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Introductie
Planuitgangspunten voor de toekomst
Door Ans van Berkum, directeur Architectuurcentrum Casla.
De stedenbouw als discipline verkeert in een fase van heroriëntatie. Het kabinet1 is van
mening dat de potentie van het vakgebied te weinig wordt benut. Men concentreert zich
teveel op het projectniveau; op het ontwerpen van structuren en deze vullen met bebouwing.
De maatschappelijke werkelijkheid, die het gevolg is van deze inzet, blijft buiten beschouwing en ook de cultuurhistorische dimensie verdwijnt achter de horizon. Men gunt zich
geen tijd voor een gedegen analyse van de wensen en uitgangspunten, alvorens plaats te
nemen achter de digitale tekentafel. Het opdrachtgeverschap wordt versnipperd over tijdelijk belanghebbende partijen. Gemeenten beschikken niet meer over voldoende interne
expertise. Het regionale schaalniveau en het samenspel met de omringende infrastructuur
worden niet voldoende betrokken in het proces. Reden voor een dieper gaande reflectie.
Fig. 2. Ans van Berkum

Het Stimuleringsfonds voor de Architectuur besloot in 2009 een onderzoek te laten uitvoeren
door de architectuurcentra in het land, naar de stand van zaken in hun steden, en organiseerde in aansluiting daarop in april 2010 een groots opgezet symposium. Daar kwamen
vragen aan de orde als: Kan de stedenbouwkundige zich beperken tot de tekentafel? Op
welke wijze kan het vak zich verdiepen en meer aansluiting vinden bij de leefwereld die
met het ontwerp gediend moet zijn? Zijn stedenbouw en architectuur terecht gescheiden
disciplines? Hoe ver reikt de macht van de stedenbouw als het gaat om maatschappelijke
processen?
Casla, het architectuurcentrum van Almere, heeft zich vanuit deze vragen met een symposium2 en de heruitgave van het boek Steden in Verandering3 verdiept in het stedenbouwkundig denken zoals dat door de jaren heen in het ontwerpen aan Almere tot uitdrukking
kwam. Een nieuwe stad verrees in een volledig onbebouwd gebied; een proeftuin bij uitstek
voor het vakgebied.
Eind jaren zeventig werd het eerste plan voor een ruimtelijke structuur gepresenteerd,
waaraan door expertteams jaren interdisciplinair was gewerkt. Het betrof een raamwerk
aan landschappelijk ‘goud’, dat het gebied zou stofferen en geleden, bestaande uit een reeks
1 Stimuleringsfonds voor Architectuur: Een Cultuur van Ontwerpen; Visie architectuur en Ruimtelijk Ontwerp; hoofdstuk 2.2, p.20: Versterken Stedenbouw en Regionaal ontwerp.
2 Duurzaamheid in Stedenbouw, 30 maart 2010, met als sprekers o.a. E. van der Laan, R. Stroink, Bart Stoffels en auteur
van dit boek Gert Breugem.
3 Fred van der Veen, Casla, Almere 2010
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ruimtelijke ontwikkelingszones, waarbinnen bepaalde functies een nog ongedefinieerde
plek zouden verwerven. Tot deze functies behoorden infrastructuur, de vaarverbindingen
en plassen, groenvoorziening, en last but not least ook ‘open ruimte’, die gereserveerd werd
voor stedelijke en recreatieve ontwikkeling. Met deze zones, vormgegeven als corridors
tussen de onafhankelijke stadskernen en het polderland, zouden stad en regio voor altijd verbonden blijven. De verdere plangeschiedenis, neergelegd in de Plannenatlas Almere, vertoont
een consequente lijn uitmondend in 2009 in de Conceptstructuur Visie Almere 2.0. Deze voorziet in een groei naar 350.000 inwoners, voornamelijk door de hoogstedelijke ontwikkeling
van Almere Pampus en een daarbij aan te leggen eiland ‘IJland’, en bebouwing in een lagere
dichtheid van het gebied bij Almere Hout.
In de bestaande stad wordt een verbindingszone gepland tussen het oudste stadsdeel Almere
Haven en Almere Stad, door middel van een overkluizing van de verbrede A6 waar een groots
opgezet zakencentrum is geprojecteerd. Inbreiding is vrijwel geen issue. De reserveringsgebieden in de bestaande centra worden betrokken in het groeiconcept, maar een omschakeling
naar een meer compacte stad, ook als element van duurzaamheid, is niet aan de orde. Een
visie op de sociale dimensie van de stad, met onderwerpen als onderwijs, voorzieningen,
cultuur en werkgelegenheid, wordt pas later toegevoegd.
Gert Breugem, auteur van deze uitgave, staat kritisch tegenover deze onbalans. De sociale
ontwikkeling in oudere wijken baart zorgen, en kan uitmonden in de grootstedelijke problematiek die we van de oude steden kennen. De nieuwe stad groeide kwantitatief als kool, maar
is daarmee nog geen samen-leving. Hij pleit ervoor de weeffouten, als gevolg van de snelle
groei van de stad, te herstellen. Dat kan deel uitmaken van het proces van renovatie en herstructurering van wijken dat nu plaats vindt. Hij stelt voor dat te doen door het inplanten van
ontmoetingsplekken, die specifiek karakter krijgen vanuit de wensen van de locale gemeenschap. Hij wil plekken inweven waar openbare ruimte, groen en bebouwing, op een slimme
manier voorwaarden scheppen voor gezamenlijke activiteit. Verdichtingen in de vorm van
brandpunten, waar mensen graag vertoeven, zich ontspannen en creatief worden.
Breugem staat voor een stedenbouw die parallel aan de grotere ontwikkelingen acupunctuur bedrijft in het al bestaande lichaam van de groeistad. Het is een praktische visie, die de
sociale dimensie vooropstelt en tegenwicht biedt aan de eenzijdige grootschalige, productiegestuurde gebiedsontwikkeling die nog altijd speelt. Breugem inspireert zoekenden in de
stedenbouwdiscussie. Met deze uitgave beogen we zijn gedachtegoed een plaats te geven
in het stedenbouwprogramma 2010 - 2012 dat in ontwikkeling is. Casla voltooit hiermee,in
samenwerking met Plusbibliotheek Flevoland, de eerste fase van haar bijdrage aan het door
het Stimuleringsfonds geëntameerde onderzoek.
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Over de auteur

Gert Breugem

Gert Breugem (1971) is stedenbouwkundige bij de Gemeente Almere. Hij heