel mogelijk de bodem van de winput
van afsluitende lagen te voorzien.
In het stedelijk gebied kan het door zandwinning ontstane water
functioneren als waterberging (boezem) in de waterhuishouding van
het gebied. Dit is gunstig, aangezien i.v.m. het grote oppervlak verharding in de kernen, regenval zeer snel op het oppervlaktewater geloosd
zal moeten worden. Met het nazandwinning ontstane open water is het
mogelijk een aantrekkelijk recreatiemilieu te scheppen, terwijl tevens
een gevarieerder ontwikkeling van de natuur in het stedelijk gebied
mogelijk is bij niet te diepe plassen (ca 6 m).
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b. De bovengrond
Voor het grootste deel van de bestemmingen in de buitenruimte is de
bestaande polderbodem een uitstekend uitgangspunt (b.v. landbouw,
bosbouw). Slechts plaatselijk, bij intensief te gebruiken ruimten, zal
een bodemverbetering door bezanden nodig zijn (b.v. sportvelden,
speel - en ligweiden e.d.).
De bovengrond in het gebied is in principe geschikt om te gebruiken
t.b.v. de verbetering van de schrale opgebrachte zandgronden in de
kernen. Wel zijn er enige beperkingen aan deze ontgravingen van
bovengrond te stellen. Slechts tot een beperkte diepte mag bovengrond ontgraven worden opdat er nog voldoende dikte van het holoceenpakket achterblijft om opbressen van de bodem van de winplaats
en daarmee toename van de kwel te voorkomen.Tevens zal in de winput
een hoog waterpeil ingesteld kunnen worden om hydrologisch voldoende tegendruk te geven. De behoefte aan bovengrond voorgrondverbe-

tering is aanzienlijk. Door de beperkte ontgravingsdiepte zal dan ook
een groot gebied ontgraven moeten worden. Een centrale winplaats
kan hiermee uitgroeien tot een uitgestrekt wateroppervlak van overigens geringe diepte.
c. Ontwikkelingsmogelijkheden natuurlijk milieu
Door de ontwikkeling van Almere ontstaat een grotere variatie in
milieuomstandigheden.
Als uitgangssituatie na de ontginning is het gebied, afgezien van enkele
plaatselijke afwijkingen, in hoofdzaak egaal, zowel voor wat betreft de
bodemgesteldheid als waterhuishouding. Bij de landbouwkundige ontginning wordt gestreefd naar een situatie die optimale landbouwkundige exploitatie mogelijk maakt. Door de waterhuishouding hierop in te
richten ontstaat overal een goed ontwaterde voedselrijke grond.
De ontwikkeling van kernen, infrastructuur en bedrijvenparken in
Almere leidt tot allerlei wijzigingen in de natuurlijke gesteldheid.
Ingrepen als bezandingen en ontgrondingen (klei-en zandwinning)
vinden plaats. Hierdoor komen naast de aanwezige voedselrijke gronden.ook voedselarme gronden voor. Tevens neemt de oppervlakte aan
open water en oevermilieus sterk toe. Naast de landbouw worden
andere bestemmingen in het Almeregebied gerealiseerd. Deze bestemmingen (o.a. bos en natuurgebied) stellen andere eisen dan de
landbouw voor wat betreft grondwaterstand en ontwatering, en maken
daarmee een grotere variatie in milieu - omstandigheden mogelijk.
Afhankelijk van grondgebruiken beheer kan dan op langere termijn een
grote diversiteit aan biotopen voor plant en dier ontstaan.
5.3. De functies van de buitenruimte
1. Algemeen
De functies die een plaats in de buitenruimte vragen doen dat op grond
van maatschappelijke behoeften, die gevarieerd zijn en waarbij de
belangengroeperingen in een concurrentiestrijd om de ruimte zijn
gewikkeld. Nationale - en lokale belangen zijn in het geding. De inzet in
de buitenruimte wordt in eerste instantie gevormd door de niet direct
voor het wonen (incl. de meeste stedelijke voorzieningen voorzover
binnen de bebouwing liggend), het werken (op de bedrijvenparken) en
voor de grote infrastructuur noodzakelijk ruimte. Een oppervlakte, die
met de groei van het inwonertal in de loop van de tijd zal afnemen en een
ruimte, die op onderdelen sterke wijzigingen zal ondergaan in situatieve karakterisering en voor wat betreft het biotische - en abiotische
milieu.
Gegeven de meerkernige opzet, de gekozen lokaties van de kernen en
de bedrijvenparken alsmede de tracering van de hoofdinfrastructuur
met o.a. de grote aanvoerroutes via de bruggen naar het oude land
enerzijds en de mogelijkheden en beperkingen van het fysische milieu
in Almere anderzijds, zal een werkwijze worden gevolgd waarbij vanuit
de functies in de kernen en de regio en de mogelijkheden (in de tijd) van
het milieu stap voor stap de behoeften en voorkeurlokaties worden
geïnventariseerd.
Om de gedachten te bepalen wordt eerst aangegeven om welke
oppervlakten het gaat binnen het plangebied. In tabel 15 wordt, in
afgeronde getallen, aangegeven welke oppervlakken in de loop der tijd
beschikbaar kunnen zijn voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, 'natuur",
recreatie en bijzondere bestemmingen. Bij de woongebeieden, bedrijvenparken en infrastructuur, alsmede civiele werken is ermee gerekend, dat de hiervoor bestemde oppervlakken ca 5 jaar vóór de
definitieve ingebruikname aan de dan voorkomende occupatie wordt
onttrokken.
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Tabel 15. Oppervlakte in het plangebied Almere
Totale oppervlakte plangebied:
waarvan randmeren en Oostvaardersdiep:

22.000 ha
7.100 ha

Oppervlakte land:

14.900 ha

waarvan in gebruikt.b.v.:

in

netto stedelijk gebied
incl. kleine bedr. parken
grote bedrijvenparken1)
hoofdinfrastructuur
(land- en water)
civiele werken (leidingenstraten, reinwaterkelder,
zuiveringsinstallatie e.d.)
onvoorziene vestigingen/
occupatie
1) Door de grote bedrijvenparken vooralsnog buiten het netto stedelijk gebied te houden is in feite
een reserve ingebouwd in het netto stedelijk gebied, die naar de praktijk leert meestal goed kan
worden aangewend.

Subtotaal:
Beschikbaar voor andere
functies in de buitenruimte:

1980

1990

2000

2000++

835 ha 2170 ha 2900 ha 4400 ha
(120,,) (280,,) (365,,) (435,,)
155,,
340,,
425,,
500,,
300,,
450,,
700,,
950,,
100,,

200,,

300 „

400,,

75 „

100,,

150,,-

200,,

1465,,

3260,,

4475,,

6450,,

13435,,

11640,,

10425,, 8450,,

De volgorde waarin de verschillende functies worden behandeld sluit
aan bij de accentverschuiving, die zich naar verwachting in de buitenruimte van Almere zal voordoen van 'natuur5 via landbouw naar recreatie; voor het overige wordt hiermee natuurlijk geen volgorde van
belangrijkheid op voorhand vastgesteld.
2. 'Natuur'(7)
De ontwikkeling van het Almere - landschap van kale moddervlakten en
plassen, via riet - moerassen en landbouw - ontginningsgebieden naar
een woon - en leefgebied voor duizenden mensen, biedt in alle tijdsfasen specifieke levensomstandigheden voor talrijke planten - en diersoorten. Met het groter worden van de verscheidenheid in het landschap neemt ook het aantal sooerten toe dat in dit milieu levenskansen
vindt. Door hierop in te spelen kan het inrichtingsproces een belangrijke
bijdrage leveren aan de totstandkoming van een gedifferentieerd
biologisch leven. In deze par. wordt nagegaan welke mogelijkheden
hiertoe kunnen worden aangegeven.
a. Biologische karakterisering
Voor een biologische karakterisering van de huidige toestand is het
plangebied Almere grofweg in vijf typen te verdelen. Elk van deze
gebieden heeft een eigen karakter en daardoor ook een eigen flora en
fauna. Deze vijf typen gebieden zijn:
- kale, natte moddervlakten en plassen,
- rietlanden,
- ontginningsgebieden,
- droge, zandige gebieden en
- het water van de randmeren.

76

Moddervlakten en plassen
Dit zijn restanten van het landschap waaruit de gehele polder bestond
na het droogvallen. In deze gebieden komen steltlopers, grote waadvogels, eenden, ganzen en meeuwen voor, soms in grote getallen. De
plassen zijn rijkaan ongewervelde dieren en kleine vissen. Deze dienen
als voedsel voor vele van deze vogels.
De plantensoorten van deze gebieden zijn vooral de zgn. pioniersoorten, zoals moerasandijvie, lisdodde, blaartrekkende boterbloem, zeebies en riet. Plaatselijk zijn in deze gebieden wilgen ontkiemd, hetgeen
op enkele plaatsen tot het ontstaan van wilgebossen heeft geleid.

Tot deze typen gebied mogen ook de slibvangen gerekend worden,
hoewel deze, door een vaak snelle ontwatering en aratie van de grond
slechts zeer tijdelijk het karakter van moddervlakte vertonen.
Rietlanden
Door de inzaai van riet vlak na het droogvallen veranderde het grootste
deel van de polder vrij snel in een uitgestrekt rietmoeras. Door verdamping van vocht door de weelderig groeiende rietvegetatie wordt het
milieu langzaam droger. In dit rietland vinden veel vogels hun broedgebied (b.v. kiekendieven, torenvalken, rietganzen, baardmannetjes, etc).
Een deel van deze vogels voedt zich met de vele insecten, die in het
rietland voorkomen, terwijl de roofvogels leven van de vele kleine
zoogdieren (vnl. muizen), die in de drogere rietgebieden en de ontginningsgebieden voorkomen.
In botanisch opzicht zijn de rietgebieden arm. Vooral in het begin, als de
ontwikkeling van het riet optimaal is, is het aantal soorten zeer gering.
Naarmate er rietgebied ouder en daarmee droger wordt neemt het
aantal soorten toe. De soorten, die zich dan vestigen, behoren veelal tot
de zgn. ruigtekruiden, zoals harig wilgenbosje, koninginnekruis, valeriaan en wolfspoot.
Ontginningsgebieden
In deze gebieden komen slechts weinig soorten planten en dieren voor,
echter wel met grote aantallen per soort. Dit feit wordt veroorzaakt,
doordat grote gebieden met een gelijke begroeiing ontstaan. Deze
gebieden bieden goede levensmogelijkheden voor een aantal vogelsoorten, zoals b.v. de kolgans. Deze foerageren 's winters in grote
aantallen op de kavels met wintertarwe en gras. Het ontginningsgebied
is sociaal aantrekkelijk voor deze vogels, doordat naast deze grote
voedselgebieden ook overnachtingsgebieden voorkomen, zoals de
Ganzengouw en het waterrijke natuurgebied langs de Oostvaardersdijk. Ook komen in deze gebieden veel kleine zoogdieren als muizen
voor, evenals grondbroeders. De roofvogels, die in de rietlanden
broedgelegenheid vinden, komen in de ontginningsgebieden foerageren. Daarbij worden jonge vogels en kleine zoogdieren als prooi
genuttigd. De plantenwereld van het ontginningsgebied bestaat naast
de landbouwgewassen voornamelijk uit akkeronkruiden, zoals klein
hoefblad, knopige duizendknoop, akkerdistel en harig wilgenroosje.
Daarnaast komt vooral in de eerste jaren van de ontginning nog veel
opslag van riet voor.
Zandige gebieden
Dit zijn zanddepots (al dan niet afgegraven) en de zandopspuitingen
t.b.v. bouwactiviteiten. Zolang deze nog vrijwel onbegroeid zijn (en dat
kan vrij lang duren, doordat de zandgrond droog en voedselarm is)
vormen deze zandige gebieden ideale broedplaatsen voor o.a. visdiefjeseen plevieren. De vegetatie van deze zandgebieden is afwijkend van
die op de kleigrond in de rest van de polders. Op de grens van zand naar
klei komen biologisch interessante overgangen voor, m.n. op die
plaatsen waar het zand hoger ligt dan de klei.
Water van de randmeren
Aan dit omvangrijke onderwerp zal elders speciale aandacht worden
gegeven.
b. Mogelijkheden voor de natuur
De potenties van het Almeregebied worden in belangrijke mate bepaald
door de bodemgesteldheid en de (toekomstige) waterhuishouding. Nu
bestaan er in het Almeregebied nauwelijks verschillen in bovengrond,
terwijl de waterhuishouding door menselijke ingrepen kan worden
beheerst, waarbij in principe op elke plaats elke gewenste waterhuishouding mogelijk is.
Het Almeregebied heeft potenties voor bosvorming en voor de ontwik-
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keling naar natuurlijke graslanden en water-en moerasgebieden.
Achtereenvolgens zullen deze milieutypen behandeld worden.
1. Water - en moerasgebieden.
Doordat de bodem in het Almeregebied grotendeels uit klei en zware
zavel bestaat, zullen de water- en moeraslevensgemeenschappen in
dit gebied van het voedselrijke type zijn. De mate, waarin verschillen in
waterlevensgemeenschappen tot ontwikkeling zullen komen, is sterk
afhankelijk van de waterdiepte, de grootte van de watervlakken, de
vorm van de oevers en de manier van oeverbescherming.
Om een zo groot mogelijke verscheidenheid van waterlevensgemeenschappen een kans te geven tot ontwikkeling te komen zullen zowel
kiene, ondiepe plassen als grote, ondiepe en diepe plassen gehandhaafd c.q. gemaakt moeten worden. Daarbij moet bij de vormgeving van
de oevers gelet worden op variatie in oeversteilte en ligging t.o.v. de
heersende windrichting (zowel luwe als aan wind en golfslag blootgestelde oevers). Wanneer aan deze voorwaarden voldaan wordt, worden
vele mogelijkheden geschapen voor de ontwikkeling van diverse
veelsoortige waterplantengemeenschappen (fonteinkruidenvegetaties krabbescheervegetaties, waterlelie en gele plompvegetaties, etc).
Een voorwaarde, die hierbij echter nadrukkelijkgesteld moet worden is,
dat voorkomen moet worden, dat vervuiling van het water plaatsvindt.
In en langs de randen van plassen met flauw hellende oevers en in de
gebieden met een permanent hoge grondwaterstand (grondwater
permanent net onder of net boven het maaiveld) kunnen moeraslevensgemeenschappen tot ontwikkeling komen. De vegetatie van deze
gebieden zal gevormd worden door riet - en lisdoddegemeenschappen, terwijl ook plaatselijk vegetaties van grote zeggen zich zullen
kunnen vestigen. In gebieden met een grote dynamiek (op - en afwaaien van water en ondiepe plassen, waardoortijdelijkgedeelten droogvallen, die daarna weer overspoelen) kunnen deze levensgemeenschappen zich lange tijd handhaven.
Op de mogelijkheden voor het tot ontwikkeling komen van moerasbossen zal later nader worden ingegaan. Water-en moerasgebieden
bieden door hun hoog produktief karakter voedsel voor vele diersoorten. Vooral veel water - en moerasvogels vinden in dergelijke gebieden
goede foerageer - en rustgelegenheden. Als potentiële 'bewoners' van
dit soort gebieden kunnen genoemd worden: vele soorten eenden,
ganzen.steltlopers en grote waadvogels, terwijl in de mooerasgebiedenvegetatie ook allerlei kleine zangvogels, zoals karekiet, rietgors,
rietzangers en baardmannetje hun biotoop vinden.
2. Graslanden
Om biologisch interessante graslanden tot ontwikkeling te laten komen
is een beheer noodzakelijk dat afwijkt van dat in moderne grootschalige
weidebedrijven. Bij deze bedrijven wordt gestreefd naar een zo groot
mogelijke produktie per oppervlakte-eenheid, waarbij de voorkeur
uitgaat naar het optreden van een beperkt aantal grassoorten, die als
smakelijk voor het vee bekend staan (b.v. Engels raaigras, beemdgras,
beemdlangbloem en timotheegras). Om deze hoge produktie te bereiken wordt het grasland intensief bemest, gemaaid en of beweid. Het
gevolg van deze beheersvorm is, dat soortenarme gemeenschappen
als de beemdgras - raaigrasweide ontstaan. Karakteristieke soorten
van deze weiden zijn o.a. Engels raaigras, beemdgras, ruw beemdgras,
witte klaver, paardebloem en grote weegbree.
Bij een beheer van minder intensief bemesten (of bemesting helemaal
achterwege laten), maaien en/of beweiden zullen graslanden ontstaan,
die veel soortenrijker en vooral rijker aan kruiden ( = nietgrassen) zijn.
Afhankelijk van de waterhuishouding zullen graslanden tot ontwikkeling kunnen komen van de volgende typen:
- Op drassige gronden: dotterweiden.
Beheer: licht bemesten, 1 è 2 maal per jaar maaien, hooiland.
Karakteristieke soorten o.a.: dotterbloem, moerasklaver, breedbladi-

ge orchis en koekoeksbloem.
- Op normaal ontwaterde, iets vochtige gronden: glansklaverweiden.
Beheer: licht bemesten, hooiland. Karakteristieke soorten o.a. grote
bevernel, wilde peen, knolsteen breek, veldlathyrus en margriet
- Op droge gronden: kalkgraslanden.
Beheer: extensieve beweiding. Karakteristieke soorten o.a.: wondklaver, kruisdistel, kleine pimpernel, grootbloemige centaurie, duifkruid en gewone sleutelbloem.
Deze typen graslanden kunnen, wanneer beweiding en/of maaien pas
laat in het voorjaar plaatsvindt en de waterstand 's winters wordt
verhoogd, een belangrijke functie als broed - en voedselgebied voor
weidevogels vervullen, terwijl ze in de wintermaanden kunnen dienen
als rust - en foerageergebied voor ganzen.
3. Bossen
Op rijke gronden, zoals in het Almeregebied voorkomen, wordt het
eindstadium (climax) van de natuurlijke vegetatie - ontwikkeling (successie) gevormd door eiken - haagbeukenbossen. De ontwikkeling van
bossen van dit type duurt verscheidene eeuwen en gaat gepaard met
prof ielvorming, rijping en een zekere mate van verarming van de bodem.
Deze ontwikkeling verloopt via een aantal bostypen, waarbij het aantal
soorten (diversiteit) en de evenwichtigheid (stabiliteit) steeds verder
toenemen. Het pioniersbosstadium op jonge, minerale bodems, zoals de
bodems van de IJsselmeerpolders na droogvallen, wordt gevormd door
wilgenbossen. Plaatselijk hebben zich in het Almeregebied bossen van
dit type gevestigd (in de omgeving van het gemaal 'De Blocq van
Kuffeler'). De verdere ontwikkeling van de pioniersbossen is afhankelijk
van de waterhuishouding in het gebied waar ze voorkomen.
Bij stagneren van het grondwater zal zich op den duur veen ontwikkelen
en zal een elzenbroek tot ontwikkeling kunnen komen, dat ten slotte
zich zou kunnen ontwikkelen tot een vochtige vorm van het eiken haagbeukenbos. Bij langzame ontwatering ontstaat uit het wilgenpioniersbos uiteindelijke een fluitekruidrijk essenbos. Uit dit type bos kan
zich op de lange duur, gepaard gaande met uitspoeling van en profielvorming in de bodem, eveneens een eiken - haagbeukenbos ontwikkelen.
Bovengenoemde natuurlijke bostypen kunnen niet zondermeer aangeplant worden. Naarmate de bostypen meer het eindstadium van de
successie, het eiken - haagbeukenbos benaderen, vereisen ze een
langere, geleidelijke ontwikkeling. Om toch binnen niet al te lange tijd te
komen tot bossen met een min of meer natuurlijk karakter moet men op
jonge, voedselrijke gronden bossen van het fluitekruidrijke essenbostype aanplanten. Deze bossen kunnen vrij snel een min of meer
natuurlijk karakter krijgen door een opbouw in verschillende etages
(kruidlaag, struikiaag, boom laag). Door horstgewijze aanplant, uitzaaien, natuurlijke verjonging en extensieve beweiding kan de natuurlijkheid van deze bossen nog vergroot worden. Laat men volgroeide
bossen van dit type gedurende zeer lange tijd ongemoeid, dan zullen
ook deze bossen zich uiteindelijk ontwikkelen tot climaxbossen.
c. Programmatische wensen t.a.v. de 'natuur'
Het leveren van een kwantitatief programma voor de ontwikkeling van
de buitenruimte van Almere als milieu voor planten en dieren, is niet
zondermeer mogelijk. Wordt evenwel bedacht, dat in een, qua ruimtelijke opbouw vergelijkbaar, stadgewest zoals het Gooi voor de 'natuur*
blijvend een plaats wordt ingeruimd dan ligt het zonder meer voor de
hand, dat een bescheiden deel van het oppervlak - een norm van 5%
kan als redelijk worden aangemerkt - wordt gereserveerd voor 'natuur1.
(8)
Zinvol lijkt in dit verband het hanteren van twee doelstellingen:
- de 'natuur* dichter bij de woongebieden brengen en
- het scheppen van optimale voorwaarden voor de totstandkoming van
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een zo breed mogelijke reeks van milieus, variërend van stadscentrumgebied tot stiltegebied.
De eerste doelstelling zou als consequentie kunnen hebben dat de
buitenruimte van Almere geheel toegangkelijk en bovendien gemakkelijk bereikbaar moet zijn voor de bewoners. Een uitzondering zou dan
kunnen worden gemaakt voor stiltegebieden van beperkte omvang, die
als kern kunnen dienen van waaruit een verrijkende invloed op de wel
voor de bewoners toegangkelijke gebieden uit kan gaan. Vanuit deze
doelstelling is vervolgens de consequentie te trekken dat bijzondere
aandacht wordt geschonken aan de waarde die ook stedelijke recreatiegebieden, landbouwgebieden, tuincomplexen, oevers en grachten,
bermen e.d. kunnen hebben voor de totstandkoming van biologisch
interessante milieus. Voor het ontwerp en daarnaast vooral ook het
beheer ligt hier een duidelijke opgave.
De tweede doelstelling zou als consequentie hebben dat b.v. toegankelijkheid en bereikbaarheid van bepaalde delen van de buitenruimte
dusdanig worden 'gedoseerd' dat een reeks van afnemende invloed van
mensen op het 'natuurlijk' milieu ontstaat. Bijzondere aandacht is in dit
geval vereist voor de uitersten in een dergelijke reeks: stadscentra
tegenover stiltegebieden. Als uitersten zijn deze beide milieus het
moeilijkst te realiseren in een stedelijk gebied als Almere. Wanneer
echter voorwaarden kunnen worden geschapen voor bestaan en
ontwikkeling van deze uitersten is een eerste garantie aanwezig voor
het tot ontwikkeling komen van een gedifferentieerde reeks overgangsmilieus. In de praktijk betekent dit dat de afstand tussen de uitersten zo
groot mogelijk zal moeten zijn. De verrijkende invloed welke het naast
elkaar situeren van min of meer contrasterende milieus kan hebben,
kan echter aanleiding zijn om van dit principe plaatselijk af te wijken. In
dat geval zal gebruik moeten worden gemaakt van b.v. fysieke barrières
als waterwegen en autosnelwegen om een dergelijke situatie ook op
langere termijn waardevol te laten zijn.
Beide doelstellingen vormen de leidraad voor de ontwikkeling van het
Almeregebied als milieu voor planten en dieren. Programmapunten
komen hier direct uit voort, zij het dat deze in eerste instantie vooral ook
mede bepaald worden door de mogelijkheden welke zowel de huidige
als de toekomstige situatie biedt.
Waar het gaat om concrete gebieden waaraan de natuurgebieden
danwei de natuurreservaten - functie kan worden toegedacht zijn deze
programmapunten de volgende:
- 1. water - en moerasgebieden
- 2. gebieden met natuurlijke bosontwikkeling
- 3. aangeplante bossen
- 4. weidevogelgebieden.
De omvang van deze gebieden wordt vrijwel uitsluiten bepaald door de
biologische eisen die een bepaald type milieu stelt om optimaal in een
stedelijk gebied als Almere te kunnen functioneren. Daarnaast zal op
basis van eerdergenoemde doelstellingen in meer gedetailleerde
plannen de functie van recreatiegebieden, landbouwgebieden, oevers
en kanalen, bermen, singels, struwelen e.d., als milieu voor planten en
dieren aan de orde komen.
1. Water - en moerasgebied
Hoewel de aanleg van een water- en moerasgebied in principe in de
hele buitenruimte mogelijk is, is voor de situering van een dergelijk
gebied gekozen voor een gebied, ten zuidwesten van het gemaal 'De
Blocq van Kuffeler\ Reden voor deze keuze is: dit is een laag deel van de
buitenruimte. Bovendien is in dit gebeid na het droogvallen van Zuidelijk
Flevoland reeds spontaan een plassen - en moerasgebied tot ontwikkeling gekomen.
De waarde van dit gebied kan nog worden bergroot door aansluitend
aan deze kavels plassen van verschillende grootte en diepte te maken.
Dit kan in het kader van zandwinning t.b.v. zandopspuitingen voor
woongebieden en industrieterreinen gebeuren.

Randvoorwaarden:
De waterstand blijft permanent hoog, d.w.z. ongeveer gelijk met het
maaiveld. Mogelijkheden worden geschapen voorde doorstroming van
het gebied met vers, schoon water (vergroting van de dynamiek en
verkleining van het gevaar van optreden van botulisme). Maatregelen
worden getroffen om rust in het gebeied te handhaven.
Omschrijving gebied:
Kleinschalig water-en moerasgebied met afwisseling van ondiepe
plassen en moerasvegetatie. Plaatselijk ontwikkeling van broekbosjes.
Belangrijk gebied voor water-en moerasvogels (o.a. ganzen, lepelaars).
2. Gebied met natuurlijke bosontwikkeling
In de omgeving van het gemaal 'De Blocq van Kuffeler" zijn na het
droogvallen van Zuidelijk Flevoland wilgenpioniersbossen ontstaan.
Een deel van dit gebied kan gehandhaafd blijven als een gebied waar
natuurlijke bosontwikkeling mogelijk is, ten oosten van het gemaal,
grenzend aan het bedrijvenpark.
Randvoorwaarden:
• De ontwatering van het gebied mag niet te snel verlopen.
• Het eigenlijke gebied met rust laten, d.w.z. alleen extensieve vormen
van recreatie (natuurrecreatie) is toegestaan. Maatregelen moeten
getroffen worden om te voorkomen dat vanuit het aangrenzende
bedrijvenpark verontreiniging (zowel water-als luchtverontreiniging) van het gebied plaatsvindt.
Omschrijving gebied:
Bosgebied, dat langzaam van karakter en samenstelling zal veranderen. De nog aanwezige plassen en open plekken zullen langzaam
dichtgroeien, terwijl in de loop van de ontwikkeling steeds weer nieuwe
open stukken zullen ontstaan en weer dichtgroeien. Gedurende lange
tijd een belangrijk gebied voor biologisch onderzoek (systematiek van
wilgen, bossuccessie).
3. Aangeplant bos
Binnen het Almeregebied bestaat de mogelijkheid om op rijke grond
loofbos aan te planten en dit zich te laten ontwikkelen tot natuurlijk
loofbos. Bij de keuze van de plaats van dit bos speelt een rol het feit, dat
een levensgemeenschap (in dit geval bos) waardevoller is als hij in contact staat met andere natuurlijke levensgemeenschappen, dan wanneer hij geïsoleerd voorkomt. Vandaar dat voorde plaats van een aanzet
tot natuurlijk loofbos gekozen is voor het gebied ten noordoosten van
de derde kern van Almere. Dit bos zou dan uitgebreid kunnen worden
in noordelijke richting. Om levensmogelijkheden te scheppen voor
grote zoogdieren, zullen in het bos grotere open ruimten (voorakkers
e.d.) aangelegd moeten worden.
Randvoorwaarden:
Geleiding van de recreatieve druk; beperkt in de nabijheid van de derde
kern tot zeer rustig in de kern van hét gebied. Zo spoedig mogelijk een
begin maken met de aanplant. Hoe eerder begonnen wordt met de
aanplant, des te eerder is een bos met een min of meer natuurlijk
karakter te verwachten.
Omschrijving gebied:
Grootschalig bosgebied met een natuurlijke ontwikkeling naar eiken haagbeukenbos. In het bos is gradiënt aanwezig van druk naar stil
vanaf de derde kern naar de Oostvaardersplassen.
4. Weidevogelgebied
Voor de realisatie van een weidevogelgebied in de buitenruimte
bestaan twee mogelijkheden, n.l. het aanleggen en beheren van een
natuurreservaat als weidevogelgebied of het stichten van één of meer
veeteeltbedrijven met een zodanige bedrijfsvoering, dat goede levensomstandigheden voor weidevogels geschapen worden. Beide
mogelijkheden vergen zoveel ruimte, dat in de buitenruimte slechts een
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drietal lokaties mogelijk zijn:
1. tussen de Hollandse Brug en Pampushaven.
2. tussen Almere - Pampus en het gemaal.
3. langs de Gooimeerdijk tussen Almere - Haven en de Stichtse Brug.
Gekozen is voor lokatie 2 en wel om de volgende redenen:
de aanwezigheid van kwel is gunstig voor een weidevogelgebied.
Daarnaast biedt de situering ten noordoosten van Almere - Pampus de
mogelijkheid van het naast elkaar voorkomen van een weidevogelgebied en een water-en moerasgebied (de waarde van het geheel is
groter dan de som van de waarden van de samenstellende delen).
Bij de inrichting van dit gebied als weidevogelgebied wordt gedacht aan
de stichting van een of twee veeteeltbedrijven met een speciale
bedrijfsvoering. Als bedrijfsvorm moet een driedeling plaatsvinden in:
a. strikte weidevogelgebied
b. overgangszone
c. modern beheerd graslandgebied.
Randvoorwaarden:
a. Strikte weidevogelgebied:
Minimumgrootte: 100 ha. Het terrein dient open (geen bomen of rand beplantingen) en begreppeld te zijn, terwijl de sloten flauw hellende
taluds moeten hebben. Een ongelijke ligging van het maaiveld is
wenselijk. De grondwaterstand moet in de winter en het vroege voorjaar
dusdanig zijn, dat grote delen van het gebied drassig nat zijn; dus
grondwater tot in het maaiveld.
De vegetatie moet laag en open zijn met verspreid liggende ruigere
gedeelten. Landbouwkundige en andere rustverstorende activiteiten
moeten tussen 1 maart en 1 juli worden geweerd. Chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest mogen niet worden toegepast.
b. Overgangszone:
Agrarische bebouwing aan het randmeer is mogelijk. Bij de waterhuishouding kan rekening worden gehouden met de door landbouwkundige exploitatie gestelde eisen. Bemesting is toegestaan. Gebruik van
herbiciden is verboden. Maaien niet voor 15 juni. Mechanische bewerkingen dienen plaats te vinden voor 15 maart en na 15 juni.
c. Modern graslandgebied:
Inrichting en beheer als normaal modern weidegebied. Totale grootte
per bedrijf: 75 a 100 ha.
Omschrijving gebied:
Open, grootschalig graslandgebied, dat een belangrijke functie heeft
als broed - en voedselgebied voor weidevogels. Daarnaast zal het
's winters kunnen dienen als voedselgebied voor overwinterende ganzen. Aantrekkelijk gebied voor natuurrecreatie.
Ten slotte moet nog gewezen worden op het feit, dat bij een gerichte
afwerking van zanddepots biologisch waardevolle gebiedjes kunnen
ontstaan. Vooral op de overgang zand - klei kunnen botanische interressante situaties ontstaan, m.n. wanneer het zand hoger ligt dan de
klei. Daarnaast kunnen door het maken van steile wanden broedgelegenheden geschapen worden voor oeverzwaluwen.
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d. Overzicht 'natuur' - en overgangsgebieden
Het voorgaande overziende wordt geconcludeerd, dat in het structuurplan bij voorkeur ruimte ware te reserveren voor natuur-en daarbij
behorende extensieve recreatie - landbouwgebieden met een oppervlakte zoals in tabel 16 is aangegen. Uitdrukkelijk moet daarbij worden
vermeld, dat de 5% natuur in Almere enerzijds kan worden beschouwd
als pure natuur en stiltegebied voor de enkele natuurrecreant doch
anderzijds van grote indirecte invloed is op het levende milieu in geheel
Almere. De overgangsgebieden zijn noodzakelijk voor de'natuur'gebieden, doch zo weinig in de praktijk onderhavig aan beperkende bepalingen voor de extensieve recreatie en landbouw (N.B. veeteelt bij het
weidevogelgebied) dat ze daartoe worden gerekend bij het ruimtegebruik.

Tabel 16. Natuur- en overgangsgebieden (recreatie/landbouw)
in ha
Typering

zuiver 'natuur1

overgangsgebied

-

50 ha
75 ha
300 ha
250 ha

75 ha (recreatie)
50 ha (recreatie)
500 ha (recreatie)
250 ha (landbouw)

675 ha

875 ha

water- en moeras
natuurlijk bos
aangeplant bos
weidevogelgebied

Totaal

3. Land - en tuinbouw (9)
Inleiding
Landbouwkundige exploitatie heeft een gunstige invloed op het rijpingsproces van de polderbodem en vormt daardoor een belangrijke
schakel in het droogmakings- en inrichtingsproces van de Flevopolders.
Het gebied, dat niet direct wordt ondergespoten, t.b.v. bebouwing wordt
verkaveld in eenheden van doorgaans 500 bij 1500 m, een netwerk van
kavelsloten en tochten zorgt voor de afvoer van het polderwater naar de
vaarten; landbouwwegen maken de kavels bereikbaar voor exploitatie
en garanderen de afvoer van produkten naar een centraal gelegen silo
aan de Hoge Vaart. Met de stedelijke ontwikkeling van het gebied
volgen nieuwe bestemmingen. Daarmee trekt de landbouw zich geleidelijk terug. Door geleidelijk inpassing van bestemmingen welke
voortvloeien uit de ontwikkeling van het stedelijk gebied Almere, kan
een grote mate van verweving van functies mogelijk worden gemaakt.
Dit komt de kwaliteit van het buitengebied ten goede en wordt als een
doelstelling van de herstructurering van de buitenruimte in relatie tot
het bebouwde oppervlak gezien. Vanuit de stad en zijn bewoners
gezien brengt het landbouwkundig gebruik van een typisch eigen
karakter met zich mee.
Seizoensaspecten, vruchtwisseling, de verschillende werkzaamheden
als zaaien, oogsten en het te velde staande gewas spelen hierbij een
belangrijke rol. De relatieve openheid van b.v. akkerbouw en weidebouwgebieden t.o.v. meer gesloten bosgebieden draagt bovendien bij
tot de ruimtelijke verscheidenheid van het landschap, ondanks grootschalige bedrijfsvoering.
Naarmate de ontwikkeling voortschrijdt zal ook binnen de landbouwkundige bestemming een steeds breder scala van activiteiten plaats
gaan vinden:
akkerbouw, gemengd bedrijf, fruitteelt, kleinfruit en groente, kassentuinbouw, bloementeelt, boomkwekerijen, vaste planten- en tuincentra. De buitenruimte zal aan waarde winnen wanneer met dit proces
rekening wordt gehouden. De polderinrichting zal steeds moeten
worden bijgestuurd. Een zo rendabel mogelijke landbouwexploitatie
stelt bovendien eisen aan vorm en grootte van de kavels, m.n. in de
periode dat het totaal landbouwareaal in oppervlakte afneemt als
gevolg van de toename van andere bestemmingen.
Tussen 1980 en 2000 is een afnemende oppervlakte grond in de
buitenruimte van Almere beschikbaar voor landbouw. In tabel 15 is
geconstateerd, dat de voor landbouw, bosbouw, natuur, recreatie en
bijzondere bestemmingen beschikbare ruimte tussen 1980 en 2000 en
nog op langere termijn, bij een inwonertal van 250.000, zal afnemen
met 3000 resp. 5000 ha. Hierbij dient in aanmerking te worden
genomen, dat de oppervlakte voor natuurconstant wordt verondersteld
(675 ha) en die voor recreatie in samenhang met de urbanisatie en de
inrichting van de oevers m.n., zal toenemen; n.l. van 1625 ha voor lokale
doeleinden en 300 ha voor regionale tot 2625 ha met lokale en 800 ha
voor regionale doeleinden op lange termijn (2000 en verder).
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Aangenomen is, dat in 1980,2000 en 2000++ resp. 135 ha, 340 ha en
650 ha aan de landbouwkundigeoccupatie onttrokken zal zijn. Deze
oppervlakten zijn als minimum te beschouwen.
Met in achtneming van het voorgaande en de in het volgende te
behandelen recreatie kan een oppervlakte voor 'definitieve' landbouw
worden berekend van maximaal 3.700 ha (zie tabel 17).
Tabel 17. Oppervlakte 'ter beschikking' voor landbouw

tot 1980
tot 2000
tot2000++

definitief

tijdelijk

totaal

3.700 ha
3.700 ha
3.700 ha

8.000 ha
3.500 ha
-

11.700 ha
7.200 ha
3.700 ha

Voor deze laatste oppervlakte hoeft echter niet te gelden dat de
definitieve bestemming zo snel mogelijk wordt gerealiseerd, want het is
mogelijk dat deze of nog niet bekend of nog niet noodzakelijk c.q.
gewenst is in een bepaald ontwikkelingsstadium van Almere.
Het is een bekend gegeven, dat de tijdelijke exploitatie van overheidswege plaatsvindt. Mede vanwege het betrekkelijk lage investeringsniveau vormt deze bestemming daarom een uiterst flexibele vorm van
grondgebruik. Deze flexibiliteit is o.a. van groot belang voor de in het
structuurplan genoemde bijzondere bestemmingen. Hoewel de getallen op ramingen zijn gebaseerd blijkt, dat van de totale beschikbare
oppervlakte voor landbouw tot ± 1990 in sterke mate is van tijdelijke
exploitatie, maar dat er toch ook aaneen oppervlakte van gem. 250 ha
per jaar een (meer) definitieve bestemming moet worden gegeven. Van
1980 tot 2000 neemt de omvang van de tijdelijke exploitatie vrij snel af.
Of overigens een volledige omzetting van een tijdelijke naar een
definitieve expolitatie noodzakelijk of gewenst is, blijft waarschijnlijk
nog geruime tijd een open vraag. Hieruit blijkt dat m.n. de mogelijkheden van een tijdelijke exploitatie dienen te worden beschouwd. De
mogelijkheden die hiervoor openstaan, maar ook die voor een def initieve(re) exploitatie worden in relatie tot de beoordelingscriteria rentabiliteit, flexibiliteit en functievervulling in het navolgende besproken.
Tijdelijke landbouwkundige exploitatie
a. Onderdeel van het grootlandbouwbedrijf
Een tijdelijke landbouwkundige exploitatie als onderdeel van het
grootlandbouwbedrijf van de R.IJ.P. is bij exploitatie direct na de
ontginning vrijwel noodzakelijk te noemen en ook in later stadium zeer
goed te handhaven mits hierbij wel aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan. Er dient dan sprake te zijn van een min of meer aaneengesloten gebied van 1500 ha of meer met een gem. perceelsgrootte die
boven 25 ha ligt.
Bij deze bedrijfsvorm worden relatief vrij geringe eisen aan de ontsluiting gesteld en schommelingen in de bed rijfsgrootte, mits deze niet te
klein wordt, zijn zeer goed op te vangen, terwijl met tijdelijke (verplaatsbare) bedrijfsgebouwen kan worden volstaan. Geteeld worden vnl.
koolzaad en granen (90%) met voor deze gewassen een uitstekende
rentabiliteit als gevolg van een efficiënt gebruik van de drie primaire
produktiefactoren, grond, arbeid en kapitaal. Een gemiddeld nettooverschot van f. 750.-- per ha op pachtbasis is hierbij haalbaar. Andere
bedrijfsvormen waarbij tevens andere gewassen worden geteeld kunnen echter netto - overschotten van f. 1.000.-- per ha op pachtbasis
of meer opleveren.
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Hierbij dient wel te worden bedacht dat de afzet van koolzaad en granen
i.v.m. de beschermende prijsmaatregelen voor deze produktie geen
problemen oplevert en daardoor ook op langere termijn weinig risico's

oplevert. Ook de teelt van koolzaad en granen is relatief weinig gecompliceerd en vereist weinig bijzondere begeleiding en is weinig gevoelig
voor minder gunstige bodemomstandigheden. Bij deze bedrijfsvorm
zijn zowel bij de produktie, de verwerking en de afzet de investeringen
laag maar wordt daarentegen weinig werkgelegenheid geboden.
Concluderend kan worden gesteld dat deze vorm van tijdelijke landbouwkundige exploitatie voor grotere gebieden in een ontginningsfase
een noodzaak is en zich bovendien zeer goed leent voor grotere
gebieden, waarvan de definitieve inrichting nog niet vaststaat en
flexibiliteit nog noodzakelijk is. Wel dient te worden bedacht, dat deze
f lexabiliteit met lagere netto - overschotten dan anderszins mogelijk is,
moet worden betaald.
b. Gesloten bedrijf
Onder eengesloten bedrijf wordt indit verband verstaan een gebied van
ca 250 ha tot ca 2.500 ha dat wel als onderdeel van het grootlandbouwbedrijf van de R.IJ.P. wordt geëxploiteerd, maar waarbij er geen of
nauwelijks personeel, machines en werktuigen worden uitgewisseld
met de rest van het grootlandbouwbedrijf zolang de omstandigheden
zoals b.v. oppervlakte en gewassenkeuze van jaar tot jaar voor het
gesloten bedrijf hetzelfde blijven.
Deze exploitatievorm leent zich bij uitstek voor die gebieden die min of
meer geïsoleerd liggen van de rest van het grootlandbouwbedrijf en die
langer dan de vijf ontginningsjaren worden geëxploiteerd en waarvan
de oppervlakte niet vaak zal wijzigen. Een duidelijk voordeel van een
dergelijk bedrijf is het bedrijf A93 dat is gesitueerd in de toekomstige
uitbreiding van Lelystad.
Bij een gesloten bedrijf worden evenals bij het grootlandbouwbedrijf vrij
geringe eisen gesteld betreffende de ontsluiting en mag de gemiddelde
perceelsgrootte vrij klein zijn, maarniet minder dan 10 ha. Ook hier is het
gebruik van tijdelijke (verplaatsbare) bedrijfsgebouwen mogelijk. Doordat deze bedrijven over een langere periode in dezelfde vorm worden
geëxploiteerd, is het bepalen van een optimaal bedrijfsplan met behulp
van modellen mogelijk en wenselijk ter verkrijging van een zo goed mogelijk economisch resultaat.
c. Gesloten graanbedrijf
Het is mogelijk bij een gesloten bedrijf vnl. granen en koolzaad te telen
(ca 75%) en daarnaast de rest zaaiklaar land te verhuren. Voor deze
graanbedrijven zijn relatief zeer hoge netto - overschotten van f. 900.-per ha op pachtbasis mogelijk.
Voor de (teelt)begeleiding, afzet, investeringen en werkgelegenheid
gelden dezelfde opmerkingen als die zijn gemaakt bij exploitatie ais
onderdeel van het grootlandbouwbedrijf.
De conclusie kan dan ook zijn dat deze vorm van exploitatie zich bij
uitstek leent voor (t.o.v. het grootlandbouwbedrijf geïsoleerd liggende)
gebieden van enige omvang die voor onbepaalde tijd tijdelijk moeten
worden geëxploiteerd.
d. Gesloten graan - en hakvruchtenbedrijf
Het bouwplan van een gesloten bedrijf kan ook een deel hakvruchten of
zelfs een deel handelsgewassen bevatten indien lange tijdelijke exploitatieduur wordt verwacht. Ook kan ervan een toenemend aandeel van
deze gewassen in het bouwplan sprake zijn als de exploitatievorm van
tijdelijk in permanent wordt omgezet, met behoud van dezelfde bedrijfsvorm. Hierbij dient wel te worden bedacht dat in tegenstelling tot bij een
gesloten graanbedrijf de (teelt)begeleiding specifieker en intensiever
dient te zijn, dat de afzet van deze produkten moeilijker valt te
garanderen, dat de investeringen hoger zijn, maar dat er relatief een
grotere werkgelenheid wordt geboden.

85

Voortgezette landbouwkundige exploitatie
a. Akkerbouw
Bij een permanente exploitatie als akkerbouwbedrijf met granen en
hakvruchten en soms handelsgewassen is een bedrijfsvorm als gezinsbedrijf voor de hand liggend. De grootte van een dergelijk bedrijf kan
hierbij variëren van ca 40 to ca 80 ha. Een kleinere oppervlakte dan ca
40 ha is in het algemeen minder rendabel, wat leidt tot hogere kostprijzen van de produkten.
Een groter bed rijfsoppervlakte dan 80 ha is in de akkerbouw bij een
meermansbedrijf zeker mogelijk. Uit economische overwegingen heeft
het echter geen zin om verder te gaan dan ca 500 ha bij een bouwplan
met granen en hakvruchten of 1000 ha bij een bouwplan met voornamelijk granen. Boven deze globale grenzen is er van een schaaleffect
nauwelijks sprake, wat inhoudt, dat bij een boven deze grenzen
toenemende oppervlakte van het bedrijf er geen verdere daling van de
kostprijs optreedt. Bij deze vormen van permanente exploitatie zijn
netto - overschotten tot f. 1500.-- per ha op pachtbasis mogelijk.
Afhankelijk van de bed rijfsgrootte dient met een goede ontsluiting de
gemiddelde perceelsgrootte minimaal ca 10 ha te zijn.
Hoewel afhankelijk van de beheersvorm en de feitelijke grootte kan
worden gesteld, dat bij deze bedrijfsvorm de (teelt)begeleiding specifiek en intensief dient te zijn, dat de teelt en de verwerking van de
produkten vrij hoge investeringen vraagt, terwijl de afzet van de
produkten waarschijnlijk niet altijd is gegarandeerd. De stichting van
permanente bedrijfsgebouwen is welhaast een noodzaak, terwijl de
aan de bodem en waterhuishouding gestelde eisen hoog zijn. De bij
deze bedrijfsvorm geschapen werkgelegenheid is in vergelijking met
die bij een bedrijfsvorm als graanbedrijf groter.
De definitieve bed rijfsgrootte zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van de
beheersvorm, de omstandigheden en de mogelijkheden, maar enige
diversiteit kan waarschijnlijk snel worden gerealiseerd. Het uitvoeren
van de mogelijkheid om grotere permanente akkerbouwbedrijven
geleidelijk op te bouwen vanuit eventueel bestaande tijdelijke gesloten
graanbedrijven lijkt om technische, organisatorische en financiële
redenen aantrekkelijk.
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ö. Weidebouw
Voor een permanente exploitatie als weidebed rijf gelden in grote lijnen
dezelfde uitgangspunten als voor een akkerbouwbedrijf. Ook hier is zowel de bedrijfsvorm als gezinsbedrijf of als meermansbedrijf mogelijk
met eveneens dezelfde beperkingen t.a.v. het schaaleffect op de
kostprijs van de produkten bij een toenemende bedrijfsgrootte. Daarom
moet voor een weidebedrijf aan een oppervlakte worden gedacht die
ligt tussen ca 40 en 150 ha, waarbij netto - overschotten van ca f. 1000.-per ha op pachtbasis mogelijk zijn.
Sterker dan in welke agrarische sector ook vormt de bedrijfsgebondenheid bij een weidebedrijf als gezinsbedrijf een negatief sociaal element.
De begeleiding van deze bedrijfsvorm dient over het algemeen zeer
specifiek en intensief te zijn, de afzet van de produkten is vrijwel volledig
gegarandeerd, maar deze produktie vergt zeer hoge investeringen. De
stichting van permanente bedrijfsgebouwen is een noodzaak, maar aan
de bodem en de waterhuishouding kunnen iets lichtere eisen worden
gesteld dan bij een akkerbouwbedrijf met hakvruchten. Een gemiddelde perceelsgrootte van ca 5 ha of meer is reeds acceptabel.
De geschapen werkgelegenheid is vrijwel overeenkomstig aan die bij
een bedrijfsvorm als akkerbouwbedrijf met granen en hakvruchten.
Ook t.a.v. het weidebedrijf zal m.n. de beheersvorm sterk bepalend zijn
voor de definitieve bedrijfsgrootte, hoewel rekening houdend met de
omstandigheden, de wensen en de mogelijkheden enige diversiteit
waarschijnlijk wel kan worden gerealiseerd.

c. Tuinbouw
Voor een permanente landbouwkundige exploitatie in de vorm van
tuinbouwbedrijven dient te worden bedacht dat van een groot aantal
belangrijke tuinbouwprodukten er sprake is van marktverzadiging.dit
betreft m.n. de groententeelt (onder glas), de fruitteelt en de bollenteelt.
Ook dient te worden bedacht dat de relatieve aanspraken op een
bepaalde oppervlakte grond per bedrijf klein zijn, n.l. als gemiddelde
van diverse soorten tuinbouwbedrijven ca 10 ha.
Wel kan worden gesteld, dat als erergens in Nederland fruitteelt op een
gezonde economische basis mogelijk is dat gezien de produktieomstandigheden in de Flevopolders mogelijk moet zijn. Wat betreft het
stichten van tuinbouwbedrijven zal het aantal en de aard waarschijnlijk
sterk samenhangen met de afzetmogelijkheden in de onmiddellijke
omgeving (Amsterdam) en nauw samenhangen met de ontwikkeling
van Almere.
Als stichtingsvoorwaarde voor de tuinbouwbedrijven in welke vorm
dan ook dient in principe de eis van een redelijke rentabiliteit te worden
gesteld, omdat deze vorm van bodemgebruik anders, zeker in vergelijking met de akkerbouw, een inefficiënte en dure wijze van grond - en/of
landschapsbeheer betekent. Anderzijds steekt een matig renderende
tuinbouw gunstig af bij de 'rendementen: van bos- en recreatiegebieden (althans in guldens, kosten en opbrengst gemeten).
Andere vormen van landbouw
Uit het voorgaande blijkt, dat de buitenruimte, ook in de recreatieve
milieus, zo veel mogelijk een opbouw zal vertonen waarvan de waarde
mede gelegen zal zijn in het vóórkomen van allerlei produktiebestemmingen. Te noemen zijn: akkerbouw, weidebouw, tuinbouw, (waaronder siergewassen, kwekerijen, tuincentra e.d.). Daarnaast is al gebleken, dat het streven naar bestaans - en ontwikkelingsgaranties voor de
buitenruimte als 'natuurlijk' milieu in dezelfde sfeer ligt. Dit wil zeggen
dat ruimte wordt ingebouwd voor m.n. water-, oever-en bosmilieus waarvan het recratief gebruik en het beheer afgestemd zal worden op de
ontwikkeling van flora en fauna.
Gelet op deze veelheid van aan de buitenruimte van Almere toegedachte functies zal het duidelijk zijn, dat op het moment dat hier daadwerkelijk vorm aan wordt gegeven, allerlei fricties zich kunnen voordoen.
Sommige van deze fricties blijken elkaar te verdragen of een zodanige
onderlinge verwantschap te vertonen, dat sprake kan zijn van een
positieve onderlinge beïnvloeding.
Een van deze fricties kan zich gaan voordoen op het moment dat de
produktiemethoden binnen wat i.h.a. het landbouwareaal genoemd kan
worden, van dien aard zijn, dat een schadelijke invloed wordt uitgeoefend op de totstandkoming van een gedifferentieerd natuurlijk milieu.
Hier ligt een aanleiding om stil te staan bij de mogelijkheden voor zgn.
'milieuvriendelijke' teelten. Wat kan deze 'alternatieve landbouw' voor
Almere betekenen?
Almere wordt een nieuwe stad die wordt gebouwd in een nog vrijwel
maagdelijk gebied met tal van mogelijkheden. Een stad waar de
bewoners meer dan waar dan ook in staat zullen zijn vorm te geven aan
het landschap of dat nu heel concreet in de eigen tuin, de nutstuin of
recreatietuin is of in bredere zin omdat er sprake is van een veelomvattend proces van bewustwording t.a.v. de problemen die zich in onze
ruimtelijke omgeving voordoen. Mede vanuit eerder vermelde achtergronden zou dat het experiment rechtvaardigen om juist in deze stad
(waar bovendien aan de buitenruimte een rol van betekenis t.b.v. die
stad wordt toegekend) op verantwoorde schaal aandacht te geven aan
andere manieren van omgaan met grond en gewas. Hier kan m.n. een
educatieve betekenis aan worden verbonden.
Vervolgens speelt de marktsituatie een rol. Het realiseren van een stad
van 125.000 tot 250.000 inwoners zou op zich een markt kunnen
bieden voor op 'alternatieve' wijze geteelde produkten. Gezien de
algemene situatie in Nederland is het irreël te denken dat deze
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voorshands in Almere aanwezig zal zijn; wel echter in de Amsterdamse
conurbatie. Daarnaast zal vooral in de beginfase aansluiting bij bestaande distributiekanalen elders in de lande zinvol zijn. In een later
stadium zal op een andere plaats dan deze uitvoeriger op deze vormen
van landbouw in Almere worden teruggekomen.
Zoals uit het voorgaande is gebleken zal nog nader moeten worden
bepaald waar, welke vormen van landbouw tot ontwikkeling zullen
worden gebracht. Wel is al duidelijk, dat er een sterk accent zal vallen op
de oostelijk gelegen delen van de buitenruimte wat betreft de definitieve vormen van landbouw. Op de plankaart zijn andere suggesties
gedaan.
4. Recreatie
A Sociaal - ruimtelijke
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overwegingen

Inleiding
In deze par. staat de openluchtrecreatie centraal hoewel soms een
uitstapje wordt gemaakt naar meer algemene aspecten van de vrijetijdsbesteding. (10) Alvorens in te gaan op de concrete prognoses van
de te verwachten aantallen recreanten en hun verdeling naar hoofdrecreatievormen en naar drukke en stille voorzieningen worden enige
relativerende beschouwingen gewijd aan een paar voor Almere van
belang zijnde kwalitatieve trends in het vrije tijdsgedrag.
De nabije toekomst heeft zijn oorsprong in heden en verleden. Daarom
wordt de visie op de toekomstige ontwikkelingen in de recreatie gestart
met een beschrijving van enige recreatieve aspecten van de huidige
situatie. De belangstelling voor recreatieve voorzieningen en mogelijkheden in de openlucht is groot, zowel binnen als buiten de woonkern.
Ter illustratie enkele cijfers inzake dagrecreatiegewoonten van de
Amsterdamse bevolking. (11)
ca 40% van de bevolking zoekt tijdens zomerse weekends de recreatie
binnen de stad.
ca 20% van de bevolking zoekt tijdens zomerse weekends de recreatie
buiten de stad maar binnen een straal van 30 km van de woonplaats. Hiervan gaat een zeer belangrijk deel naar het Amsterdamse Bos.
ca 20% van de bevolking zoekt tijdens zomerse weekends de recreatie
verder dan 30 km van de stad of neemt deel aan andere stedelijke activiteiten,
ca 20% van de bevolking neemt om diverse redenen geen deel aan recreatieve activiteiten.
Hierbij moet worden bedacht, dat het feitelijke recreatiegedrag in de
open lucht het resultaat is van vraag en aanbod. Een benadering vanuit
één van beide gezichtshoeken is onvoldoende.
De vraag naar recreatieve mogelijkheden vloeit voort uit een aantal
veronderstelde basisbehoeften zoals behoefte aan vrijheid, beweging,
stilte, sociaal contact, erkenning e.d. Deze basisbehoeften nopen tot
het maken van tal van alternatieve mogelijkheden. Vanuit deze basisbehoeften, die onvoldoende exact bekend zijn is nog geen preciese
verdeling van de concrete objecten te geven. Wel is het noodzakelijk
voor voldoende variatie en differentiatie te zorgen, die terug is te voeren
op de individueel verschillende basisbehoeften van de mensen.
Het aanbod van recreatieve voorzieningen in een stedelijk gebied als
Almere mag niet alleen worden gebaseerd op resultaten van waarnemingen elders en in het verleden, maar vloeit evenzeer voort uit de
specifieke stedebouwkundige opzet en de mogelijkheden die het
fysisch milieu biedt alsmede een consistente visie op een voor de
toekomst in kwalitatief en kwantitatief opzicht juiste dosering; dit
laatste i.v.m. de regionale situatie. Daarmee beïnvloedt het aanbod ook
het gebruik.
Zowel binnen-als buitenlandse onderzoekers hebben aangetoond,

dat het vrijetijdsgedrag zo pluriform is, dat het zich moeilijk in voor de
planning betekenisvolle patronen laat vangen. (12)
De bevindingen van een I.T.S. - onderzoek geven géén aanleiding te
veronderstellen dat, wanneer er meer recreatie - objecten vlak buiten
de woonkern aangelegd zouden worden, men minder vaak van verder
weggelegen recreatieeobjecten gebruik zal maken. Dat wil echter niet
zeggen, dat een dergelijke verschuiving zich niet zal voordoen in de
praktijk.
De geconstateerde samenhangen tussen het gebruik van objecten
gelegen binnen verschillende afstandzones rond de woonplaats zijn
sterk positief. Er blijkt ruwweg sprake te zijn van een recreatief
gedragspatroon, dat in zekere zin neigt tot twee extremen: of men
recreërt niet of nauwelijks in de buitenlucht of men maakt van velerlei
recreatieve voorzieningen gebruik, zowel buiten als buiten de woonkern. (13) Dit betekent dus, dat zowel recreatievoorzieningen in of nabij
de woonkern in een behoefte voorzien als verder weg, waarbij de
specifieke attractie van een bepaald object en/of de rit erheen in sterke
mate bepalend zijn voor het bezoek. Deargumenten om recreatieobjecten dicht bij de woongebieden aan te leggen liggen voor de hand:
• de algemene leefbaareheid van de woonomgeving wordt verhoogd
door aantrekkelijke voorzieningen (b.v. haventje, sluis e.d.),
• recreatieve voorzieningen binnen de woonkern hebben een onmisbare functie voor bepaalde bevolkingsgroepen (o.a. kinderen, bejaarden, gehandicapten),
• het pakket voor mogelijkheden voor openluchtrecreatie dient zo
groot mogelijke diversiteit te vertonen,
• recreatieve voorzieningen binnen de woonkern zijn belangrijk voor
de korte - duur - recreatie.
Vele onbevestigde veronderstellingen dragen bij aan het zicht op de
openluchtrecreatie. In de eerste plaats kan worden genoemd de
veranderende rol van het gezin in de samenleving, en ook een zekere
trend naar een meerthuisgerichte maatschappij.
Interessant is de uitkomst van een I.T.S. - onderzoek, dat onder hen die
een voorkeur voor openluchtrecreatie hebben zich naar verhouding
vooral gehuwden bevinden met kinderen, maar ook zonder kinderen.
Het openluchtrecreatiegedrag van kinderen blijkt de ouderen te stimuleren tot het gebruik van recreatieobjecten. Veel informele recreatievormen zijn een gezinsaangelegenheid - zo zeer zelfs dat er specifieke
gezinssportparken worden aangelegd (b.v. Pittelo bij Assen).
Deze gegevens en indrukken van het oude land komen ook naar voren
bij een specifiek jong poldermilieu. Uit het tijdsbestedingsonderzoek
dat in 1973 onder de Lelystadse bevolking werd gehouden, blijkt dat op
een zondag met typische wandelweer slechts 2% van diegenen die
erop uittrokken, dit niet in gezelschap van anderen deden. Slechts 30%
(vergelijk Rijnmond: meer dan het dubbele) gebruikte hierbij overigens
de auto om er met anderen op uit te trekken. Het is waarschijnlijk, dat
de Lelystadse leefsituatie, gescheiden verkeerssysteem en de korte afstand tot een aantal recreatievoorzieningen, hierbij van invloed zijn.
(14)
De relatieve gezins- en/of thuisgerichtheid in de recreatie uit zich in
twee richtingen.
• Enerzijds vindt op 'werkdagen' meer actieve en passieve recreatie in
of bij de woning plaats, zoals knutselen, timmeren, zelfwerkzaamheid aan auto en woning, maar ook televisie kijken, lezen, platen
draaien e.d. Hieruit vloeien specifieke ruimte - eisen voort. Maar ook
behoefte aan bestedingsmogelijkheden, waarvoor door het hoofd
van het huishouden en/of door de vrouw vrije tijd wordt opgeofferd.
Bij de mensen tussen 15 en 49 jaar blijkt, dat rond 1970 de meest
verbreide wijzen van vrijetijdsbesteding passieve bestedingen thuis
zijn, t.w., lezen en t.v. - kijken; resp. 92% en 85% besteedt frequent zo
zijn tijd. (15)
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• Anderzijds worden, vooral in het weekend, grotere afstanden afgelegd, wanneer men de woning eenmaal verlaat. Of en in welke mate
deze tendenties in de toekomst zullen veranderen, hangt niet alleen
af van een eventuele vermeerdering van de vrije tijd, maar ook van de
aard van deze uitbreiding.
• Een zinvolle ingang tot deze vraagstukken lijkt te liggen bij een
benadering vanuit een typologie van leefstijlen, waarbij beroep,
inkomen, oriëntatie en gezinssituaties ongetwijfeld belangrijke indicaties kunnen opleveren.
De hoeveelheid tijd
Inde tweede plaats is het nuttig nader in te gaan op de reeds genoemde
ontwikkelingen in de hoeveelheid vrije tijd. Uit I.T.S. onderzoek blijkt
o.m. het volgende. Van belang voor de trek naar buiten de woonplaats is
het aantal vrije uren op weekenddagen. Zij die weinig vrije dagen
hebben trekken er evenzeer op uit als de mensen met meer vrije dagen.
Men zou kunnen zeggen: hoe vaak vrij maakt niet uit, maar als men
geruime tijd ter beschikking heeft trekt men er gemakkelijk op uit.
Hoewel dus eigenlijk over de ontwikkeling van de vrije tijd weinig valt te
zeggen is het zinvol de consequenties van 4 alternatieven te overzien:
- geen verandering
: handhaving van het huidige gedragspapatroon in grote lijnen
- kortere werkdagen
: toeneming van recreatie - activiteiten in
de woonomgeving; binnen 15 - 20 minuten
van de woning
- kortere werkweek
: vergroting van de actieradius waarbinnen de recreatie in de open lucht plaatsvindt en intensivering van activiteiten binnen de nu voorkomende verblijfsrecreatiegebieden 'uitloopgebieden'
- meer vakantiedagen
: leidt ten dele tot dezelfde toestand als bij
kortere werkdagen en werkweek en overigens tot grotere afwezigheid uit de primaire woon - en recreatiegebieden.
De instelling van de zomertijd (1977) zal reeds de (avond - )uurrecreatie
en de weekend recreatie meer kans bieden.
De meeste voorspellingen over de omvang van de vrije tijd gaan in de
richtingvan een langzame, doch gestadige uitbreiding van m.n. langere
vrije tijds perioden, zoals vakanties en weekends en minder in een
verkorting van de werkdagen. Dit omdat versnippering van vrije tijd
thans nog ervaren wordt als 'min of meer verloren tijd', waardoor een
volledige vrijetijdsbeleving en de realisatie van een keuze - ervaring
minder mogelijk is. In medische kringen wordt hierover genuanceerder
gedacht, met dien verstande, dat te scherpe contrasten tussen werk en vrije tijd als ongewenst worden beschouwd.
Een vergelijking tussen het aantal vrije uren van huisvrouwen zonder
beroep en mannen en vrowuen werkzaam in een beroep (ook part time) en een derde categorie (van mensen met veel vrije tijd) laat zien,
dat tweederde deel van de eerstgenoemde categoriën en 90% van de
3e categorie op een door de weekse dag (excl. de zaterdag) vier of meer
uren heeft. Dit wijst op de wenselijkheid van voorzieningen op overbrugbare reistijdafstanden van de woningen.
Tabel 18. Verdeling van vrije uren op werkdagen naar beroepspositie16)
'status'
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aantal vrije uren op door de weekse dag
0-3
4-5 6 uur
totaal

Personen werkzaam in beroep 37%
Huisvrouwen zonder beroep
32%
Gepensioneerden; werklozen,
WAO.-ers
6%

47%
34%

16%
34%

100(N=1.532)
100(N= 913)

12%

82%

100(N=

228)

Een kanttekening bij al het voorgaande is, dat in de toekomst er een
verschuiving in maatschappelijke prioriteiten kan plaatsvinden, waardoor b.v. expliciet zou kunnen worden gekozen voor een relatief
geringere 'economische groei' met behoud van werkgelegenheid voor
'allen'. Dit zou ertoe kunnen leiden, dat dezelfde hoeveelheid arbeid
door meer mensen wordt verricht, met als gevolg meer vrije tijd (een
kortere arbeidsdag, vervroegde pensionering, aflopende werktijd voor
ouderen b.v.) en relatief minder inkomen, hetgeen de behoefte aan
andere en ook goedkopere vormen van tijdsbesteding zou stimuleren.
Een dergelijke ontwikkeling zal zeker tot openluchtrecreatie in - en in
de directe omgeving van - het woonmilieu leiden.
Naast een eventuele afname van het aantal officiële arbeidsuren, zal er
een relatieve toename optreden van het aantal gezinnen in de oudere
gezinsfase, hetgeen een gevolg is van het dalend gemiddeld kindertal.
Dit in combinatie met een gemiddeld langere levensduur resulteert in
een versterkte deelneming van oudere personen aan de vrijetijds
besteding. De man en de vrouw die nu een huwelijk aangaan kunnen
een langere periode, beginnend op een jongere leeftijd, tegemoetzien
waarin zij samen, zonder thuiswonende kinderen, zullen leven. Deze
ontwikkeling is belangrijk, omdat gezinnen in de latere fase worden
gekenmerkt door een grotere vrijheid voor de echtgenoten en misschien ook door een iets ruimere financiële armslag.
Kortom, er kan meer tijd en geld beschikbaar komen voor, veelal
gezamenlijke, vrijetijdsactiviteiten. Dit betekent overigens wel dat in dit
verband de grotere belangstelling voor vrijetijdsactiviteiten komt van
een categorie die de leeftijd van 40 jaar is gepasseerd, hetgeen o.m.
inhoudt dat voor deze categorie de nadruk komt te liggen op minder
energievergende, diciplinevereisende en riskante vrijetijdsactiviteiten.
Op grond van bovenvermelde overwegingen kan verwacht worden, dat
de totale openluchtrecreatie eerder toe dan af zal nemen.
Milieubesef
In de derde plaats is de invloed van het groeiend milieubesef van niet te
onderschatten belang voor de openluchtrecreatie. De zorg voor de
natuuriseen maatschappelijk vraagstuk, dat niet losgezien kan worden
van het functioneren van onze samenleving in al zijn facetten. Het
recreatiemotief voor natuurbehoud is dan ook slechts een der vele. Het
natuurlijk milieu en het waardevolle cultuurlandschap bieden de mogelijkheden voor een gedifferentieerde recreatie in de openlucht.
De toegenomen activiteiten op gebied van beheer en educatie wordt
o.m. weerspiegeld door het steeds sneller toenemen van b.v. het
ledental van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. (17)
Uit een onderzoek onder de Gooise leden van deze vereniging blijkt
duidelijk, dat de recent lid geworden leden meer waarde hechten aan
wandelmogelijkheden dan om ideële redenen lid zijn geworden. Men
wordt over het algemeen ook op steeds jongere leeftijd lid.
Dat ook in algemene zin de belangstelling voor 'natuurrecreatie'
toeneeemt blijkt uit recente gegevens. Het C.B.S. vond in 1963 een
significant verschil tussen de mate van in de natuur recreëren van
leidinggevenden, welgestelden en middenstanders enerzijds en arbeiders en agrariërs anderzijds. Een onderzoek in Amsterdam en Velzen
toont aan, dat de natuurrecreatie geen elitaire zaak meer is, hoewel de
voorkeur bij lagere inkomensklassen iets geringer was dan bij de
hogere klassen. (18)
Kinderboerderijen, school - en kindertuinen, biologische centra, volkstuintjes en heemparken blijken waardevolle educatieve voorzieningen
om kinderen en volwassenen in contact te brengen met de natuur.
Het feit dat in Lelystad vrijwel iedereen over een normale tuin bij de
woning beschikt neemt niet
weg dat vanwege de enorme belangstelling
met een norm van 10m22 volkstuin per inw. gerekend wordt i.p.v. het
landelijk cijfer: 3,5 a 5 m per inw!
De bekende nationale boomfeestdag, die in 1957 startte met 1.600
schoolkinderen te Apeldoorn, is uitgegroeid tot 100.000 kinderen in
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meer dan 450 gemeenten in 1976. Vanaf 1957 hebben ruim 750.000
kinderen - die met elkaar over het miljoen bomen en struiken in de
grond hebben gezet - een herinnering aan de boomfeestdag. Het is
duidelijk, dat e.e.a. de belangstelling voor recreatie in de openlucht op
positieve wijze zal beïnvloeden.
De afstand tussen woning en recreatief opvanggebied
Eerder in dit hoofdstuk is reeds gewag gemaakt van de wenselijkheid
om recreatietuinen zo dicht mogelijk bij de woonkernen te realiseren.
Uit studies is gebleken, dat deze doelstelling wenselijk is teneide zo
veel mogelijk mensen kansen te geven om te recreëren in de openlucht.
Dit geldt vooral voor ruimtelijk minder mobiele bevolkingscategorieën
(bejaarden, gehandicapten, moeders met kinderwagens, mensen zonderauto), mensen met weinig vrije tijd (door de aard van hun werkzaamheden: artsen, functionarissen, scholieren, huisvrouwen, landbouwers,
mensen met bijbaantjes) en bevolkingscategorieën die noodgedwongen over te zeer versnipperde vrije tijd beschikken om veel aan
openluchtrecreatie te kunnen doen (werkers in ploegendienst, verkoopsters, seizoen - arbeiders, huismoeders met jonge kinderen).
De belangstelling voor recreatieve voorzieningen van bovengenoemde
groepen, althans voor sommige specifieke voorzieningen, houdt nauw
verband met hun mobiliteitsniveau. Dit houdt b.v. in dat moeders met
jonge kinderen alleen in een park wandelen wanneer het dichtbij de
woning gelokaliseerd is. Zwembaden en trapvelden zijn evenzo in trek
bij jongeren dan bij ouderen etc. Wanneerdergelijke voorzieningen niet
nabij de woonomgeving gelokaliseerd kunnen zijn om wat voor redenen
dan ook, dan is de bereikbaarheid per openbaar vervoer uiterst gewenst
en soms noodzakelijk.
Dit alles heeft te maken met een nadere factor, die op de nabijheidswensen van de recreant inwerkt: het zich bewust zijn van de aanwezigheid
en gebruiksmogelijkheid van een bepaalde voorziening. Toch is de
enige manier om zo'n mogelijkheid aan de weet te komen het horen
praten of lezen er over of het in het voorbijgaan zien van de voorziening.
Vooral dit laatste is in de stedelijke gebieden een belangrijke kennisbron en een eerste aanleiding om deel te nemen aan een bepaalde
recreatieve activiteit. Daarom is ook de lokatie en situering, bewegwijzering en attractieve aanblik van groot belang voor de specifieke
voorzieningen.
De afstanden die in de praktijk door de recreant worden afgelegd zijn
voor de kortere afstanden uiterstmoeilijk te bepalen. Aan de hand van
de tot nu toe bekende gegevens is voor de dagrecreanten, die zich in de
'natuur1 willen verpozen vanuit een woongebied een afstandsgedrag
vastgesteld, dat geldt voor het bezoek aan alle soorten dagrecreatievoorzieningen, zoals die gewoonlijk in een plangebied aanwezig zijn.
(zie bijl. 4) Duidelijke blijkt uit de figuren, dat er een sterk afnemende
animo bij langere reisduren is.
Bij de lokatie van voorzieningen van recreatieve aard ware ermee te
rekenen, dat in het algemeen de bereidbaarheid aanwezig is om een
langere reistijd te ondergaan naarmate de verblijfstijd langer is en de
attractie groter. Dat neemt niet weg, dat bij een meerkernig opgebouwd
stedelijk gebied meer mogelijkheden aanwezig zijn de reistijd tot
recreatie - objecten te verkorten en daardoor het gebruik gemakkelijker te maken. Vooral tussen de hoofdkern en de middelgrote kernen
liggen gebieden, die voor veel mensen in relatief korte tijd bereikbaar
zijn (hoge centraliteit). Dat betekent dan ook, dat in deze zones de
voorzieningen bij voorkeur worden gesitueerd, die een relatief groot
draagvlak behoeven.
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In de zone direct rond de kern, om de gedachten te bepalen tot ca 1000
m uit de bebouwing, kunnen elementen worden gevestigd die een
kleiner draagvlak behoeven of b.v. vnl. landschappelijke waarde hebben voor een kernbewoner zoals een landbouwbedrijf.

5. Enkele achtergronden voor prognoses
Dein het voorgaande besproken soms paradoxale tendenzen bieden te
weinig houvast voor het doen van exacte voorspellingen. Volstaan
wordt met marges in richtingen aan te geven.
In tabel 19 wordt een overzicht gegeven van de verdeling van de doelen
bij dagtochten van meer dan 2 uur. (19) Uit een eerder onderzoek bij
recreanten, die een dagtocht maakten bleek bij vergelijking, dat de
animo voor het water groter was nl. 53% voor hen die voor 4 uur of meer
een recreatiedoel buiten kozen, terwijl uit tabel 19 over het totaal een
percentage van 39 kan worden berekend. (20) Niettemin kan een
daling worden geconstateerd, die waarschijnlijk met de waterkwaliteit
samenhangt. Indien door milieuverbeterende maatregelen meer schoon
waterter beschikking komt zou de animo voor het'spelen met water" wel
weer groter kunnen worden. Voor Almere lijkt deze veronderstelling
plausibel, temeer daar het gebied grote mogelijkheden heeft te bieden
m.b.t. het water.
Enkele andere algemeen bekende globale conclusies bij bezoek van
objecten (buiten woongebieden binnen de regio) zijn:
• dalend bezoek bij toenemende afstand tussen woonplaats en
object,
• meer dan 50% der recreanten zijn gezinnen met jonge kinderen,
• de auto is metgem. 65% van de vervoerswijzen het favoriete vervoermiddel,
• men verblijft tenminste ± 3 uur op het object.
De meest voorkomende activiteit op de onderzochte objecten is wandelen; tot 77% der recreanten op recreatie - objecten. Gevolgd door recreanten in een 'gemengd' gebied als de Kennemerduinen (natuurlijk 100%
voor alleen het strandgedeelte). En verder:
• sport - en spel (georganiseerd), tot 14%,
• vissen, tot 14%.
Tabel 19. Dagtochten21)
Grote
Steden

Middelgrote
steden

Kleine
Steden

Geïndustr.
platteland

Agrar.
plattel

48%

53%

51%

49%

46%

16,5

18,7

16,6

21,2

18,9

11,4

( 4,5
( 0,8
( 1,2
2,5
2,5
5

4,3
0,9
1,2
1,6
3,9
6,8

4,7
0,6
1,2
2,7
2,9
4,5

7,6)
0,7)10,2
1,9
3,3
2,5
5,1

4,9
0,5
1,2
3,9
2,4
6

2,7
1
1
2
1,1
3,6

1,5

1,2

1,6

1,3

2,1

1,4

Totaal
Percentage van de Nederlandse bevolking dat de woning
heeft verlaten voor het maken
van een dagtocht van meer
dan 2 uur
Percentage tochten met
doel recreatie buiten
waarvan:
zwemmen/zonnen
vissen
watersport
rondrit
verblijf op dagcamp. e.d.
wandelen

6,5

Procenten tochten met doel
attractiepunten

50%

Bron: Brouwer. 1976.

Duidelijk is de wens naar meer specifieke kleinere voorzieningen en
installaties. Dit gaat op tot 34% der recreanten. Bovendien blijkt uit de
waardering voor rust en stilte (± 50% der recreanten). Dus is zonering
van de recratiegebieden gewenst, naast het hanteren van relatief lage
capaciteitsnormen en goede inrichting.
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B. Oriënterende

behoeftenraming

Inleiding
Het is wenselijk, dat de recreatievoorzieningen in een nieuwe stad
vooruitlopen op de gangbare normen m.b.t. het inwonertal of nader te
specificeren aantallen gebruikers. In de eerste plaats is dit principe van
belang om de'pioniers'niet te veel opde proef te stellen. Desnellegroei
van Almere is een garantie, dat het eventuele risico, dat wordt gelopen
minimaal is. In de tweede plaats is erde vraag, die door recreanten uit de
regio wordt uitgeoefend m.n t.a.v. watersport, oeverrecreatie en vormen
van recreatie, die zich kenmerken door een extensief terreingebruik.
Overigens is één schaarse voorziening in Almere en de achterliggende
zuidlob van Zuidelijk Flevoland in voldoende mate aanwezig: ruimte.
Gegeven de meerkernige opbouw van Almere is een scheiding tussen de
binnen en buiten de woonkern gelegen openluchtrecreatievoorzieningen minder belangrijk dan het niveau van de totale dagtrek naar openluchtrecreatieobjecten. Voor dit gebied lijkt een omvang van meer dan
30% van de bevolking op een mooie zomerse zondag (gemiddeld) reeël.
(22) Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat door het aanbod van voorzieningen dicht bij huis relatief meer inwoners van Almere en ook gedurende
langere tijd van deze mogelijkheden gebruik kunnen en zullen maken.
Desondanks zal ook hier ongetwijfeld aan weekendtrek plaats vinden;
deze wordt vooralsnog geraamd op 9% van de bevolking. Bovendien zal
bij de dagrecreatie ook een deel van de bevolking zich buiten het gebied
van Almere begeven, voorlopig te schatten op 5% van de bevolking.
Voor de inwoners van Almere is opgrond van vergelijkend onderzoek en
allerlei overwegingen een voorlopige cijferopstelling gekozen t.a.v. de
verdeling van de recreanten naar gebied voor 1980 (tabel 20). (23) Voor
latere peiljaren is dezelfde verdeling aangehouden, hoewel het denkbaar
is, dat de weekendtrek iets afneemt t.g.v. (of koste) van bezoek aan de
buitenruimte en mogelijk wat meer mensen binnen de woonkern blijven
als het groen en de voorzieningen tot ontwikkeling zijn gekomen.
Tabel 20. Dagrecreatie in de openlucht naar plaats, 1980
Totale omvang: 33,5% van de bevolking
waarvan: 6,-% watersport
17,5% binnen 15 a 20 min. van de woning
hiervan: binnen de woonkern: 7,5%
in de buitenruimte: 10,-%
10,-% buiten 15 è 20 minutenzöne
15% buitenruimhiervan: in de buitenruimte:
5,0% te van Almere
buiten Almere:
5,-%

94

Twee extreme vormen van ruimtegebruik in de recreatieve sfeer betreffende de verblijsrecreatie, gekenmerkt door een langdurig verblijf op één
plaats en hettourrijden, veelal gekenmerkt door een zeer kort verblijf op
één plaats en 'bezoek' aan een groter gebied. Aan deze beide vormen en
de vele tussenvormen zal in Almere op een uitnodigende wijze moeten
worden tegemoetgekomen met vermijding van de nadelige effecten. Zo
is het wenselijk aan de mobiliteitsbehoefte tegemoet te komen door
autoroutes aan te sluiten op fiets - en wandelroutes. Aan een permanent
plekje buiten in de natuur met de nodige bescherming en op zeer korte
afstand van de woning ( 1 5 - 3 0 minuten) lijkt eveneens behoefte te
bestaan en aan tegemoet gekomen te kunnen worden binnen Almere. De
verwachting is dat daarmee grotere groepen van de bevolking kunnen
worden bereikt, een bijdrage wordt geleverd aan een geringere mobiliteit
(qua afstand) en een grotere gebruiksintensiteit mogelijk wordt. De
ontwikkeling van het aantal permanente recreatie - verblijven en caravans in Nederland spreekt in dit verband boekdelen. (24)
In aansluiting opde voorgaande paragrafen zal achtereenvolgens worden ingegaan op de behoefte aan openluchtrecreatievoorzieningen in de

buitenruimte t.b.v. de inwoners van Almere (2), mensen uit de regio (3) en
t.b.v. de watersport (4). Het gaat hierbij om ramingen, die zowel zijn
geïnspireerd door gedrag in het verleden als door verwachtingen voor de
toekomst en het aanbod, dat in Almere kan worden gerealiseerd.
Recreatievoorzieningen t.b.v. inwoners van Almere
Zoals hierboven is gesteld wordt verwacht, dat ongeveer 33,5% van de
inwoners van Almere op een gemiddelde zomerzondag in de toekomst
een bezoek zal willen brengen aan parken, natuur • en recreatieterreinen
of zich zal verpozen op andere openluchtrecreatievoorzieningen zoals
binnendijks water en randmeren. In deze par. wordt gepoogd de ruimtebehoefte te berekenen van de 15% van de bevolking, die de buitenruimte
opzoekt.
De volgende typen gebieden in de buitenruimte zijn primair te onderscheiden:
- concentratiepunten (drukke oevers, attractiepunten, sedentaire voorzieningen zoals recreatietuinen met een huisje e.d.)
- 'stille'landgebondenvoorzieningen(bos,akkerenweilandt.b.v. mobiele recreanten, bos - en 'natuur" - gebied voorde stiltezoekers, terreinen
voor de beoefening van diverse vormen van sport en 'recreatiesport',
b.v. golfcourse, open recreatiesportpark)
- 'stille' oevervoorzieningen (zowel aan de randmeren, langs de kanalen
als aan de binnendijkse waterpartijen zal een categorie mensen rust
zoeken).
Bij de schatting van de verdeling van de recreanten over deze drie
hoofdcategorieën van openluchtrecreatievoorzieningen is er van uitgegaan, dat een deel van de mensen meerdere voorzieningen bezoekt
(20%). (25) Bovendien is verondersteld, dat de belangstelling voor'stille'
oever- en 'stille' landgebonden recreatievoorzieningen in de loop van de
tijd groter zal worden to.v. de concentratiepunten.
De recreanten in de buitenruimte kunnen dan in eerste instantie als volgt
zijn verdeeld:
concentratiepunten
60%
(9% van de bevolking)
stille landgebonden voorzieningen 30% (4,5% van de bevolking)
stille voorzieningen
30% (4,5% van de bevolking)
Voor de concentratiepunten is voor de beginfase een circulatiefactor (=
totaal dagbezoek: maximum momentbezoek) van 1,5 aangehouden die
in de tijd iets oploopt; voor de 'stille' landgebonden voorzieningen en
oevervoorzieningen resp. 2,5 en 2. In tabel 21 wordt voorde verschillende groeistadia (85.000 inw. komt overeen met 1990) van Almere het
aantal dagrecreanten op het maximum-moment gegeven, verdeeld
over 3 onderscheiden typen recreatiegebieden.
De toegepaste bezettingsvorm (capaciteit) op het moment van maximale
dru kte is voor de concentratiepunten 250 pers./ha, de stille landgebonden voorzieningen 5 pers./ha en voor de stille oevers 10 pers./ha. (26)
De norm voorde concentratiepunten moet hierbij als netto worden opgevat, terwijl bij de andere typen recreatiegebieden van bruto ruimtebehoefte sprake is. Voor specifieke ontsluiting, parkeren een noodzakelijke aankleding van deze voorzieningen wordt rekening gehouden
met een extra ruimtebeslag van 125% van de netto behoefte. Bovendien
worden de binnendijks gelegen concentratiepunten ingebed in een
gebied - dat als uitloop van het betreffende concentratiepunt kan worden
opgevat en dat het eigenlijke concentratiepunt (bruto oppervlak) geen
oppervlak met een factor 10 overtreft. De 'schil' van het buitendijkse concentratiepunt wordt gesteld op een factor 3 van het netto oppervlak;
deze schil is dus incl. parkeervoorzieningen e.d.); ze ligt overwegend
binnendijks.
Voorts is ervan uitgegaan, dat de concentratiepunten wat hun netto
oppervlak betreft voor 40% binnendijks en derhalve voor 60% buitendijks zijn gesitueerd i.v.m. de belangrijke plaats, die de strandrecreatie
hierbij inneeemt. Aan de oppervlakte, die nodig is voor de stille
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Tabel 21. Recreanten uit Almere naar type voorzieningen en
ruimtebehoefte
concentratiepunten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

85000
inwoners Almere
7650
recreanten:
1,50
circulatiefactor:
max. momentbezoek:
5100
250 pers./ha
capaciteit:
voorlopige oppervlakte:
20 ha
waarvan binnendijks netto
8 ha
buitendijks netto:
12 ha
totale oppervlakte:
246 ha

* waarvan 625 ha als overgangsgebied tussen zuivere natuur en 'denkbare' recreatieterreinen.
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'stille' landgebonden voorzieningen
125000
10300
1,55
7000
28 ha
12 ha
16 ha
361 ha

250000
18750
1,60
11700
47
20
27
603

85000
3825
2,50
1500
5 pers./ha
ha
300 ha
ha
ha
ha
300 ha

125000
6200
2,50
2500
500 ha

'stille' oevergeb. voorzieningen

250000
13125
2,50
5200

85000
3825
2,00
1900
10 pers./ha
1000 ha
190 ha

_
500 ha

1000 ha*

p.m.
285 ha

125000
6000
2,00
3000

250000
13125
2,00
6600

300 ha

660 ha

p.m.
450 ha

p.m.
990 ha

-

oeverrecreatie is de noodzakelijke component, het water, toegevoegd:
de oppervlakte hiervan is voorshands gesteld op 50% van de oeveroppervlakte. Indien uit een oogpunt van waterhuishouding of anderszins
een grotere wateroppervlakte nodig is ware de oevers in evenredige
mate te verg roten. Overigens wordt dit oppervlak uiteraard ookgebruikt
door watersporters.
Langs de dijken ware waar enizinsmogelijkook buitendijks stroken in te
richten voor de stille oeverrecreatie (p.m.)
De totale benodigde oppervlakte recreatiegebied voor de inwoners van
Almere in de buitenruimte bedraagt derhalve (tabel 21) bij 85.000,
125.000 en 250.000 inwoners resp. 830,1310 en 2590 ha. Deze cijfers
geven een redelijke indicatie van de orde van grootte en de onderlinge
verhoudingen. Voor het structuurplan (250.000 inw.) is aldus een totale
oppervlakte van 2590 berekend t.b.v. de openluchtrecreatie voor de
inwoners van Almere. Indien men van de normen van de Maas zou
uitgaan en daarbij het stadspark en stadsgewestelijk park samen (2375
ha bij 250.000 inw.) vergelijkt met de berekende oppervlakte van 2590
ha recreatiegebied in de buitenruimte, dan blijkt de laatste 9% hogerte
liggen. (27) Nader onderzoek en beleid zal moeten aangeven waarheen de ontwikkeling 'het best' kan worden geleid. Intussen zij nog
opgemerkt, dat de groene wiggen, die de kernen binnendringen
grotendeels als stadsdeelpark kunnen worden beschouwd in deze
vergelijking (volgens Maas 400 ha); in het laatste overzicht bij de
planbeschrijving (schatting bestemmingsverdeling stedelijke buitenruimte) worden deze groene lobben overigens tot de buitenruimte
gerekend, hetgeen overeenkomt met de definiëring van het 'netto
stedelijk gebied' van Almere.
Het spreekt vanzelf, dat de oppervlakten, die een recreatieve bestemming krijgen 10 è 15 jaar eerder, voorzover ze moeten worden ingeplant, aan het mogelijke landbouwkundige gebruik worden onttrokken.
Vandaar de eerdergenoemde 1625 ha in 1980 waarvan ca 1000 ha voor
lokale behoefte tussen 1990 en 1995 en 625 ha aansluitend bij
natuurterrein, hetgeen op den duur mede als boven lokale behoefte
geldt (zie volgende par.; tabel 22).
Op de lokatie van bovenvermelde recreatievoorzieningen wordt elders
ingegaan.
Recreatievoorzieningen t.b.v. recreanten op het oude land
Ook hiervoor geldt: het aanbod van voorzieningen bepaalt de feitelijke
vraag. Dagrecreanten van het oude land, die in de toekomst Almere
zullen bezoeken, zullen in de eerste plaats de oevers van de randmeren
gaan bezetten. Dat gebeurt nu reeds terwijl er nog nauwelijks voorzieningen zijn aangebracht. Indien in de buitenruimte van Almere, goed
gesitueerde openluchtrecreatie - objecten worden gerealiseerd alsmede één of meer attractiepunten van verschillende aard zullen ook
daar recreanten uit de regio naar toe trekken. Bovendien mag worden
aangenomen, dat al dan niet hieraan gekoppeld een levendige belangstelling zal bestaan voor de nieuwe stad als totaliteit. Ook dit laatste
geeft een (verspreide) druk op de buitenruimte.

Uitgangspunt bij de volgende raming is, dat de recreanten die Almere
zullen bezoeken uit een gebied komen binnen een straal van 30 km van
de randmeren in de provincies Noord - Holland en Utrecht. Indien wordt
uitgegaan van de aanwezigheid van de brug bij Huizen over het Gooimeer en een verbinding met Noord - Holland ten noorden van het
Noordzeekanaal omvat het recruteringsgebied in 1985,1990 en 2000
ca 2 miljoen inwoners. Bij een trek naar oevers in het algemeen van 10%
van de bevolking en een trek naar de Randmeren van 60% hiervan,
alsmede een verdeling oude land/nieuwe land van 40/60% i.v.m.
beperkter mogelijkheden aan de oude landzijde zou een totale druk op
de Z.IJ.P. - oevers (Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland en Markerwaard) ontstaan van 72.000 dagrecreanten.
Tegen de achtergrond van de ligging van de grote bevolkingsconcentraties t.o.v. de oevers van de drie polders lijkt een verdeelsleutel: 10%
Oostelijk Flevoland, 50% Zuidelijk Flevoland en 40% Markerwaard
mogelijk. Zonder Markerwaardoevers zou wellicht 70% naar Zuidelijk
Flevoland gaan en 30% naar Oostelijk Flevoland; hierbij is wel een
verbindingsweg verondersteld tussen Zuidelijk Flevoland en Noord Holland ten noorden van het Noordzeekanaal. I n het eerste geval wordt
aangenomen, dat van de recreanten naar de oevers van Zuidelijk
Flevoland 40% in Almere een plaats zoekt (14.500), in het tweede geval
zou, i.v.m. de dan ontstane druk op de Zuidelijke Flevolandoevers en de
mogelijkheden langs het Markermeer wellicht in Almere eveneens 40%
van de dagrecreanten naar Zuidelijk Flevolandoevers neerstrijken
(20.000).
Indien het merendeel van deze recreanten (80%) naar drukke buitendijkse oevers trekt met een circulatiefactor 1,25 en een capaciteit van
1500 pers./ha is hiervoor netto 6 è 8 ha strand nodig. Voor de stille
oeverrecreanten is bij een circulatiefactor 2 en een capaciteit van 10
pers./ha 150 a 200 ha oever nodig. Indien bij de stille oevers nog het
water wordt meegerekend en deze stille oevers vrijwel geheel binnendijks worden aangelegd resulteert een oppervlakte van 300 a 400 ha.
Voorshands is voor 1980 met een te reserveren en in te richten
behoefte van 300 ha gerekend. Op langere termijn, wanneer de
mogelijkheden op recreatiegebied in Flevoland tot 'volle wasdom' zijn
gekomen met o.a. het Horsterbos in het oostelijk deel van Zuidelijk
Flevoland, is het wellicht raadzaam 400 ha voor de regionale behoefte
te reserveren. De onderverdeling van de 'recreatieve oppervlakten' laat
het volgende beeld zien (tabel 22):
Tabel 22. Globale indeling van de'recreatieve ruimte'in Almere
in ha en fase

±1980
Lokaal Regionaal Totaal

2000++
Lokaal Regionaal Totaal

Extensieve
625
Recreatie
(overgang tot
natuur)i)
In- en extensief: 1000

D

625 ha

225

400

625 ha

300

1300 ha

2400

400

2800 ha

1625

300

1925 ha

2625

800

3425 ha

Watersport
In de ontwikkeling van de watersport zijn enkele zeer duidelijke trends
te onderkennen:
- Een zeer snelle groei van het aantal boten, recentelijk 10% per jaar.
(28)
- Een relatieve stijging van het aantal motorboten t.o.v. het aantal zeilboten

1) In verband met de praktische gebruiksmogelijkheden van dit overgangsgebied rond 1980 zou het
onjuist zijn dan ai een deel van deze reservering
aan de regio toe te rekenen. Op lange termijn is een
verdeelsleutel 1 /3 lokaal, 2/3 regionaal toegepast.
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- Een verschuiving van watersport naar watertoerisme (het aspect van
het verblijf van enkele dagen op de boot wordt relatief belangrijkerdan
het varen voor 1 dag.
Over de toekomstige ontwikkeling van het botenbezit in Nederland
bestaan verschillende prognoses. (29) In Zweden is nu reeds 1 boot per
20 inwoners aanwezig (incl. roeiboten en kano's). Zweden is een zeer
dunbevolkt land met een hoog welvaartsniveau van relatief veel water.
Volgens de Marrekritestudie zou in Nederland het verzadigingspunt bij
25 è 30 inwoners per boot liggen (excl. kano's en roeiboten). (30)
Dit lijkt om allerlei redenen aan de hoge kant. Voor Almere met zijn
waterrijkdom zou het botenbezit op den duur wel hoger kunnen liggen
dan gemiddeld in Nederland, b.v. op 1 boot per 30 a 35 inwoners. In
tabel 23 is het relatieve en absolute botenbezit van inwoners van
Almere voor 3 ontwikkelingsfasen aangegeven alsmede de verdeling
over de diverse boottypen bij een niveau van 1 op 35.
Tabel 23. Botenbezit naar type, van inwoners van Almere in 3
groeistadia.
Inwoners

85.000
125.000
250.000

Totaal Totaal
boten

Waarvan:
KajuitKajuitOpen motorboten
zeilboten motorboten Snel Langzaam

Boten
5m

1:35
1 :35
1:35

35%
36%
37%

35%
35%
35%

2.430
3.570
7.100

25%
24%
23%

4%
3%
2%

1%
2%
3%

T.o.v. de huidige situatie is geen rekening gehouden met de trend, dat
de boten groter werden de laatste 'groei jaren'.
Aangezien niet alle inwoners van Almere een ligplaats voor hun boot in
het Almere - gebied zullen willen hebben zijn enkele veronderstellingen gedaan over de afvloeiing. Daartegenover staat natuurlijk een
aanzienlijke belangstelling uit de regio om ligplaatsen in Almere te
kiezen. T.a.v. de 'thuishaven' van botenbezitters onder de inwoners van
Almere is verondersteld dat van:
- de eigenaars van de kajuitzeiljachten en kajuitmotorboten 75% een
vaste ligplaats in Almere wil hebben;
- de eigenaars van open motorboten 89% een vaste ligplaasts in
Almere willen hebben;
- de eigenaars van de kleinere zeilboten voor 95% een vaste ligplaats
in Almere willen hebben.
Daarmee wordt de verdeling van het botenbezit van inwoners van
Almere in Almere als volgt (tabel 24):
Tabel 24. Verdeling van het botenbezit van Almeerders met Almere als thuishaven (buitendijks en binnendijks)
Inwoners Kajuit- Kajuit- Open motorboten Boten
zeilmotor- Snel Langzaam 5 m
boten boten
85.000
125.000
250.000

640
960
1.970
100%

450
645
1.225
100%

75
85
115
100%

20
55
170
50%

810
1.200
2.400
100%

I

i

buitendijks

binnendijks

Totaal waarvan
buitendijks
2.000 1.175
2.850 1.715
5.900 3.400

Voor de totale bevolking van Almere alleen al zou aan de randmeren bij
een gemiddelde grootte van een jachthaven van 700 ligplaatsen ruimte
voor 5 jachthavens moeten worden gereserveerd.
De behoefte aan ligplaatsen binnendijks kan op ± 60% van het aantal in
de binnendijkse wateren worden gesteld; de rest wordt thuis en op
andere plaatsen opgeslagen. Daarmee resulteert een behoefte aan
1.500 binnendijkse ligplaatsen bij 250.000 inwoners. Bij een gemiddelde omvang van ruim 300 ligplaatsen per binnendijkse haven zijn
uiteindelijk 5 jachthavens in de binnendijkse buitenruimte nodig.
Voorde watersportliefhebbers uit de regio kan een soortgelijke berekening worden opgezet als voor de inwoners van Almere. Indien 25% van
de botenbezitters (40 inw. per boot) uit het recruteringsgebied een
ligplaats aan de randmeren zou wensen en daarvan kunnen 8.000
ligplaatsen aan de oude landzijde worden gerealiseerd dan resteert
nog een behoefte van (2.000.000 : 40) x 0,25)-8.000) = 4.500
ligplaatsen aan de polderzijde van het Gooimeer, Umeer en Markermeer; overeenkomend met 6 jachthavens. In totaal zouden hiermee
zowel aan de dijken van het nieuwe land 11 jachthavens worden
aangelegd als 11 aan de oude landzijde aanwezig zijn.
Het is duidelijk, dat aan dit vraagstuk nog enige onopgeloste problemen
verbonden zijn. Toch is aan de kusten van Almere een zestal jachthavenlokaties op de plan kaart aangegeven, alsmede een lokatie nabij de
Oostermeent, die vanaf het oude land bereikbaar zal moeten worden
gemaakt. De omschrijving 'kleinschalig' op de plankaart duidt op een
capaciteit in de orde van grootte van 300 a 400 ligplaatsen; e.e.a. ook .
i.v.m. de idee het Eemmeervanuit het Gooimeerniet extraonder drukte
zetten.
Bijzondere bestemmingen
Onverwachte ontwikkelingen kunnen zowel gelegen zijn in de grotere
ruimtebehoefte van bestaande activiteiten als in die van nieuwe activiteiten. Daarom is het goed uit het plan hiervoor ruimten op zeer
uiteenlopende lokaties te reserveren. Een voorbeeld zou kunnen zijn
de veldsport. I n de gehanteerde norm voor het netto stedelijk gebied is
veldsport begrepen. In de praktijk blijkt vaak, dat meer ruimte nodig is
voorgebouwde voorzieningen, infrastructuur e.d., waarmee dan groen en sportvoorzieningen dikwijls worden weggedrukt. Een deel van de
veldsport zal dus indien al niet nodig uit overwegingen van ruimtebehoefte soms om redenen van situering en schaal (bij een kleine kern met
name) in de buitenruimte worden geïntegreerd; van integratie met de
kern is dan alleen nog sprake voorzover dergelijke voorzieningen in een
z.g. groene wig liggen. Ter vermijding van misverstand zij hier opgemerkt, dat deze groene wiggen niet tot het netto stedelijk gebied en dus
tot de buitenruimte worden gerekend.
Voor de georganiseerde veldsporten is op grond van de leeftijdsopbouw, deelnemingspercentages, teamgroottes, bespeelbaarheid e.d.
een prognose gemaakt van de netto-en bruto benodigde oppervlakte.
In onderstaand overzicht zijn de resultaten gegeven van de benodigde
bruto - ruimte:
begin 1985:
66 ha
begin 1990:
± 130 ha
begin 1995:
± 1 8 5 ha
begin 2000:
± 240 ha
bij 250.000 inw. ± 350 ha.
Naast de georganiseerde veldsporten doet zich een vrij sterke ontwikkeling voor van de z.g. recreatiesport. Tot welke stabiele verhoudingen
deze activiteiten zullen leiden is nog vrij moeilijk te overzien. Het is in
ieder geval niet ondenkbaar dat vanuit de recreatiesport impulsen
zullen uitgaan op een groter ruimtegebruik voor veldsporten, maar ook
kunnen zich geheel nieuwe vormen van 'bespeling van de buitenruimte'
in deze sfeer voordoen. In de prognoses van de terreinbehoefte is deze
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vormvan recreatie wel begrepen, maar met onbekende ontwikkelingen
kan nu eenmaal bij de planning maarop indirecte wijze rekening worden
gehouden.
Naast dit simpele voorbeeld zijn er andere te noemen op het gebied van
de recreatie (recreatietuinen b.v.), het werken (internationale instellingen), de educatie (particuliere) vormen van hoger (beroeps) (onderwijs),
de verzorging (centra voor resocialisatie, conferentie - oorden) en het
wonen (bijzondere woonbebouwing geënt op b.v. de randmeerrecreatie) etc.
De verscheidenheid van mogelijke - voor de regio of daarboven reikende - vestigingen maakt het duidelijk waarom op de plankaart met deze
reserveringen - tot een totale oppervlakte van 650 ha - op zeer verschillende plaatsen is rekening gehouden.
Ontsluiting van de buitenruimte (31)
In hoofdstuk 6 worden de algemene doelstellingen en uitgangspunten
inzake het verkeer behandeld. De werking van de infrastructuur in de
buitenruimte is in het kader van het ruimtelijk ordeningsproces tweeërlei:
- procesvolgend: de infrastructuur is afgeleide van de ruimtelijke
ontwikkeling. D.w.z. de infrastructuur wordt doelgericht aangelegd
op grond van een geprojecteerde en/of feitelijke ontwikkeling.
- processturend: de infrastructuur is trekker van de ruimtelijke ontwikkeling. D.w.z. door de aanleg van de infrastructuur in een gebied
wordt niet alleen het geprojecteerde en/of feitelijke grondgebruik
gediend; tevens ontstaan erdoor vestigingsmogelijkheden voor andere bestemmingen.
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Voor de ontwikkeling van de buitenruimte in Almere zijn de weginfrastrutuur en de waterinfrastructuur op beide manieren van betekenis,
aangezien hiermee de bereikbaarheid en ontsluiting van delen van het
gebied bepaald wordt. De mate van toegankelijkheid bepaaltsterk de
plaats van vestiging voor diverse bestemmingen in de buitenruimte (b.v.
druk gebruikte recreatieve voorzieningen). Een aantal bestemmingen
is niet los van de ontsluitingsstructuur te lokaliseren.
Door het onderscheid in te intensiveren ( = ontwikkelingszones) en te
extensiveren gebieden is in wezen de hoofdopzet voor de bestemmingsstructuur in de buitenruimte bepaald. De ontwikkelingszones
moeten de vestigingsplaats vormen voor vele soorten ruimte - intensief
grondgebruik met een soms groot aantal bezoekers/gebruikers. Eis is
dat deze gebieden goed bereikbaar en goed ontsloten zijn voor alle
soorten verkeer. De buiten de ontwikkelingszones gelegen gebieden
behoeven aanzienlijk geringere toegangkelijkheid. Voor sommige
bestemmingen in deze gebieden zal de toegankelijkheid zelfs zeer
beperkt moeten zijn (b.v. 'natuurgebied').
Op basis van de globale bestemmingsstructuur voor de buitenruimte
kan een hoofdstructuur van het wegennet voor de eerste fasen van de
ontwikkeling ontworpen worden. Daarbij is uit te gaan van een isolatie/
communicatieconcept, waarin gestreefd wordt naar verkeersluwe naast
verkeersintensieve gebieden.
De weginfrastructuurvoorzieningen kunnen in eerste instantie in een
eenvoudige vorm aangelegd worden. In een latere fase met de ontwikkeling van een gedetailleerder bestemmingenstructuur, en grotere
verkeersstromen kan uitbouw in een definitieve vorm plaatsvinden.
Geen enkel deel van de buitenruimte is van autoverkeer te vrijwaren bij
een onbeperkte toegankelijkheid en ontsluitingsstructuur in het gebied.
De auto is op de schaal van Almere nl. niet afstandsgevoelig. Een zeer
bewuste zoneringsstrategie, waarbij gedacht wordt aan de te extensiveren en verkeersluwe gebieden, zal zich dan ook primair moeten
richten op de geleiding van het autoverkeer. Elke piekwaar de auto kan
parkeren heeft potentieel gebruik als recreatieplek in zich. De afstand
van deze plek tot de kernen heeft hierbij geen bijzondere betekenis.
Slechts de situatieve mogelijkheden spelen dan nog een rol.

De beperkte actieradius (afstandsgevoeligheid) van fietser en voetganger brengt met toenemende afstand extensivering met zich mee. Isolatie van gebieden is dan ook mogelijk in veel gevallen zonder beperking
van de toegankelijkheid voor langzaam verkeer.
De nabije ligging van de te extensiveren gebieden bij de kernen zal
naast een adequate ontsluitingsstructuur de ligging van barrièrres, b.v.
water of stadsautowegen, als stuurmiddel voorde ontwikkeling kunnen
dienen. In welke mate zullen de stadsautowegen evenwel Barrièrewerking veroorzaken? De geluidshindereisen stellen normen, waardoor
woonbebouwing een paar honderd meters van dit soort wegen verwijderd blijft. In deze zone zijn uitloopmogelijkheden ruimschoots aanwezig. Daar waar de buitenruimte de kernen in wordt gevoerd in de vorm
van b.v. een landschapsontwikkelingszone, zullen de in deze groenstructuur voorkomende paden en (water -) wegen ongelijkvloers onder
dan wel over de stadsautoweg gevoerd moeten worden. Fysiek is er dus
geen sprake van een barrière. Visueel misschien wel, evenwel afhankelijk van de hoogteligging van de stadsautoweg en de hoogte van de
beplanting. Het is bovendien niet logisch, dat een stadsautoweg te
allen tijde niet gezien mag worden. Barrièrewerking treedt dus alleen op
als de ontsluitingsstructuur doodloopt tegen b.v. een stadsautoweg.
Het kan wenselijk zijn de voorzieningen voor de verschillende verkeerssoorten te bundelen, vanwege:
- beleving:
combinatie van b.v. water - en langzaamverkeerroutes gecombineerd met allerlei voorzieningen kan het milieu v.h. stedelijke polderlandschap etaleren.
- sociale veiligheid:
door de directe nabijheid van redelijk druk autoverkeer en 's avonds
verlichting kan voor het langzaam verkeer een veiliger route ontstaan
(pech e.d.).
Voor het stimuleren van het langzaam verkeer ook in het kern kern verkeer en kern - buitenruimteverkeer is veiligheid van betekenis.
- mogelijke overeenkomst in ritmotieven en ritdoelen. Een in hoofdlijnen gelijke oriëntatie en routebeleving, ongeacht het vervoermiddel,
kan ertoe leiden dat bij gunstige omstandigheden bewust de fiets
i.p.v. de auto wordt gebruikt.
- beperking ruimtelijke versnippering.
Daarentegen wordt door een afzonderlijke tracering van de voorzieningen het langzaam verkeer minder gehinderd door zicht en lawaai van
het autoverkeer. Tevens wordt het dan mogelijk voor het langzaam
verkeer een route te ontwerpen met een eigen (kleinschaliger)
karakter.
5.4. Ruimtelijke aspecten, landschapsontwikkeiingszones (32)
1. Algemeen
De verstedelijking in Almere is een langdurig en ingewikkeld proces,
waarin vele nu nog onbekende en onzekere factoren een beslissende
invloed zullen doen gelden. Ondanks deze onbekenden en onzekerheden wordt nu een eerste aanzet gegeven voorde ontwikkeling en inrichtingvan de buitenruimte van Almere. Deze aanzet staat in het kader
van een visie op de toekomstige ontwikkelimgsmogelijkheden van
Almere. Belangrijk is dat er in deze aanzet voor allerlei varianten in
ontwikkelings - en faseringsmogelijkheden open zijn en waar noodzakelijk voldoende flexibiliteit aanwezig is. In de eerste aanzet dient
derhalve een relatief eenvoudige hoofdstructuur gegeven te worden,
waarin diverse uitgangssituaties voor een latere ontwikkeling te vinden
zijn. Om hieraan gestalte te geven wordt gewerkt met een zoneringsplan.
De ligging van Almere in een door water omgeven én bovendien
doorsneden polder vormt een belangrijke aanleiding om het stelsel van
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aanwezige waterlopen te benutten als karakteristiekvoorditzoneringsplan, ookal zijn beperkingen aanwezig voortvloeiend uit b.v. een primair
waterhuishoudkundige functie.
Als functioneel inrichtingsgegeven van het poldergebied speelt het
water- naast de langzaam verkeersverbindingen - een rol, terwijl t.b.v.
de opbouw van het landschap als recreatiemilieu datzelfde watertal van
aantrekkelijke aanknopingspunten biedt. Bovendien is water van betekenis voor de ontwikkeling van het landschap als natuurlijk milieu.
Zones met potenties voor een hoge gebruiksintensiteit zullen daarom
zoveel mogelijk door doorgaande waterverbindingen worden begeleid.
Deze zones zijn aan te duiden als landschapsontwikkelingszones.
Buiten deze zones liggen gebieden met een duidelijk extensief gebruikskarakter.
De landschapsontwikkelingszones verbinden de drukke en relatief
intensief te gebruiken onderdelen van de buitenruimtebestemmingen.
In het algemeen komen in deze drukke delen natte elementen naar
voren: kanalen, plassen, recreatieve opvanggebieden, meeroevers,
stranden, plaatsen waar men op de dijk het uitzicht kan bewonderen.
Waar de ontwikkelingszones door de woonkernen zijn getraceerd - b.v.
via bedrijvenparken - dragen deze uiteindelijk bij tot blijvende relaties
met de buitenruimte.
2. Ordening van bestemmingen
De te ordenen bouwstenen waarmee we in het Almere- landschap te
maken hebben: de verschillende bestemmingen, zijn vanuit een aantal
gezichtshoeken te karakteriseren nl. o.m. vanuit:
- de functie (recreatie, landbouwproduktie, transport etc.)
- de intensiteit van het gebruik door mensen
- de mate van beïnvloeding door mensen (energieverbruik gericht op
produktie dan wel op instandhouding)
- de visuele verschijningsvorm (open - dicht, maat, schaal, hoog - laag,
kleur etc.)
- de eisen die worden gesteld aan het fysisch milieu (bodemkwaliteit,
drainagetoestand e.d.).
Stuk voor stuk geven deze aspecten aanleiding tot ordening van
bestemmingen. Vanuit eerder gememoreerde afspraken omtrent de
toekomstige verscheidenheid aan milieus en omtrent de toekomstige
samenhang tussen buitenruimte en woongebied moet vooral belang
worden gehecht aan de mogelijke verschillen in gebruiksintensiteit.
Door juist op dit aspect de nadruk te leggen kunnen waarborgen
worden ingebouwd om juist de genoemde andere aspecten aan bod te
laten komen. Bovendien zijn vanuit dit aspect een aantal concrete
middelen aan te geven om het ontwikkelingsproces richting te
geven.
Dit betekent dat vooral gezocht is naar mogelijkheden om vroegtijdig
gebieden of zones aan te geven met potenties in de richting van een
hoge gebruiksintensiteit, t.o. zones met een duidelijk extensief gebruikskarakter. Een zoneringsplan dus gericht op het bewust invoeren
van potenties die moeten leiden tot verschillen in gebruiksintensiteit.

102

Het zoneringsplan
Hiervóór is gepleit voor het ontvouwen van denkbeelden over het 'frame'
of de 'onderlegger" van het toekomstige Almere - landschap. Hiermee
werd gedoeld op het aangeven van een, in eerste opzet simpel geheel
van ruimtelijke voorwaarden op basis waarvan de landschapsvorming in
gang gezet zou kunnen worden. Dit als aanzet tot een structuur: in
hoofdlijnen vastleggend op welke wijze de bouwstenen van het landschap zich in tijd en ruimte laten ordenen en daarmee de wijze waarop
het landschapsbeleid zich aan ons voor gaat doen.
Een zoneringsplan kan als zodanig functioneren. Voorwaarde daarvoor
is uiteraard dat een dergelijk plan logisch aansluit èn anticipeert op het
structuur-en ontwikkelingsplan van Almere als geheel. Dit betekent

dat ingesprongen moet worden op gegevens t.a.v. de centraliteit
(ligging van plekken t.o.v. bevolkingsconcentraties: bepaalde plekken
liggen centraler dan andere) en de recreatiedruk (druk recreanten uit
Almere en vanuit het oude land: voor het buitengebied theoretisch af te
leiden op basis van gegevens over afstandsgedrag e.d.).
Daarnaast zal aansluiting moeten worden gezocht bij plekken die
momenteel voor mensen al iets kunnen betekenen (Muiderstrand, het
gemaal 'De Blocq van Kuffeler1 en omgeving, beplantingsgebieden,
Almere - Haven in aanbouw etc).
Het anticiperen op het ontwikkelingsplan van Almere betekent concreet dat reeds vóór zulks nodig blijkt op basis van aanwezige inwoners,
aanwezige kernenpatroon etc, een bijzondere inhoud dient te worden
gegeven aan uiteindelijk intensief tegebruiken zones. De instrumenten
daarvoor liggen in de sfeer van:
- afstemming bereikbaarheid op het plan (gemotoriseerd verkeer,
fietsers, voetgangers),
- situering bijzondere bestemmingen,
- scheppen van aantrekkelijke ruimtelijke voorwaarden voor de landschapsvorming (beplantingen, watergangen en plassen etc).
Het goed functioneren van een zoneringsplan is voor een belangrijk
deel afhankelijk van de wijze waarop het infrastructuurnetwerk vorm
krijgt. Het scheppen van bereikbaarheid is een hanteerbaar instrument
om een potentieel op te leveren voor de ontwikkeling in de richting van
intensief gebruik. Waar dit laatste niet gewenst is kunnen toch aanwezige wegen desastreus zijn voor het ontwikkelingsbeleid van de buitenruimte. Ook in kwalitatieve zin kunnen een aantal eisen worden gesteld
aan een zoneringsplan.
In de eerste plaats dient wat dit betreft aan de orde te komen de wens
om waarborgen in te bouwen voor een gedifferentieerde ontwikkeling
van het Almere- landschap. In ecologische zin zijn deze waarborgen
globaal terug te voeren tot maatregelen gericht op het scheppen van
verscheidenheid in de mate van milieu - beïnvloeding door mensen.
Deze verscheidenheid komt b.v. tot uitdrukking in de volgende reeks:
stadscentrum
industrie
hoofdwegen
tuinbouw
intensieve recreatie
akkerbouw
veeteelt
bosbouw
extensieve recreatie
natuurgebied
natuurreservaat

grote mate van
beïnvloeding

geringe mate van
beïnvloeding

energiegebruik
gericht op
produktie

energieverbruik
gericht op instandhouding

Het scheppen van omstandigheden voor een optimale ontwikkeling van
m.n. de extremen in deze reeks vormt een belangrijke bijdrage tot de
ontwikkeling van de tussenliggende overgangsmilieus. In de praktijk
betekent dit veelal dat gestreefd moet worden naar het zoveel mogelijk ruimtelijk uiteen leggen van genoemde extreme milieus, tenzij
adequate middelen kunnen worden aangewend (barrières in de vorm
van stadsautowegen, vaarten, waterplassen e.d.) om daarmee bestaans-en ontwikkelingsmogelijkheden op langere termijn te garanderen. Een zoneringsplan kan de mogelijkheden hiertoe aandragen.
Fysische milieufactoren als bodem en water kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan een gedifferentieerde ontwikkeling van het landschap wanneeer een lokatie en vormgeving van bestemmingen worden
ingespeeld op de specifieke eigenschappen van bepaalde bodemtypes, waterhuishoudkundige situaties e.d. Een zoneringsplan zal dit
inspelen stimuleren. In het qua verscheidenheid van fysische milieu-
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factoren uiterst karig bedeelde Almere - landschap speelt de mogelijkheid om via manipulaties met grond en water bijzondere situaties te
creëren, uiteraard een belangrijke rol.
Zand - en kleiwinning, opspuiting met zand e.d. zijn wat dit betreft
duidelijkfunctionele voorbeelden. Ingrepen van deze aard kunnen een
rol spelen als instrumenten om aan een zoneringsplan inhoud te geven.
De waarborgen voor een gedifferentieerde ontwikkeling van het landschap in visueel - ruimtelijke zin liggen reeds voor een groot deel in het
hiervoor gestelde verankerd. Immers door verscheidenheid na te
streven in intensiteit van het gebruik van de buitenruimte, zullen qua
aard en karakter duidelijke verschillen ontstaan tussen de verschillende deelgebieden. Deze verschillen zullen worden benadrukt wanneer
het zoneringsplan bovendien inspeelt op de situatieve gegevens van
het poldergebeid: de randmeren, de dijken, de bruggen, de vaarten en
tochten, maar daarnaast ook de grote open landbouwgebieden en
natuurgebieden langs de Oostvaardersdijk.
Het behoeft géén betoog welk een enorm potentieel wat dit betreft het
Gooi -, IJ - en Markermeer te bieden hebben. De ontwikkelingen langs
het Veluwemeer in Oostelijk Flevoland spreken wat dit betreft voor
zich.
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Speciale aandacht verdient echter het water in de polder. Waar water
wordt tot land is een uitgebreid netwerk van vaarten, tochten, sloten en
greppels nodig om het overtollige wateraf te voeren. Vaarten worden tot
vaarwegen voor de beroepsscheepvaart en het stelsel als geheel krijgt
naast de afvoertunctie een rol toebedeeld voor de waterberging. Ook in
een te urbaniseren gebied zal met dit gegeven moeten worden gerekend.
In de polders van minder recente datum gaf deze combinatie van
functies aanleiding tot een vrijwel volledig afstemmen van de polderinrichting (infrastructuur, verkaveling, bebouwing) op het waterhuishoudingssysteem. Het stelsel van waterwegen kreeg daarmee een structurerende rol in het occupatieproces van deze polders.
Met de opkomst van vervoersmogelijkheden per as is deze structurerende rol steeds verder op de achtergrond gekomen. De reeks Wieringermeer, Noordoostpolder, Flevopolder, laat deze ontwikkeling duidelijk zien. Andere mogelijke functies van het water kwamen echter meer
op de voorgrond: variatie in het landschap, recreatieve waarden,
biologische waarden. Ook in het Almeregebied worden we met water
geconfronteerd. Als nederzetting in een poldergebied is het bestaande
stramien van vaarten en tochten een belangrijk situatief gegeven.
Bovendien vragen bebouwing en verharding extra afvoermogelijkheden en extra waterberging. Het bestaande stramien moet dus
worden uitgebreid. Dit gegeven vormt de reden om in dit kader wat
langer stil te staan bij de vraag op welke manier het water een rol kan
spelen bij de inrichting van het buitengebied. Ervaringen in o.a. Oostelijk Flevoland maken duidelijk dat de kanalen en overige waterpartijen
de basis kunnen vormen voor tal van recreatieve activiteiten. De
bestemmingen welke hiermee samenhangen hebben evenals b.v. in
het geval van belangrijke scheepvaartfuncties, een duidelijke differentiërende invloed op de, in eerste instantie qua vormgeving, eenvoudige
en strakke kanalen en tochten.
De aard en de verscheidenheid van de recreatie - activiteiten blijken
verband te houden met condities als bereikbaarheid, luwte, aard van de
afwerking, hoogte van het peil en aard van de bestemmingen in de
direkte omgeving. Wat betreft mogelijkheden van gebruik mag worden
gedacht aan: watersportgebied, lig - en kijkoevers, visplaatsen en
recreatieverkeer langs de oever.
Deze bestemmingen zullen ook in het Almere - landschap in hoge mate
de aantrekkelijkheid van de buitenruimte kunnen bepalen. Dit is m.n.
het geval wanneer de kansen aangegrepen worden om het bestaan de
stelsel van waterwegen zodanig uit te breiden, dat doorlopende vaarroutes ontstaan met een aantal aansluitpunten op de randmeren.

Bijzondere elementen die als schakels opgenomen worden in de
route - zoals plaatselijke kanaalverbredingen, plassen van zowel klein
als groot formaat, jachthavens, karakteristieke oeverbegroeiïngen,
stedelijke hoogtepunten e.d. - zullen aan de aantrekkelijkheid en daarmee de gebruikswaarde, een extra bijdrage kunnen leveren. Om dit te
kunnen bewerkstelligen zullen alle kansen moeten worden benut om
via het zgn. 'werk - met - werk - maken' een actief beleid t.a.v. de landschapsvorming te voeren. Hierbij komt o.m. aan de orde het zuigen van
zand en het winnen van klei t.b.v. de bovengrond van tuinen, plantsoenen e.d.
Bijzondere aandacht zal moeten worden geschonken aan het bereiken
van een acceptabele waterkwaliteit. Zwemmen en spartelen zou
hierdoor weer tot de mogelijkheden gaan behoren. Ten slotte mocht
ooit weer gerekend mogen worden op strenge winters dan zal zich het
waterwegenstelsel van Almere alle mogelijkheden van ijsvermaak
kunnen opleveren.
Vervolgens het water als biologisch gegeven:
In het qua verscheidenheid in a-biotische milieufactoren (bodem,
hoogteverschillen e.d.) karig bedeelde Almere - landschap kan het
water met de daarbij behorende oevers een belangrijke bijdrage
leveren t.a.v. de toekomstige biologische rijkdom.
Het stellen van hoge eisen aan de waterkwaliteit spreekt in dit opzicht
voor zich zelf. Daarnaast zal bewust moeten worden gestreefd naar het
scheppen van specifieke onderwater en oevermilieus in combinatie
met de voor deze milieus relevante bestemmingen in de directe
omgeving. Wat dit betreft zal optimaal gebruikgemaakt moeten worden
van ervaringen met milieubouw binnen en buiten de polders en van de
mogelijkheden voor experimenteren.
Als landschappelijk gegeven speelde het water zoals eerder aangeduid, vaak een structurerende rol, d.w.z. dat het systeem van waterwegen in een aantal minder recente polders vaak doorslaggevend was
voor het ontwikkelingsproces van het landschap. De Noord - Hollandse
polders als de Wormer, de Beemster en de Schermer, maar ook de
Wieringermeer, zijn daar goede voorbeelden van. Het oorspronkelijk
wegenstramien is direct gerelateerd aan het stelsel van waterwegen,
nederzettingen liggen óf langs óf op de knooppunten van waterwegen,
de verkaveling vertoont een samenhang etc.
Het landschapsbeeld van deze polders laat ondanks tal van meer
recente ingrepen nog altijd een grote mate van samenhang zien: een
ordening, die uitgaat boven de vaak uiterst gedifferentieerde opbouw
van het landschap zoals dat zich meer in detail aan ons voordoet.
Eenzelfde verschijnsel kennen we ook in andere Nederlandse landschappen waar geomorfologische omstandigheden als reliëf en bodemsituatie in belangrijke mate de structuur van het landschap mee
hebben bepaald. In deze oudere landschappen blijken de al of niet mee
door de mens bepaalde of beïnvloede ruimtelijke omstandigheden als
set van belemmeringen en potenties een ordenende rol te hebben
gespeeld in het ontwikkelingsproces van het landschap.
Ook nu is dat nog vaak het geval, ook al spelen andere factoren en al zijn
we met behulp van uiterst geperfectioneerde technische hulpmiddelen
in staat vrijwel iedere ruimtelijke belemmering uit de weg te ruimen. De
infrastructuur, in de vorm van het netwerk van rijkswegen, provinciale
wegen, leidingenstraten etc, is nog steeds bepalend voor de bereikbaarheid van plekken en werkt daardoor vaak als initiator van ruimtelijke ontwikkelingen.
Goede voorbeelden daarvan zijn de versterkte sub - urbane uitgroei van
kernen langs rijkswegen, recreatieve ontwikkelingen door ruilverkaveling 'opengelegde' landelijke gebieden etc.
Kennis van de verschijnselen geeft mogelijkheden via ruimtelijke
ingrepen bewust te anticiperen op ruimtelijke ontwikkelingen. D.w.z.
dat b.v. d.m.v. het bereikbaar maken van bepaalde gebieden getracht
wordt greep te krijgen op het ruimtelijk proces. Het bewust, via
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doelstellingen inbouwen van gewenste relaties tussen deze vorm van
ontsluiting en diverse voorkomende bestemmingen, kan een dergelijke
ingreep een sterk structurerend effect doen hebben.
Wanneer men de eventueel structurerende rol van het water in Almere
beschouwt dan zal duidelijk zijn dat die vrijwel volledig afhankelijk zal
zijn van het belang dat hieraan via doelstellingen wordt toegekend. Het
feit dat het water in Almere een bijdrage zou kunnen leveren aan een
vervlechting tussen stedelijk gebied en buitenruimte vormt de aanleiding om hier langer bij stil te staan: gesteld is immers dat de buitenruimte een essentieel bestanddeel van de nederzetting als totaal zal
moeten zijn. Dit houdt in dat bijzondere aandacht zal moeten worden
geschonken aan het scheppen van betrekkingen tussen het stedelijk
gebied en de buitenruimte. En via de ontsluiting en via het situeren van
bestemmingen zodanig dat relaties gaan ontstaan ('groene wiggen'
binnen de kernen in nauwe samenhang met meer extensief te gebruiken landschappen in de buitenruimte; voor de bewoners van de
woonkernen van belangzijnde bestemmingen in de buitenruimte in de
institutionele en recreatieve sfeer; waar mogelijk 'harde' grenzen
tussen woongebied en buitengebied om te voorkomen dat overgangen
naar de buitenruimte overal verlopen via uitgestrekte woongebieden
met extreem lage dichtheden etc).
Vanuit hun functies zijn waterlopen te vinden in zowel het stedelijk
gebied als de buitenruimte. Gezamenlijk vormen zij een stelsel met
'tappunten' naar het buitenwater alle aanleiding om er ook in recreatieve zin als vaarroute van gebruik te maken. Als zodanig biedt het
stelsel van waterlopen een groot aantal mogelijkheden om de buitenruimte te vervlechten met het stedelijk gebied, zeker wanneer de
Figuur 19: Landschapsontwikkelingszönes

ontsluiting van het buitengebied te land (langzaam gemotoriseerd
verkeer + fiets + voet) het stelsel van waterwegen in grote lijnen volgt.
Hierdoor zal sprake kunnen zijn van een doorlopend geheel van
onbebouwde en bebouwde ruimten, gekenmerkt door zowel een grote
mate van verscheidenheid als een zekere mate van ordening door de
koppeling aan een gemeenschappelijke 'drager": het water.
Voorwaarde is dan wel dat een bewuste koppeling tussen de diverse
voorkomende bestemmingen het water in bijzondere mate wordt
nagestreefd en voorts dat, om dit laatste mogelijk te maken, de grootst
mogelijke voorrang wordt gegeven aan de realisering van uiteindelijk in
ieder geval nodig zijnde waterlopen.
Naast het verschijnsel van verbinding en vervlechting heeft het water in
vele gevallen een duidelijke barrièrewerking. Ook dit verschijnsel kan
van structurele betekenis zijn wanneer doelbewust wordt nagestreefd
in het buitengebied condities in te bouwen voor extensief te gebruiken
bestemmingen als natuurgebieden, rustgebieden etc. Isolement en
rust zijn voor deze gebieden voorwaarde.
Naast de mogelijke structurele betekenis van het water, speelt het
water als bijzonder element een rol in het landschap en m.n. de
waterkant oefent een bijzondere aantrekkingskracht op mensen uit.
Een park kunnen we ons moeilijk voorstellen zonder water; water vormt
altijd een hoogtepunt, een bijzondere plek, verstild en weerspiegelend,
het gevoel van ruimtegevend, bron van levendige activiteit. Water is
vaak aanleiding voor bijzondere dingen, bruggen, steigers, ducdalven.
Water geeft karakter aan wat we er om heen vinden, de oevers,
bebouwing, een werkterrein. Een menging van eigenschappen: ons
vertrouwde maar ook onverwachte, verrassende, herkenning opleverend maar ook de kans biedend om steeds weer nieuwe dingen te
ontdekken.
In het in eerste instantie vrij uniforme landschap van Almere geeft het
water van het begin af aan aanknopingspunten te over: de uitgestrekte
randmeren met verre uitzichten op het Gooi, Amsterdam en de Noordhollandse kust, stranden, een sluis met alle activiteit die erbij hoort,
kanalen, zuigerpiassen en straks grachten in Almere - Haven. Stuk voor
stuk aanleidingen om de draad op te pakken, uiteraard zorgvuldig. *
Op grond van deze overwegingen wordt voorgesteld het stelsel van
waterlopen in Almere een belangrijke rol toe te kennen bij de opbouw
van het landschap. En wel zodanig dat dit stelsel de basis vormt voor het
zoneringsplan: zones met potenties in de richting van een hoge
gebruiksintensiteit zijn daarom waar mogelijk gesitueerd parallel aan
doorgaande waterverbindingen. Deze zones zijn op de bijgaande figuur
als landschapsontwikkelingszones aangeduid. Daarbuiten liggen gebieden met een duidelijk extensief gebruikskarakter (fig. 19).
Het op deze manier tot stand komend 'spinneweb' van landschapsontwikkelingszones qua vorm en inhoud uiteindelijk bepaald door globaal
stedelijke gebruiksbestemmingen; buiten de kernen door bestemmingen van regionale aard.
De opbouw van de zones is als volgt gedacht:
Algemeen
Aanleg van (deels) volwaardige permanenten verbindingen met de
daarbij behorende beplantingen:
• hoofd - fietsroutes met doorgand karakter,
• verbindingen voor (langzaam) gemotoriseerd verkeer
• waterverbindingen en
• lange afstand wandel - en mogelijk ruiterroutes
Binnen de kernen
De aanleg van lokale recreatieve bestemmingen:

• aanlegvanlaterdeelstotwoon-en/ofrecreatievegebiedtebestemmen bOSgebieden

* zoais ook ai eerder opgemerkt, zal uj de inricn-

S ^ T e ^ ^ ^
minder harde randwaarde blijken te vormen.
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• realisering van woongebieden met op het karakter van de zones
(water + verbindingen naar het buitengebied) afgestemde bebouwing
• scheppen van mogelijheden voor de ontwikkeling van oever-en
watervegataties
• realisering van bijzondere schakels in het netwerk van vaarverbindingen (aanlegmogelijkheden e.d.).
Buiten de kernen
Aanleg van boven - lokale recreatieve bestemmingen (t.b.v. Almere en
het oude land):
• aanleg van deels door landbouw en/of recreatieve bestemmingen te
occuperen bosgebieden
• scheppen van mogelijkheden voor professionele vormen van landbouwkundig gebruik (kleinschalig en intensief: vollegronds tuinbouw, kassenteelt, kwekerijen, tuincentra e.d.)
• scheppen van mogelijkheden voor de ontwikkeling van oever- en
watervegetaties
• realisering van bijzondere schakels in het netwerk van vaarverbindingen t.w. zandzuigplassen, kleiwinplassen e.d.
De meer extensieve zones worden gezien als natuurgebieden met
deels een 'reservaatfunctie', deels een extensieve recreatieve functie:
• waterpartijen als de lepelaarsplassen
• bossen (met accent op natuur beheersaspecten)
• landbouw (met accent op natuur beheersaspecten)
• grootschalige landbouwgebieden, deels met akkerbouw als tijdelijke beheersvorm (en daarmee ruimte latend voor toekomstige bestemmingen) en deels als permanente beheersvorm (akkerbouw,
weidebouw, tuinbouw en fruitteelt). In beide gevallen zal de landinrichting gericht moeten zijn op meervoudig gebruik (landbouw,
extensieve recreatie, natuurbouw).
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6. kommunikatie*

6.1. Inleiding

—y

Dit hoofdstuk handelt over de keuze van de toekomstige verkeers en
vervoersstelselsvoorAlmere. Het betreft zowel de keuze en het gebruik
van de verschillende transportmiddelen als de manier waarop de
transportnetwerken vorm moeten krijgen.

O
O
T*
1 ^

Voor zowel d e algemene als d e specifieke doelstellingen welke ten
dienst van het project Almere zijn geformuleerd, wordt verwezen naar
hoofdstuk 1 e n de verschillende, reeds gepubliceerde nota's van d e
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. (1) Het behoeft weinig betoog
dat e e n voortdurende aansluiting o p deze doelstellingen dient te
worden nagestreefd. Tevens wordt verwezen naar de verschillende
studies van het adviesbureau Goudappel en Coffeng b.v., die t.b.v.
Almere door het bureau zijn opgesteld, alsmede naar het pre - advies
van H.M. Goudappel (2) waarin eveneens de filosofie en de methode
van werken worden beschreven zoals die voor het project Almere zijn
ontwikkeld en worden toegepast. De indruk bestaat nogal eens dat
bezig zijn met een 'stad - van - de - toekomst' ook betekent dat men op
de meest 'futuristische'transportmiddelen een beroep zal moeten
doen. Recentelijk wordt daaraan de vraag gekoppeld naar het (niet?)
voortbestaan van de auto. Voor alle duidelijkheid is op dit punt een
stellingname geformuleerd:
a.
Het wordt onverantwoord geacht Almere eenzijdig te structureren op
één hoofdmiddel van vervoer. Alleen reeds vanuit gezichtspunten van
differentiatie en flexibiliteit dient een meervoudige ontsluiting te worden bewerkstelligd. Daarbij zullen de 'absolute bestaansvoorwaarden'
voor een bepaalde vervoerswijze de hoogste prioriteit bij de afweging
van mogelijkheden moeten krijgen. Voorbeeld: de handhaving van een
bepaald gewenst niveau van collectief transport stelt eisen aan de
ruimtelijke indeling van de stad. Deze eisen moeten met de hoogste
prioriteit gehonoreerd worden, omdat ze de bestaansvoorwaarde voor
die transportwijze bepalen.
b.
Aan welk 'futuristisch' middel van vervoer ook wordt gedacht, het zal
'ergens' zijn plaats moeten krijgen in het gamma van oude en nieuwe
transportmogelijkheden. (3) Die plaats wordt bepaald door zijn karakteristieken. De primaire vraag naar'vervoermiddelen van de toekomst' is
dus niet of ze 'nieuw' zijn, maar of ze een bepaalde behoefte (-karakteristiek) afdekken.
c.
De mogelijkheid dat zowel het karakter als het gebruik van de personenauto in de komende decennia ingrijpende veranderingen zal ondergaan is aanwezig, zelfs met een grote mate van waarschijnlijkheid. Er is
weinig zekerheid over een eventuele nieuwe verschijningsvorm. Wij
kunnen er echter van uitgaan, dat de bestaande (oude en nieuwe)
stadsstructuren in zo hoge mate bepalend zullen zijn voor ieder nieuw
vervoerstype, dat voor Almere geen bijzondere ontsluitingsvormen
behoeven te worden gereserveerd.
Toelichting: de toekenning van een plaats aan de personenauto
geschiedt met een duidelijke verwijzing naar een gebruik dat zich moet
beperken tot de karakteristieken van dat vervoermiddel en met inachtneming van de te verwachten belemmeringen in het ruimtegebruik
(wegennet, parkeren). Dit laat de weg open om niet te streven naar de
'gebruikelijke' ruimtereserveringen, maar uit te gaan van een bewuste
beperking.
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6.2. Inventarisatie van randvoorwaarden
* Dit hoofdstuk is tot stand gekomen in samenwer-

Almere heeft reeds een geschiedenis. Deze is vastgelegd in studies,
M ^ J ^ B T o r ^ c Z ^ Ï
afspraken en besluiten. Het oude land brengt ook haar verleden in, Deventer
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zowel in de materiële vorm van 'het bestaande' als ook via plannen en
besluiten. Nagegaan wordt welke ruimtelijke en bestuurlijke randvoorwaarden voor de nadere beschouwing van de communicatievraagstukken van belang zijn. Onderscheid is gemaakt tussen:
A. Ruimtelijke- planologische uitgangspunten (lokaal/regionaal).
B. Aansluitingen/verbindingen regionaal.
A Ruimtelijk - planologische uitgangspunten, welke zijn ontwikkeld om
als basis te dienen voor het ontwerp

1.
Bevolkingsomvang van Almere gericht op een inwonertal tussen 125.000
en 250.000. In de Verstedelijkingsnota is deze omvang op ca 175.000
gesteld.
2.
Almere dient in samenhang met (en ook: afhankelijk van) de (wijde)
omgeving te functioneren. Dit betreft vooral de agglomeratie Amsterdam en de Gooi - en Vechtstreek, Lelystad en (eventueel) de Markerwaard, alsmede de provincie Utrecht.
3.
Belangrijke regionale en nationale hoofdverbindingen kunnen zowel
hun plaats (tracees) als hun prioriteit ontlenen aan o.m. de ontwikkelingen in de IJsselmeerpolders. Zo zal de uiteindelijke inrichting van de
markerwaard (b.v. een 2e Nationale Luchthaven) zijn invloeden doen
gelden op de infrastructurele voorzieningen in en rond Almere.
4.
De ruimtelijke geleding van Almere komt tot uitdrukking in een hiërarchische structuur van één dominerende hoofdkern met een aantal
daarop georiënteerde (kleinere) kernen (zgn. polynucleaire conceptie)
van uiteenlopende omvang (hoofdstuk 3). In deze visie staat echter het
streven naar één samenhangend geheel centraal, hetgeen vooral tot
uitdrukking moet worden gebracht door de hoofdontsluitingsstructuur.
De beslissing over een opbouw volgens een polynucleair principe is
gebaseerd op de volgende argumenten:
a. flexibiliteit in uiteindelijke omvang,
b. gunstige faseringsmogelijkheid,
c. opdeling in herkenbare units; het geheel is overzichtelijk,
d. goede relatie tot continue open stedelijk gebied ('groen),
e. ruimtelijke geleding in het algemeen, met mogelijkheid tot inspelen
op het fysieke milieu,
f. scheppen van mogelijkheden tot gebundeld suburbaan - èn urbaan
wonen.
5.
De hoofdkern met hoofdcentrum moet centraal in het stedelijk gebied
liggen, mede i.v.m. een gelijkmatige verdeling van het vervoersaanbod
en een goede koppeling van intern en extern verkeer. T.a.v. de sector
verkeer worden de volgende punten gememoreerd:
6.
De hiërarchische ruimtelijke opbouw behoeft niet noodzakelijk te
leiden tot hantering van een soortgelijke geleding in de communicatiestructuren, zeker niet waar het gaat om het wijk- en buurtniveau.
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7.
De infrastructuur dient het hoofdcentrum in zijn functioneren als
hiërarchisch hoogstgeplaatste kern te schragen o.m. door:
• situering N.S. - station voor de intercitylijn naar Lelystad,
• situering centrale overstaphalte,

• primaire gerichtheid van de infrastructuur (zowel openbaar als
privétransport en langzaam zowel als snelverkeer) op de hoofdkern.
8.
Gestreefd dient te worden naar maximale veiligheid tegen nog juist
aanvaardbare kosten; uiteraard ook met inachtneming van de wensen
t.a.v. de persoonlijke bewegingsvrijheid en b.v. de ruimtelijke beleving
van de stad.
flOp zijn minst voor de eerste planfase(n) zullen er goede voorzieningen
beschikbaar moeten zijn voor openbaar busvervoer, waar nodig op vrije
banen. De tracering en dimensionering van deze banen zal zodanig
moeten zijn dat hierop later ook andere vervoerstechnieken kunnen
worden aangelegd. De noodzaak van aanleg van vrije busbanen heeft,
bij niettijdig in gebruik komen van een railverbinding naar het oude land,
ook betrekking op de brug bij Muiderberg en verder naar Amsterdam.
B. 1. Aansluitingen interlokaal weggennet
In het algemeen kan worden gesteld dat Almere in alle (hoofd) richtingen goede aansluiting op het regionale wegennet zal kunnen krijgen.
Het is dan ook nodig om de ontwikkelingen van de infrastructuur in de
wijde omstreken goed in het oog te houden en waar nodig tijdig inbreng
te leveren voor de besluitvorming inzake aanleg en fasering van
werken. Het is een groot probleem dat er een hele reeks nogal
variërende plannen bestaat van de verkeersverbindingen in de regio
rond Almere. Verwacht kan worden dat deze verscheidenheid nog zal
toenemen daar sinds 1974 zowel rijk en provincie als gewesten zich
beraden op een noodzakelijke koerswijziging in het beleid inzake de
mobiliteit en de ontwikkeling van verkeer en vervoer hetgeen o.a. tot
uitdrukking komt in de regeringsnota's zoals het structuurschema
Verkeer en Vervoer.
Op de structuurplankaart zijn de belangrijke externe wegverbindingen
weergegeven. Hierbij kunnen de volgende toelichtende aantekeningen
worden gemaakt:
Rijksweg 6
(Amsterdam-Weesp-Muiderberg-Emmeloord); zowel op het oude
land als in Almere geeft de vastgestelde tracering problemen. Voor het
gedeelte in Almere is door de betrokken diensten gezamenlijk een
nieuwe tracering en dimensionering ontworpen. De weg wordt de
functie van een stadsautosnelweg toegedacht. Op het oude land blijken
er steeds meer bezwaren tegen het tracégedeelte van R.W. 6 tussen
R.W. 2 (bij Abcoude) en R.W. 1 (bij Muiderberg). Dit tracé doorsnijdt het
landschappelijk waardevolle gebied van Gaasp en Gein. Voor het
creëren van een kortsluiting tussen R.W. 1 en R.W. 2 is inmiddels als
tijdelijke vervanging zowel van dit weggedeelte als van het dienovereenkomstige deel van R.W. 10, besloten tot (versnelde) aanleg van de
z.g. Gaasperdammerweg door de Bijlmermeer.
Binnen afzienbare tijd zal het evenwel toch noodzakelijk zijn de
kortsluiting in R.W. 6 te realiseren. Dit om de binnenkort te verwachten
overbelasting van het gedeelte van R.W. 1 tussen R.W. 6 en Amsterdam
en van de Gaasperdammerweg te voorkomen. Daartoe wordt een
tracé voor R.W. 6 gezocht, dat minder schade veroorzaakt.
Rijksweg 27
(Breda - Flevoland); Aanleg van deze weg vanaf het knooppunt R.W. 1
en leidend naar de Stichtse Brug (bij Huizen) is in 1975 begonnen. De
doortrekking van deze weg tot R.W. 6 is voorzien. Een spoedige realisering van het wegvak tussen de Stichtse Brug en R.W. 6 in Flevoland wordt
van groot gewicht geacht voorde ontwikkeling van Almere, Lelystad en
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het Gooi en in relatie met het Utrechtse.
Voorde definitieve vaststelling van hettracévan de R.W. 27 in Flevoland
is het mede van belang op welke manier op de R.W. 6 wordt aangesloten. Tevens wordt de samenhang met de uitkomst van de planologische
kernbeslissing over de Markerwaard onderkend, immers de wijze van
aansluiting van de weg van de Markerwaard op de R.W. 6 kan invloed
hebben op de tracékeuze van de R.W. 27.
IJ - meerverbindingen;
Op de structuurplantekening is een verbinding Almere - Amsterdam Zeeburg en een doortrekking van de Gaasperdammerweg tot aan
deze verbinding aangeduid. De ontwikkelingen in het noordelijk deel
van de Randstad in de jaren negentig en in de volgende eeuw zullen
bepalend zijn voor de aanleg van deze verbindingen.
Rijksweg 30,
Ede - Barneveld - Zuidelijk Flevoland; Aanleg en afbouw van deze weg
zal een verbinding geven van Zuidelijk Flevoland met Arnhem en wijde
omgeving. Belangrijke regionale en nationale hoofdverbindingen kunnen zowel hun plaats (tracees) als hun prioriteit (mede) ontlenen aan de
ontwikkeling van de Markerwaard in het bijzonder als daar ook een
activiteitenveld rond een tweede luchthaven zou ontstaan (Noordhollandse groeikernen en Markerwaard met Ruhrgebied). Voorstudies
hebben geleerd, dat de onzekerheid over deze eventuele ontwikkelingen belemmerend werkt op een doortastende keuzebepaling m.b.t. de
infrastructurele voorzieningen van Almere. Dit geldt ook weer voor het
ruimtelijke kader; immers, zou een tweede luchthaven met een extra
impuls voor de verdere groei van Lelystad een feit worden dan zou
Almere veel meer centraal in een activiteitenveld komen te liggen.
Vinden er in het 'open'gebied ten noorden van Almere geen stimulerende ontwikkelingen plaats, dan zal voor Almere de nadruk vallen op
een 'randligging'.
B.2. Aansluitingen interlokaal openbaar vervoer
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Een hoogwaardige aansluiting met open baar vervoer is voor het stedelijke gebied Almere absolute voorwaarde. Argument hiervoor is de noodzakelijke samenhang van Almere met het nabije Randstadgebied, zowel
in de richting agglomeratie Amsterdam als in de richtingen 't Gooi, Utrecht
en Amersfoort.
Een oplossing die uitgaat van een tweezijdige aftakking vanaf het
spoorwegnet (lijn Amsterdam-Hilversum bij Weesp) wordt over het
algemeen vanzelfsprekend geacht, niet in het minst omdat dit het enige
binnen redelijke termijn te realiseren project is. Voorts is deze oplossing
ook gewenst i.v.m. de aanleg van de Zuiderzeelijn via Lelystad naar het
noordoosten van het land. Aan de 'oude land' zijde ter hoogte van
Diemen biedt deze verbinding de mogelijkheid tot een koppeling aan de
Schiphollijn.
Uit voorlopige verkennende berekeningen blijkt dat ermee rekening
gehouden moet worden, dat als Almere meer dan 100 a 125.000
inwoners heeft de capaciteit van het traject Weesp - Amsterdam onvoldoende zal blijken. Als dan zal baanverdubbeling dan wel aanleg van
een tweede railverbinding door het I Jmeer moeten worden overwogen.
Deze verbinding kan worden verwezenlijkt met Amsterdam C S . en met
de ringbaan Oost. De doorverbinding van de Almerelijn en Gooilijn met
de Schiphollijn kan een ontlasting betekenen van Amsterdam C S .
Onderzocht moet worden of de capaciteit van Amsterdam C S . voldoende is om de railverbinding door het IJmeer op te vangen. Vanzelfsprekend is nog niet uitgemaakt of deze raillijn zal worden bereden door
(snel) trams en/of treinen.
Inmiddels heeft de regering in februari 1977 besloten tot aanleg van de
spoorlijn Weesp - Almere - Lelystad incl. een verbindingsboog in de

richting Naarden - Bussum. De planning was erop gericht, dat in 1977
de inspraakprocedure zou platsvinden en de minister van Verkeer en
Waterstaat het tracé zou vaststellen.
6.3. Prioriteitenstelling en uitgangspunten
Het verkeers - en vervoersysteem moet voor iedereen zoveel mogelijk
bestemmingen binnen bereik brengen tegen zo laag mogelijke kosten
en ongerief. Uitwerking van deze algemene doelstelling levert bepaald
niet één en dezelfde oplossing op. De Auto stelt velen in staat hun
actieradius te vergroten, meer bestemmingen in kortere tijd te bereiken
en veroorzaakt daardoor een vergote mobiliteit. Daartegenover betekent een ongebreidelde uitbreiding van het wegennet aantasting of
zelfs vernietiging van het milieu in stad en land. Ook houdt het een
geringere levensvatbaarheid van het openbaar vervoer in, hetgeen
minder mobiliteit voor de niet-autobezitters betekent. Het openbaar
vervoer levert in het algemeen minder mobiliteitsmogelijkheden dan de
auto; het is qua reissnelheid, vooral op kortere afstanden en op minder
drukke verbindingen, voor ritten met het gehele gezin met veef bagage
baar b.v. recreatiegebieden minder bevoorrecht dan de auto.
In de specifieke situatie in het noordelijk deel van de Randstad mag
evenwel worden verwacht dat juist het openbaar vervoer het vervoer
van de toekomst is, terwijl de auto in dit gebied slechts beperkte
mogelijkheden heeft. Dit omdat de beschikbare ruimte in dit deel van
Nederland in sterke mate door andere bestemmingen wordt opgeëist.
Kwaliteit verkeer en vervoer
Binnen het structurele kader zal kort op de kwaliteit van verkeer en
vervoer worden ingegaan. Deze kwaliteit kan worden gedefinieerd door
aspecten die verband houden met:
a) reistijd
b) veiligheid
c) comfort
ada.
Het aspect reistijd kan worden onderverdeeld in een aantal grootheden
die betrekking hebben op het voor - en natransport zoals loopafstand,
loopsnelheid, wachttijd, overstaptijd. Daarnaast kan de reistijd worden
onderverdeeld in een aantal grootheden die betrekking hebben op het
eigenlijke transport zoals rij - afstand, dienstsnelheid, stoptijden.
adb.
Aspecten die verband houden met veiligheid bepalen in sterke mate de
kwaliteit van verkeer en vervoer. Zo zullen dagelijkse voorzieningen als
(levensmiddelen) winkels en kleuter - /basisscholen zodanig gesitueerd dienen te zijn dat ze met langzaam verkeer eenvoudig en op een
veilige manierte bereiken zijn (maximaal 400 m afstand; maatgevend is
nml. de kleuter).
Elke stedebouwkundige uitwerking en situering zal getoetst moeten
worden op de aanwezigheid van veilige routes. Daar wordt onder
verstaan, dat de veiligheid van de verkeersdeelnemer in verband wordt
gebracht met de directe omgeving waarin hij/zij zich bevindt, met in - en
uitgangen van stallingsfaciliteiten (ook voor fietsen) en gebouwen,
speelplaatsen, e.d. De veiligheid van de verkeersdeelnemers wordt (o.a.)
bedreigd door confrontatie met andere verkeersdeelnemers. In tabel
25 wordt aangeduid of en zo ja onder welke omstandigheden deze
confrontatie mag plaatsvinden.
Het verdient aanbeveling te onderzoeken bij het ontwerpen van een
gebied of het toepassen van de tweedeling verblijfsgebied - verkeersruimte voordelen biedt.
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Bij de openbare ruimte wordt een maatgevende spitsuurintensiteit tot
ca 200 a 300 pae/uur gehanteerd, terwijl een lengte van een verblijfsgebied tot ca 750 m acceptabel wordt geacht.
Uit diverse onderzoekingen blijkt, dat kinderen in de lagere klassen van
het basisonderwijs (ca 6 tot 9 jaar) niet zelfstandig aan het verkeer
kunnen deelnemen.
Over de mate waarin een confrontatie tussen verkeersdeelnemers
toelaatbaar is of onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar kan worden
geacht kan eindeloos gestreden worden. Voor een goed overzicht heeft
deze presentatie echter zijn verdiensten. Men mag echter niet de fout
begaan er een rekensom van te maken.
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Voetganger:
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kleuter 3-6 jaar
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Fiets:
basisschoolk. 6-12 jaar
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Door nu de aktieradius en de veiligheidsaspecten van de verschillende
leeftijdsgroepen te relateren aan de bestemmingen die bereikt moeten
worden kaneen uitgangspunt voor de structuur verkregen worden. Het
veilig en eenvoudig bereikbaar doen zijn van dagelijkse voorzieningen
zal ten koste mogen gaan van de afwikkelingsvrijheid van gemotoriseerd verkeer (zoals rijsnelheden, omrijden enz.).
De achterliggende gedachte van net voorgaande is, dat bij het ontwerpen van een goede bereikbaarheidssituatie van de dagelijkse voorzieningen slechts uitgegaan mag worden van de beschikbaarheid van
langzame verkeersmiddelen (gemotoriseerde verkeersmiddelen staan
niet iedereen ter beschikking en hebben een te grote negatieve invloed
op het woonmilieu in de vorm van ruimtegebruik, onveiligheid, stank,
geluid).
Het als bewoner op een eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van
de dagelijkse voorzieningen in een woonwijk, mag verondersteld worden
een volstrekte voorwaarde en een onmisbaar onderdeel vormen van 'het
wonen' in die woonwijk.
Scholen voor middelbaar onderwijs worden hierbij buiten beschouwing gelaten vanwege hun bovenwijkse functie en de hogere leeftijd
van de leerlingen. Halten van openbaar vervoer zullen nabij dagelijkse
voorzieningen, die vanwege het feit dat ze noodzakelijkerwijs 'dun
gezaaid' zijn, gesitueerd moeten worden. In dit verband kan worden
opgemerkt, dat nog ervaring met woonerven moet worden opgedaan en

dat wordt gehoopt, dat zij naar verwachting aan een betere verkeersleefbaarheid zullen bijdragen.
adc.
T.a.v. comfort kan onderscheid worden gemaakt in comfort tijdens het
voor- en natransport en het eigenlijke transport. Dit betekent dat aandacht geschonken moet worden aan routes van en naar halten van
openbaar vervoer en aan wachtplaatsen. Comfort tijdens het eigenlijke
transport houdt verband met het gemak waarmee de reiziger wordt
vervoerd. In dit verband kan ook genoemd worden de betrouwbaarheid
waarmee ritten zullen worden volbracht. Correcte vertrek-en aankomsttijden dragen bij tot kwaliteit van verkeer en vervoer.
Flexibiliteit
Omdat de opvattingen over het gewenste functioneren van 'het verkeer"
in beweging zijn en (waarschijnlijk) zullen blijven, zal de opzet van de te
ontwerpen infrastructuur een zekere flexibiliteit moeten vertonen,
zoals dat per onderdeel tot uiting komt in:
- de daarop toegelaten vervoermiddelen en het gedrag ervan;
- de positie van het evenwicht tussen 'verplaatsen' en 'vertoeven'.
Dit betekent o.m. dat voor mogelijke conflictsituaties (zoals gemotoriseerd verkeer - langzaam verkeer) binnen de wooneenheden bij voorkeur geen grootschalige oplossingen worden geprojecteerd, welke
tot een verstarring van de ontsluitingsstructuur leiden. Daarnaast is
flexibiliteit nodig i.v.m. ontwikkelingen van Almere waarover momenteel
geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan.
Dit betreft zowel de fasering als de eindsituatie. Gegeven deze onzekerheden is flexibiliteit in de opbouw van het verkeers - en vervoersstelsel
een voorwaarde.
6.4. Aspecten
Bij de opbouw van een verkeers - en vervoerstructuur hebben de volgende aspecten meegespeeld:
- een goede bereikbaarheid van zoveel mogelijk bestemmingen voor
iedereen;
- de kwaliteit van een vervoersysteem zoals comfort, reistijd, voortransport, overstappen, veiligheid etc.
- de individuele voorkeur b.v. de emotionele betrokkenheid bij het
eigen vervoermiddel;
- de invloed op het milieu o.a. geluidshinder, luchtverontreiniging,
visuele vervuiling van stad en land;
- energieverbruik;
- ruimterendement;
- bijdrage in de ecenomie door het mogelijk maken van goederenstromen en woon - en werkverkeer èn door stimulering van vestiging aan
bevolking en bedrijven;
- vergrotingen van de mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan
en te bestendigen;
- kosten, zowel puur economisch als maatschappelijk economisch;
- de topografische en geologische situatie, de natuurlijke gesteldheid
en bestaande elementen.
Beoordeling van de verschillende vervoerswijzen op bovengenoemde
aspecten blijkt niet op eenvoudige wijze mogelijk. Het individu oordeelt
vaak anders dan de overheid, de ene persoon hecht grotere waarde aan
een bepaald aspect dan de ander.
In dit stadium is het echter van belang te onderkennen, dat alle
vervoerswijzen (te voet, perfiets, per auto en openbaarvervoer) moeten
kunnen functioneren. De auto blijkt zich in iedere structuur thuis te
voelen, bij een vrije ruimtelijke ontwikkeling werkt de auto spreiding van
wonen, werken en voorzieningen in de hand. Het langzaam verkeer en
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openbaar vervoer eisen daartegenovervooreen goed functioneren een
zekere mate van concentratie.
Om deze reden worden bij het ontwikkelen van ruimtelijke structuren op
ieder ruimtelijk functieniveau prioriteiten gesteld. Hierbij betekent een
hoge prioriteit bepaald niet, dat het merendeel van de mensen van dit
vervoerssysteem gebruik zal gaan maken of dat hieraan de meeste
gelden zullen worden besteed, maar wel dat in geval van conflicterende
situaties aan het vervoerssysteem met een hogere prioriteit voorrang
zal worden gegeven en dat vervoerwijzen, waarvan het goed functioneren maatschappelijk belangrijk wordt geacht, in staat wordt gesteld
door een goede structurering optimaal te functioneren.
Na afweging van de verschillende vervoerswijzen naar de hiervoor
genoemde aspecten en vanuit een sociaal rechtvaardigheidsgevoel is
gekozen voor het geven van prioriteit aan het zich te voet, per fiets en
per openbaar vervoer verplaatsen.
Binnen de kernen, wordt de hoogste prioriteit gegeven aan het
voetgangers - en fietsersverkeer en bij afstanden boven 2 km aan het
openbaar vervoer.
Tussen de kernen wordt de voorkeur gegeven aan het openbaar
vervoer. Hoewel het serviceniveau van de vervoersdienst tot op heden
nog lager scoort dan het particulier vervoer, geven de overige hiervoorgenoemde aspecten voldoende reden voor deze voorkeur.
Gegeven de relatief korte afstanden tussen de kernen (4 è 6 km hart op
hart) zal ook de fiets een aanmerkelijk deel van het totale transport voor
zijn rekening nemen, vooral voor het bereiken van onderwijsvoorzieningen.
Voor het verkeer van en naar Almere wordt de hoogste prioriteit
eveneens toegekend aan het openbaar vervoer, m.n. het railvervoer. De
te verwachten grote vervoersstromen tussen de noordvleugel en de
Randstad en Almere en de beperkte mogelijkheid om in dit deel van het
land nog uitgebreide voorzieningen voor het autoverkeer aan te leggen
maken verbindingen met een hoge vervoerscapaciteit gepaard gaande
met een hoog ruimterendement noodzakelijk. I ndien het inderdaad lukt
het reizen per openbaar vervoer te bevorderen dan kan dit betekenen,
dat aanzienlijke investeringen in de autowegenstructuur achterwege
kunnen blijven.
6.5. Voetgangers, fietsers en bromfietsers
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Voetgangers - en f ietsverkeer
Het bevorderen van het lopen en fietsen staat hoog genoteerd. Naast
alle als gunstig in het oog springende eigenschappen, kent dit verkeer
enige beperking: de voortbeweging geschiedt d.m.v. spierkracht en
meestal in de open lucht.
Bevordering van deze wijze van verplaatsen betekent een beperking
van de fysieke inspanning. Fietsen en lopen zijn duidelijk afstandsgevoelig d.w.z. het aandeel van het voetgangersverkeer in het totale
verkeer daalt sterk bij afstanden groter dan 800 m en dat van het
fietsverkeer bij ritten langer dan 1.500 m. Fietsafstanden van zo'n 5 è 7
km, d.w.z. 25 a 30 minuten rijtijd, behoren overigens niet tot de
uitzonderingen.
Het voetgangers - en fietsersverkeer wordt gestimuleerd door hemelsbrede afstanden zo klein mogelijk te houden d.w.z. zo hoog mogelijke
gemiddelde bebouwingsdichtheden, een zo concentrisch mogelijke
opbouw van buurt -, kern - en stadsgebied en een radiale langzaam
verkeersstructuur. De werkelijk af te leggen afstand dient zo weinig
mogelijk af te wijken van de hemelsbrede; dit wordt bereikt door zo
direct mogelijke routes. Het padennet moet geënt zijn op de sterk
publiek aantrekkende bestemmingen zoals b.v. centra, scholenge-

meenschappen, sportcomplexen etc.
Een maaswijdte voor het hoofdpadennet van 200 è 300 m wordt
aangehouden. Uit veiligheidsoverwegingen zullen raillijnen en wegen
met autointensiteiten groter dan 300 voertuigen in het spitsuur ongelijkvloers worden gekruist. Deze ongelijkvloerse kruisingen, bruggen of
tunnels kunnen min of meer barrières voor het langzame verkeer zijn,
omdat kruisingsafstanden bij wegen om kostenredenen vaak groter
worden dan gewenst, invloed van weer en wind zich soms doet gelden
en vaak hoogteverschillen overwonnen moeten worden. Waar noodzakelijk zullen de paden, die hoofdinfrastructuur kruisen, met inachtneming van de vermelde uitgangspunten worden gecombineerd met
andere kruisingen.
Vooral binnen de kernen moet gestreefd worden naar een minimum
aantal wegen, dat ongelijkvloers gekruist moet worden, zoals autowegen, regionale openbare vervoersbanen en waterwegen met een grote
vrije doorvaarthoogte. Hoogteverschillen moeten voor het langzaam
verkeer zo klein mogelijk zijn, hellingen zo flauw mogelijk.
De voet - en fietspaden moeten zo beschut mogelijk aangelegd worden
en moeten aantrekkelijk zijn. Soms zullen hierbij'woonerven' kunnen of
zelfs bij voorkeur moeten worden toegepast in het stedebouwkundig
ontwerp.
Het (brom) f ietsverkeer tussen de kernen (de te overbruggen afstand zal
ca 3 a 5 km bedragen), dient d.m.v. directe, aangename en veilige routes
door het groen te worden geleid.
Bromfietsverkeer
De bromfiets is moeilijk in het verkeersbeeld onder te brengen. Enerzijds levert combinatie met voetgangers en fietsers vanwege het
snelheidsverschil en uit milieu - overwegingen grote porblemen op, anderzijds is combaninatie met de auto ook niet aan te raden. De
bromfietser behoort tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Het
aantal ongevallen met letsel ligt bij bromfietsers bijna 3 x zo hoog als bij
fietsers, terwijl bij 70% van deze ongevallen de auto betrokken is.
Uit onderzoekgegevens blijkt, dat de combinatie van bromfietsers en
fietsers op vrijliggende fietspaden geen grote problemen geeft. De
conflicten tussen bromfietsers en autobestuurders vinden vooral op
kruispunten plaats.
Bij kruisingen met autowegen van slag 1 t/m 3 zijn daarom ongelijkvloerse kruisingen, eventueel in combinatie met die van het voetgangers-en fietsersverkeer, op zijn plaats. In de overige gevallen is een
aparte infrastructuur of combinatie met wegen met een intensiteit
kleiner dan 750 auto's per uur de meest verantwoorde oplossing.
Bij aparte infrastructuur voor de fietser in de directe woonomgeving
dient de bromfietser gebruik te maken van de infrastructuur die voorde
auto bestemd is.
6.6. Openbaar vervoer
De spoorlijn van Weesp en Naarden- Bussum via de Hollandse Brug,
Almere - Stad, Almere - derde kern naar Lelystad is de regionale c.q.
stadsgewestelijke spoorweg wegontsluiting. Op deze lijn wordt een
stedelijk busvervoersysteem aangesloten. Zolang deze lijn nog niet in
gebruik is wordt het regionale openbaar vervoer met bussen verzorgd.
Verdere ontwikkelingen kunnen zijn:
- Aanleg boog bij Diemen (verbinding Almerelijn en Gooilijn met
Schiphollijn). Overbelasting van het spoorwegvak Muiden -Amsterdam CS zou kunnen worden voorkomen door aanleg van deze boog.
Tevens worden Amsterdam - Zuid, Amstelveen, Schiphol en Den Haag
op deze wijze rechtstreeks bereikbaar. Deze lijn is thans in studie bij
de stuurgroep Verkeer en Vervoer in en om Amsterdam.
- Markerwaard: vliegveld of stedelijke ontwikkelingen. Dit kan betekenen, dat het spoorwegvak Weesp - Diemen - Amsterdam overbe-
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last raakt, waardoor een spoorweg Amsterdam CS, Almere - Pampus,
Almere - Stad, Almere - 3e kern, Lelystad en Markerwaard interssant
wordt. D.w.z. vanuit Almere - Stad moet een spoorwegtracé via het
Umeer naar Amsterdam CS worden gereserveerd terwijl vanaf Almere - 3e kern een tracé naar de Markerwaard moet worden gereserveerd.
- Een railverbinding naar Zeewolde en/of 't Gooi via het kernencomplex tegenover't Gooi heeft in de toekomst weinig kans. Van voorlopige
reservering van een spoorwegtracé aan de oostzijde van Almere Stad is afgezien.
- Een railverbinding door het Umeer. De uiteindelijke omvang van
Almere en de omvang van de relaties met Amsterdam (ook vanuit 't
Gooi) kunnen overbelasting veroorzaken van het spoorwegvak WeespMuiden - Amsterdam. Dit zou kunnen worden voorkomen door aanleg van b.v. een tweede railverbinding (niet noodzakelijkerwijs een
spoorlijn) van Amsterdam via het Umeer naar Almere.
Indien mocht worden besloten tot aanleg van een (snel) tram dan kan
hiervoor een dan in Almere-Stad aanwezige busbaan worden gebruikt. De trambaan moet in Almere een ander beloop hebben dan de
spoorlijn. De tram is een veel kleinschaliger vervoermiddel dan de trein.
Daardoor zijn aanmerkelijk meer haltes toelaatbaar (en noodzakelijk)
en het geheel is beter in de stedelijke structuur inpasbaar dan de trein.
Daardoor kan een veel groter deel van Almere direct door het openbaar
railvervoer worden ontsloten.
Hieruit volgt het onderstaande overzicht:
• reservering in en nabij Almere van de 1 e orde:
- Almerelijn (tot en met Lelystad)
- boog bij Diemen, ringbaan oost naar Amsterdam - Zuid
• reservering van de 2e orde:
- railbaan via het Umeer naar Amsterdam
- spoorbaan naar Markerwaard.
Uitgangspunten voor ontwerp
M.b.t. het ontwerp van het openbaar vervoersnet zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
- voor de wat langere ritten dient de hoogste prioriteit toegekend te
worden aan het gebruik van het openbaar vervoer. Opmerking: het
gaat hierom de ritten die i.v.m. hun lengte niet of in mindere mate in
aanmerking komen, afgewikkeld te worden met langzaam verkeersmiddelen. Hierbij valt te denken aanrittenlanger dan 1.500 a 2.000 m;
- er zullen voorzieningen met een hoogwaardige kwaliteit beschikbaar
moeten zijn voor openbaar (bus) vervoer, waar nodig op vrije banen.
Opmerking: de dimensionering van deze banen zal zodanig worden
toegepast;
- de halte - afstanden van het lokale vervoer bedragen 400 - 800 m,
afhankelijk van de dichtheden en de afstand van de halte tot het
centrum;
- 90% van de woningen en 75% van de arbeidsplaatsen dienen binnen
400 m van een lokale opnebaar vervoershalte te liggen.
De mogelijkheden van het verlenen van de noodzakelijke prioriteit aan
het openbaar vervoer liggen op het gebied van de ruimtelijke structuur,
de verkeerswetgeving en de toepassing van civieltechnische en verkeersregeltechnische voorzieningen, waaronder het parkeerbeleid.
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Om de mogelijkheden van het openbaar vervoer optimaal te kunnen
benutten dienen de belangrijkste lijnen overeen eigen vrije rijruimte te
kunnen beschikken. Voor de ondergeschikte lijnen dient dit tevens het
geval te zijn op die plaatsen waar verkeerscongesties kunnen worden
verwacht. Op deze wijze is het mogelijk de rijsnelheid, de betrouwbaarheid en de bedrijfszekerheid en hiermede naar verwachting het gebruik
van het openbaar vervoer te verhogen.

lokaal openbaar vervoer
Algemeen
De eisen die men aan een openbaar vervoerstelsel moet stellen,
betekenen zo kort mogelijke loopafstanden, zo kort mogelijke wachttijden, zo hoog mogelijke reissnelheid en zo min mogelijk overstappen.
Deze eisen veroorzaken tegenstrijdigheden en hebben bovendien een
grote invloed op de aanleg - en exploitatiekosten.
Voor - en natransport, loopafstand
De maximaal aanvardbare loopafstand naar een halte hangt, behalve
van de reiziger (inkomen, leeftijd, autobezit, fysiek vermogen) en van de
kwaliteit van het vervoer, sterk af van de af te leggen reisafstand en de
beleving daarvan. Bij het lokale vervoer liggen de bovenwaarden voor
loopafstanden bij zo'n 300 è 400 m. De aantrekkelijkheid van het
openbaar vervoer neemt af bij toenemende voortransportafstand tot de
halte. (4) Uit onderzoek blijkt evenwel ook dat het overgrote deel van de
reizigers een hogere frequentie prefereert boven kortere loopafstanden. Lopen wordt als een meer positieve bezigheid gezien dan wachten. (5)
Frequentie, wachttijd
Een lage frequentie betekent lange wachttijden en dus een verlenging
van de totale reistijd. Wachten wordt als zeer hinderlijk ervaren. Uit
onderzoek blijkt dat als de volgtijd groter dan zo'n 6 min. wordt, de wachttijd kleiner wordt dan de halve volgtijd. (6) M.a.w. het risico dat men maximaal 6 min. moet wachten blijkt acceptabel: men gaat op goed geluk
naar de halte. Wordt de volgtijd groter dan zal men zich van de dienstregeling op de hoogte stellen; hierbij is waarschijnlijk het schrikbeeld de
gehele volgtijd te moeten wachten doorslaggevend. Daarom kan worden
gesteld, dat een 6 min. frequentie een minimumserviceniveau biedt in
het lokale openbaar vervoer. Overigens draagt ook het beeld van kleine
winderige wachthokjes zonder zitplaatsen en een schamele visuele omgeving van de halte niet bij aan het min of meercomfortabel doorbrengen
van de wachttijd. Ook verbetering van die situatie zal daarom aandacht
krijgen.
Rijtijd
De rijtijd, die afhankelijk is van de af te leggen afstand en van de
rijsnelheid, dient zo kort mogelijk te zijn. De af te leggen afstand kan zo
klein mogelijk worden gehouden door:
- zo direct mogelijke routes naar de belangrijkste bestemmingen. Voor
perifeer gelegen wijken of kernen is dit het hoofdcentrum van Almere
en de diametraal hierachter gelegen kern (en). In de hoofdkern is een
concentratie van arbeidsplaatsen en inwoners gesitueerd, terwijl
veel éénmalige voorzieningen met een grote bezoekersattractie ook
hier hun plaats zullen vinden. Tevens is hier het centrale vervoersknooppunt incl. het CS gesitueerd. Bovendien zal de behoefte
bestaan om dit centrale deel, dat relatief veel verkeeraantrekt, zoveel
mogelijk te ontlasten van het veel ruimte eisende autoverkeer; dit zal
resulteren in beperkende maatregelen t.a.v. het autogebruik en dus
een relatief groter gebruik van het collectief vervoer voor ritten naar
het hoofdcentrum. Dit alles leidt tot een sterk radiale structuur van het
openbaar vervoersnet.
- de af te leggen afstand ook hemelsbreed zo klein mogelijk houden.
Uitgaande van een aanvaardbare maximum reistijd van 20 è 25 min.
van de periferie tot aan het centrum van een stad van zo'n 200.000 inw.,
betekent dit afhankelijk van de rijsnelheid een hemelsbrede afstand
van de periferie tot het centrum van zo'n 5 è 6 km.
Een korte rijtijd wordt ook verkregen door een zo hoog mogelijke
rijsnelheid d.w.z.:
- een bebouwing afgestemd op de structuur van het openbaar vervoer
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- een zo hoog mogelijke gemiddelde bebouwingsdichtheid binnen het
invloedsgebied van de haltes (afweging met woonwensen blijft hier
buiten beschouwing)
- een goed gekozen halte - afstand (7)
- een optimale ontwerpsnelheid van de vervoersbaan: ruime bochten,
die een hoge gemiddelde snelheid toelaten
- zo kort mogelijk oponthoud aan de haltes; dit kan o.a. worden bereikt
door kaartverkoop buiten het voertuig te laten plaatsvinden en het
aanleggen van verhoogde perrons
- geen oponthoud door het overige verkeer d.m.v. o.a. prioriteitsregelingen, vrije baan, etc.
- goede technische uitrusting van het materiaal.
Overstappen
Overstappen, dat veelal een verlenging van de reistijd betekent, wordt
door de overstapbeweging, vaak in weer en wind, de kans geen zitplaats
te kunnen vinden en het risico de aansluiting te missen als een groot
ongerief ervaren. Door de netopbouw kan het aantal overstapbewegingen aanzienlijk worden gereduceerd; in principe wordt daarom gekozen voor een transversaal net.
Een lijn uit dit net verbindt een buurt of kern via het hoofdcentrum met
een andere buurt (kern). Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding met
alle bestemmingen langs deze lijn. Voorwaarde hierbij is dat beide
delen van de lijn wat betreft de vervoersvraag redelijk met elkaar in
evenwicht zijn, d.w.z. een evenwichtige verdeling van bevolking en
arbeidsplaatsen. Detaillering van het openbaar vervoersnet zal geschieden in de structuurplannen voor de deelgebieden van Almere.
Regionaal openbaar vervoer
Algemeen
Het hiernavolgende zal beperkt blijven tot het railvervoer. Hoewel na
ingebruikstelling van de spoorlijn voor enkele vervoersrelaties regionale buslijnen noodzakelijk zijn, wordt dit busvervoer in Almere als
gemakkelijk inpasbaar in het lokale openbaar vervoerssysteem beschouwd en daarom als minder relevant voor het structuurplan.
Noodzaak van een railverbinding van Almere met de regio
Het grote belang van spoedige aanleg van een railverbinding blijkt uit
onderstaande punten:
1.

De mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe weginfrastructuur in de
noordvleugel van de Randstad zijn beperkt. Amsterdam heeft een zeer
beperkte opnamecapaciteit voor het particuliere verkeer. In het Gooi is
verdere aanleg van wegen i.v.m. aantasting van natuurgebieden ontoelaatbaar. Op de beperkte mogelijkheden (tot uitbreiding) van de infrastructuur in deze regio wordt voorts nog een beroep gedaan door grote
uitbreidingen in de Bijlmermeer, Weesp en de Oostermeent (Huizen).
Met het oog hierop is aanhaking van Almere en Lelystad op het oude
land door middel van een vervoersstelsel dat in de agglomeratie
Amsterdam in het geheel geen en in deGooi- en Vechtstreek slechts op
bescheiden schaal nieuwe infrastructuur vergt (de raillijn Amsterdam Amersfoort heeft voorshands voldoende capaciteit), in de vorm van een
railverbinding de beste oplossing.
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2.
De uitstraling van de Randstad naar Flevoland brengt intensieve
verkeersrelaties met zich mee tussen de steden in de noordvleugel van
de Randstad en Almere en Lelystad. Zelfs een evenwicht tussen
beroepsbevolking en werkgelegenheid, zal een omvangrijke uitwisseling van woon- en werkforensen niet kunnen voorkomen. Wil het verste-

delijkingsbeleid kans op succes hebben en wil Amsterdam de economische motor van de regio blijven, dan is een goede railinfrastructuuronontbeerlijk.
3.
De bouw van nieuwe steden en de verlichting van de druk op de ruimte
in de Randstad impliceert, dat ook het klimaat voor bedrijfsvestigingen
in Almere en Lelystad in gunstige zin moet worden bevorderd. De
aanleg van een railverbinding kan als een zeer positieve vestigingsfactor worden aangemerkt, m.n. ook voor tertiaire werkgelegenheid.
4.
De stedebouwkundige opzet van Almere is zodanig, dat de spoorlijn
de ruggegraat vormt van het openbaar vervoersstelsel. Het laat zich
raden welke situatie ontstaat als de spoorlijn niet tijdig wordt aangelegd.
Aansluiting op het spoorwegnet
Vooreen juiste keuze van het aansluitingspunt op het bestaande railnet
zijn de volgende punten van belang: mogelijkheid tot snelle realisering
zowel door planologische beschikbaarheid als door redelijke investeringskosten, goed functioneren in het totale railnet, alsook in alle fasen
van de bouw van Almere en Lelystad na ingebruikneming.
Aansluiting direct ten oosten van Weesp blijkt de enige mogelijkheid.
Wat betreft kosten is deze verbinding het voordeligst gezien de korte
afstand tot het bestaande railnet. De aansluiting brengt met één
overbrugging over het randmeer een tweezijdige ontsluiting tot stand,
zowel via Weesp naar Amsterdam, Schiphol en verder als via Busssum
naar Hilversum, Utrecht en Amersfoort. Bovendien biedt deze aansluiting de aanzet voor een doorgaande verbinding richting Lelystad. Dit
betekent eveneens dat een verbinding mogelijk zal worden van de
Schiphollijn via de ringspoorbaan door de Amsterdamse agglomeratie
naar Almere, Lelystad de eventuele tweede luchthaven in de Markerwaard en Groningen. De spoorlijn zal technisch zodanig uitgevoerd
moeten worden, dat een gedifferentieerde dienstregeling van stop - en
sneltreinen mogelijk is.
Invloedsgebied van een spoorhalte
Uit vele onderzoeken blijkt, dat de bereidheid om met de trein te reizen
toeneemt naarmate de afstand tot een station afneemt. (8) Het aantal
reizigers per 1000 inwoners is binnen een gebied met een straal van
500 m rond een halte ca 3 x zo groot als binnen de ring met een straal
van 1000 tot 1500 m. Uit een ander onderzoek bleek, dat 65% van het
voor - en natransport korter was dan 1,5 km. (7) Fig. 20 is illustratief voor
dit gedrag.
Verklaringen hiervoor zijn o.a.:
- Hoe groter de voor -/natransportafstand is, des te groter wordt de
omwegfactor, én de totale reistijd. Dit geldt minder voor verplaatsingen, waarbij de voor - /natransportrichting dezelfde is als de
reisrichting; dit geldt des te sterker, wanneer de voor - /natransportrichting tegengesteld is aan de reisrichting. Bij de gebruikelijke
reistijden per spoor in ons land kost dit voor - en natransport vaak
evenveel tijd als de treinreis zelf. Voor - en natransport vindt in de
regel te voet en per fiets plaats.
- Voor voor -/natransportafstanden kleiner dan 1500 m is het gebruik
van het huidige lokale openbaar vervoer meestal geen goed alternatief. Zelfs een kwalitatief zeer goed lokaal openbaar vervoer heeft
pas op afstanden groter dan 3 km kortere reistijden dan b.v. de fiets.
Voor - én natransport vindt meestal te voet plaats.
Uit hiervoor gegeven resultaten van onderzoeken blijkt dat een invloedsgebied met een straal van 1000 è 1500 m rond een station te
prefereren is. In deze invloedsgebieden moeten hoge dichtheden
worden gerealiseerd.
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Figuur 20: Verband tussen voor - en natransport afstand en gebruik van
het railvervoer

Integratie van het lokale en regionale vervoer
Aangezien uit het voorafgaande blijkt, dat de bereidheid om met de trein
te reizen toeneemt naarmate de afstand tot een station afneemt, zou
men op grond hiervan zoveel mogelijk stations, met hieromheen bebouwing gegroepeerd, aan een spoorlijn dienen te situeren. Van de
andere kant wordt vaakgesteld.dat het plaatsen van slechts één station
in een stedelijk gebied aan een doorgaande lijn het goed functioneren
van het lokale openbaar vervoer zou bevorderen, aangezien dit nu een
veel groter deel van het voor-/natransport zou moeten verzorgen. De
benodigde capaciteit en ook de frequentie van het lokaal openbaar
vervoer zou vergroot moeten worden, hetgeen kwaliteitsverhogend zal
werken. Uit onderzoek blijkt echter, dat van alle treinreizigers tussen
35% (reizen tussen agglomeraties) en 7% (tussen middelgrote steden)
het lokale openbaar vervoer als voor-/natransport heeft gebruikt. Dit
maakt slechts resp. 10 - 25% uit van het totaal aantal lokale openbaar
vervoersritten. (9) Redenen hiervan zijn:
- op korte afstanden overheerst de rol van het voetgangers - en
fietsersverkeer
- op de grotere voor-/natransportafstanden wordt de omwegfactor
groter
- overstappen wordt als een groot ongerief ervaren
- in midelgrote steden is het lokale openbaar vervoer meestal abominabel.
Samenvattend kan worden gesteld, dat de kwaliteit van het lokale openbaar vervoer thans niet of nauwelijks wordt beïnvloed door het aantal
stations. Daartegenover wordt het vervoersaanbod en daardoor de
kwaliteit van het regionale openbaar vervoer wel hoger bij een groter

aantal haltes. Gekozen is daarom vooreen oplossing met een optimaal
aantal haltes aan de raillijn (minimale halte-afstanden ± 1500 m). In tegenstelling tot de meeste bestaande situaties zal in Almere worden gezorgd, dat de omwegfactor voor het openbaar vervoer zeker niet groter
is dan voor de auto. Dit is vorm gegeven door de opzet van een transversaal openbaar vervoersnet. Verwacht mag worden dat bij de geplande opzet van het lokale openbaar vervoersstelsel het gebruik bij vooren natransport groter zal zijn dan in bestaande situaties. Daarnaast
moet worden gelet op diegenen, die niet anders dan het lokale openbaar vervoer als voor- en natransportmiddel ter beschikking hebben.
Het voorgaande houdt in dat een optimale overstapmogelijkheid tussen lokaal en regionaal openbaar vervoer tot stand gebracht zal moeten
worden.
6.7 Autoverkeer
Opbouw van de wegenstructuur
Zoals is beschreven in het Kompendium Verkeer en Vervoer Almere (2)
wordt bij de opbouw van het wegennet uitgegaan van het drieslagprincipe.
Slag 1-wegen zijn wegen van en naar Almere;
slag 2-wegen vormen de verbindingen tussen de kernen en slag 3-wegen zijn de hoofdontsluitingswegen in de kernen en van de buitenruimte. Het beloop van de wegen is tangentieel. Het verkeer dat in een gebied geen bestemming heeft dient hieromheen geleid te worden. De
wegenstructuur zal zodanig van opzet zijn, dat het verkeer, dat een bestemming heeft in een bepaald gebied, zo lang mogelijk van een aan dit
gebied rakende weg, die hiervoor qua ontwerpnormen het meest geschikt is, gebruik maakt en pas zo laat mogelijk het gebied binnenrijdt.
Daardoor ontstaan verkeersluwe gebieden waar de hinder van het verkeer gering is. Aan het voorgaande wordt het best tegemoetgekomen
dooreen periferie auto-ontsluitingsstructuur. Om deze wegenstructuur
als geheel goed te laten functioneren moet aandacht aan de volgende
punten worden geschonken. (10)
- Er dient een zichtbaar verschil in afwikkelingsniveau te zijn tussen de
wegen met een verschillende functie. Dit zal in de ontwerpsnelheid
en vormgeving tot uiting moeten komen.
- De vormgeving van een aansluitingspunt van wegen van verschillend niveau dient zodanig te zijn, dat de weg van het hogere niveau
het meest doorgaande tracé vormt.
- Naarmate een weg dieper in het stedelijk gebied penetreert zal de
ontsluitingsfunctie van een weg steeds kleinschaliger kunnen worden.
De vormgeving van zo'n weg moet hierop worden afgestemd. De ontwerpnormen zullen geleidelijk teruglopen.
Bij de slag 1-wegen neemt de stadsautosnelweg (A6) een bijzondere
plaats in.
Voor zover het Rijkswegen betreft blijkt bij inventarisatie van de stedelijke gebieden in Nederland, dat gemiddeld per 20.000 inwoners een
aansluiting op een Rijksweg aanwezig is. Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag zijn buiten deze beschouwing gehouden.
Legt men in Almere dezelfde maatstaven aan, dan zal een inwonerstal
van 250.000 mensen het aantal aansluitingen op de Rijkswegen 6 en
27 ca. 12 kunnen zijn. Op de A6 zijn 7 aansluitingen aangegeven in Almere. Uitbreiding met 2 aansluitingen wordt mogelijk gehouden. Op de
A27 zijn 2 aansluitingen gedacht.
De uitvoering van de A6 zal gefaseerd geschieden.
Daardoor kan worden gereageerd op de ontwikkelingen van Almere,
maar ook op de ontwikkelingen in de wegbouwkunde en de daarbij toe
te passen normeringen.
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De tracering en het tijdstip van realisering van de A27 en A30 in Flevoland hebben invloed op de uiteindelijke vormgeving van de A6. Daarom
is het van belang, dat het tracé van de A27 wordt vastgesteld (1 e fase in
SVV).
Er is naar gestreefd het aantal kilometers weg te beperken. Daarin
slaagt men, indien de slag 2-wegen, die stadsautowegen worden genoemd, zo dicht mogelijk tegen de gebieden waar de meeste activiteiten plaatsvinden worden getraceerd. Tegelijkertijd met de situering van
de kernen, werkgebieden en de functies in de buitenruimte wordt het
verloop van de wegen bepaald. Dit proces heeft tot het op de plankaart
aangegeven wegenbeloop geleid. Opgemerkt wordt, dat het inzicht in
de behoefte aan wegencapaciteit is verkregen uit interne en externe
studies. Naar behoefte worden deze prognose-studies verfijnd. De slag
3- wegen worden ontworpen en beargumenteerd in de structuurplannen voor de kernen en de buitenruimte, omdat in deze planning meer
duidelijkheid wordt gegeven over de bestemmingen.
6.8. Beroepsscheepvaart
In de ontwikkeling van het binnenlands goederenvervoer neemt de
binnenvaart - gemeten aan het vervoerde gewicht - een relatief stabiele positie in, terwijl het railvervoer aan importantie inboet en het
wegvervoer een gestage groei vertoont (tabel 26). (11)
Wordt de betekenis van de verschillende vervoerswijzen uitgedrukt in
ton/km dan blijkt de binnenvaart de laatste jaren terug te lopen, evenals
het railvervoer en het wegvervoer een wat geprononceerder groei te
vertonen. Tevens wordt duidelijk dat de binnenvaart - en dit geldt ook
voor het railvervoer-op de grotere afstanden een belangrijke plaats
inneemt. 31% van de totale lading ton/km komt bij de binnenscheepvaart voor rekening van de afstandsklasse boven 200 km tegen 26%
resp. 21% bij het beroepsvrachtvervoeren eigen vrachtvervoer. Voorde
afstandsklasse beneden 50 km zijn de percentages achtereenvolgens 10, 20 en 27 van de totale lading ton/km. (12)
De omvang van de binnenscheepvaart nabij Almere komt vooral tot
uitdrukking in de aantallen schepen tussen Umond (incl. Amsterdam en
Amsterdam - Rijnkanaal) en het noorden van het land via het toekomstige
Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen.

Tabel 26. Vervoerd gewicht per vervoerswijze in min. ton en min.
ton/km
x min. ton

1963
abs.

%

1966
abs.

%

1969
abs.

%

1972
abs.

%

Binnenvaart
Spoorwegen
Wegvervoer

62,6
17,1
220,1

21
6
73

81,0
14,5
255,4

23
4
73

90,5
12,0
297,1

23
3
74

102,7
8,3
314,7

24
2
74

Totaal

299,8 100

350,9 100

399,6 I00

425,7 100

1970
abs.

1971
abs.

x min. ton/km 1968
abs.

%

1969
abs.

%

Binnenvaart
8765
Spoorwegen^) 1640
Wegvervoer
11082

41
8
51

8395
1512
11715

39
8821
7
1471
54 12397

Totaal

%

39
8989
6
1293
55 13093

21487 100 21622 100 22689 100

%

1973
abs.
94,7
7,5
?

1972
abs.

38
8176
6
1206
56 13973

%

1973
abs.

35
5
60

7983
1149
?

23373 100 23355 100 1 (stukgoed per rail is in 1973 op o te stellen.
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Bijna 80% van de schepen die de Oranjesluizen passeren komen ook
door het Oostvaardersdiep (beide richtingen samen in 1972:44.000),
terwijl ruim 15% het Gooimeer bevaart. (13) Dit is ook één van de
redenen waarom het grootste bedrijvenpark in Almere aan het Oostvaardersdiep is gesitueerd. Behalve van het Oostvaardersdiep en de
vaargeul in het Gooimeer nabij Almere - Haven maakt de beroepsvaart
gebruik van de twee vaarten in Almere.
I n de huidige situatie is de Hoge Vaart vanaf het buitenwater bereikbaar
via de sluis bij het gemaal de Blocq van Kuffeler (max. cap. 600 ton) en
vanuit oostelijke richting (zie fig. 21). In 1977 komt de verbinding
beschikbaar tussen de Hoge en de Lage Vaart ter hoogte van het
gemaal de Blocq van Kuffeler (600 ton). Het Oostvaardersdiep verbindt
Amsterdam (het IJ en het Amsterdam - Rijnkanaal) met Lelystad en via
de Houtribsluizen met het noorden van het land. De maximum capaciteit van dit geplande kanaal betreft schepen tot 2000 ton. In het
algemeen is er in de binnenscheepvaart sprake van een daling van het
aantal schepen kleinerdan 1000 ton en een toeneming van de schepen
groter dan 1000 ton. (13) Van de scheepvaartgeul in het Gooimeer
wordt gebruik gemaakt voor de route naar de Eem (capaciteit 600 ton)
en via de Nijkerkersluis (1350 ton) naar Het Veluwemeer.
Havenontwikkelingen binnen het beschouwde gebied kunnen geconcentreerd worden aan beide vaarten ter plaatse van het bedrijvenpark
de Vaart en in de kernen in de vorm van insteekhavens en zwaaikommen (tot 600 ton), en aan het Oostvaardersdiep ter plaatse van het
bedrijvenpark de Vaart (tot 2000 ton).
De maximale vaardiepte van de vaarwegen in en om Almere is aangegeven in fig. 2 1 .
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7. nutsvoorzieningen

7.1 Inleiding
Het spreekt vanzelf, dat in een nieuwe stad met een omvang als Almere
zal krijgen, ook in de voorbereidingsfase grote aandacht aan de
nutsvoorzieningen zal moeten worden geschonken. Juist in deze fase
zal de globale plaats van diverse structuurbepalende elementen worden vastgesteld. De tracering van hoofdaanvoer- en distributieleidingen hangt sterk samen met het algehele structuurplan en met de plaats
van de diverse elementen daarin.
Op de volgende pagina's zal daarom een beeld worden opgeroepen van
het functioneren van de nutsvoorzieningen in Almere. Achtereenvolgens komen daarbij aan de orde:
7.2. Gas
7.3. Elektriciteit
7.4. Telefoon
7.5. Centrale Antenne Inrichting
7.6. Drinkwater
7.7. Riolering en vuilafvoer
7.8. Leidingenstraten
Al deze onderdelen hebben dezelfde systematische opzet. Begonnen
wordt met een algemeen schema van de betreffende voorziening. Dit
schema wordt vervolgens toegepast op een globaal kernenpatroon in
Almere. Daarbij wordt voor de duidelijkheid onderscheid gemaakt
tussen de hoofdopzet en de nadere uitwerking binnen Almere. Ten
slotte wordt een en ander op het structuurplan concreet, zij het
geschematiseerd, in beeld gebracht. De illustraties zijn voorzien van
een summiere toelichting, waarin enkele algemene gegevens zijn
verwerkt.
Inmiddels is met de uitvoering van de plannen vooreen aantal nutsvoorzieningen reeds een aanvang gemaakt. Andere bevinden zich nog in
een bepaald stadium van de voorbereiding. Diverse onderdelen zijn in
studie, zowel bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders als bij de
betreffende nutsbedrijven. De illustraties zijn dan ook vooral bedoeld
om het algemene beeld van de betreffende voorzieningen op te roepen.
Een nadere vastlegging van de opzet zal gebaseerd worden op de
lopende studies. De feitelijke vastlegging van tracees, situering van
elementen e.d. zal uiteraard in een zo laat mogelijk stadium plaatsvinden. Ook de mogelijkheid van stadsverwarming is bij de opzet van dit
hoofdstuk in de beschouwingen betrokken. Mocht daartoe worden
besloten dan zullen de noodzakelijke voorzieningen en leidingen zeker
in de ontwikkelde structuren inpasbaar zijn.

7.2 Gas
Almere zal van aardgas worden voorzien door de N.V. Nederlandse
Gasunie. Met deze leverancier zijn de hoofdtoevoertracees vastgesteld. De hoofdleiding komt het Almeregebied binnen nabij de Hollandse Brug. Van daaruit wordt het gas getransporteerd naar twee gasontvangstations. Deze zijn geprojecteerd nabij Almere - Haven en op het
bedrijvenpark 'De Vaart'. In 1976 en 1977 is resp. op deze punten het
gas leverbaar. Vanaf de gasontvangstations wordt het gas getransporteerd naar de woningen en andere afnemers door een gasdistributiemaatschappij. Als zodanig zal optreden de N.V. Gamog.
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Figuur24. Schemagasvoorziening

Figuur 25. Gasvoorziening Almere
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7.3 Elektriciteit
De elektriciteitslevering en - distributie in Almere zal worden verzorgd
doordeN.V. P.G.E.M. De voeding vindt plaats vanuit de Flevocentrale in
Lelystad via één of (t.z.t.) twee bovengrondse 150 kV leidingen. In het
Almeregebied wordt deze voeding aangesloten op een ondergrondse
150 kV ringleiding. Aan deze ring bevinden zich enkele onderstations,
die de spanning terugbrengen tot 10 kV. In de woonwijken wordt daarna
de spanning naar 220 V getransformeerd. Voorlopig wordt Almere
gevoed door enkele 10 kV kabels vanuit Harderwijk. In 1978 zal het
meest oostelijke onderstation in bedrijf zijn. Een bijzondere factor in het
Almeregebied is de aanwezigheid van een 380 kV transportleiding als
deel v.h. landelijk koppelnet. Mocht deze in de toekomst te hinderlijk
blijken, dan kan partiële verlegging of verlegging naar het tracé
buitenom Almere plaatsvinden.
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Figuur 28. Schema elektriciteitsvoorziening

Figuur 29. Elektriciteitsvoorziening Almere
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7.4 Telefoon, ca
Almere is ingedeeld bij het telefoondistrict Utrecht. Het kengetal voor
de komende decennia is vastgesteld op 03240. De telefoonvoorziening
van Almere is zeer modern van opzet en o.a. uitgerust met het drukknopsysteem. De interlokale telefoonkabel komt vanaf Huizen door het
Gooimeer en leidt naarde in 1976 gereedgekomen knooppuntcentrale
in Almere- Haven. In dit gebouw is tevens een eindcentrale opgenomen, waarvan later nog een aantal zal worden gebouwd in de andere
kernen. De interlokale kabel naar Lelystad is in 1976 aangelegd. Over
het Almeregebied lopen een tweetal straalpaden voor de telecommunicatie. Gezien de beperkingen in de hoogte is op de tekening de
maximale bebouwingshoogte in de paden aangegeven.
Almere is ingedeeld bij het postdistrict Amsterdam.

Figuur 33. Telefoonvoorziening Almere /Straalpaden
interlokale draaggolfkabel
primaire kabel
secundaire kabel
knooppunt (knooppuntcentrale)
kabelverdeler (eindcentrale)

49,

mini

straalpad (max. bebouwingshoogte t.o.v. N.A.P. in meters)
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7.5 Centrale Antenne Inrichting
Evenals Dronten en Lelystad zal ook Almere worden voorzien van een
centrale antenne inrichting. In opzet is gekozen voor het z.g. ministernet dat door de P.T.T. wordt aangelegd. De expolitatie zal in handen
worden gegeven van de N.V. Casema.
De antenne zal worden geplaatst op een reeds in 1975 gereedgekomen
mast. Evenals in Lelystad zal in de eerste aanleg de ontvangst van 2
Nederlandse en 3 Duitse zenders mogelijk zijn. Ruime uitbreidingsmogelijkheden zijn ingebouwd, waarbij ook lokale t.v. en andere moderne
ontwikkelingen mogelijk zijn.

Figuur 34. Lokatie ontvangststation
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Figuur 36. Schema Centrale-Antenne-Inrichting

Figuur 35. Lokaal verdeelnet
(wijknetten weggelaten)

Figuur 37. Centrale Antenne Inrichting Almere
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7.6 Drinkwater
Het drinkwater t.b.v. Almere zal worden gewonnen in het zuidoostelijk
gedeelte van Flevoland. De winning en distributie van het water wordt
verzorgd door de afdeling Drinkwatervoorziening van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders. Een pompstation zal daartoe in 1977 gereedkomen.
Vanaf de waterwinplaats voeren enkele leidingen het water naar een
centraal gelegen reinwaterkelder. De globale plaats van dit complex is
op de kaart aangegeven. Het terreinbeslag is ca 6 ha.
Vanuit de kelders loopt, zoveel mogelijk in ringen, een distributiesysteem door de stad. Het water is zacht en van goede kwaliteit.
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Figuur 38. Toevoernet drinkwater
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Figuur 40. Schema drinkwatervoorziening

Figuur41. Drinkwatervoorziening Almere
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7.7 Riolering en vuilafvoer
Mede gelet op de ervaringen in Lelystad zal ook in Almere een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd. Binnen de kernen wordt het
vuile water onder vrij verval (gezien de bodemgesteldheid met een
aantal tussengemalen) naar een rioolgemaal gevoerd. Van daaruit
wordt het naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties geperst en gezuiverd. Het effluent van de zuiveringsinstallatie kan t.z.t. over biezenvelden worden geleid.
Het effluent wordt geloosd op de Lage Vaart. De rioolwaterzuiveringsinstallatie zal worden gebouwd op het bedrijvenpark 'De Vaart'.
In 1979 zal deze in werking kunnen treden. Tot dat tijdstip zal een
tijdelijke zuiveringsinstallatie aan de Hoge Vaart het rioolwater kunnen
verwerken.
Het bouwafval zal in principe worden verwerkt in de kernen in de vorm
van heuvels e.d. Het huisvuil en overig vast afval zal worden verwerkt
volgens de methode van gecontroleerd storten. In afwachting van
nadere studies over de situering van stortplaatsen in Flevoland is
voorlopig in Almere een terrein van ca 59 ha gereserveerd.
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Figuur 42. Vuilwater hoofdriolering
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Figuur 44. Schema rioleringssysteem
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Figuur 43. Afvoer effluent

Figuur 45. Vuilwaterriolering Almere (wijkriolering weggelaten)
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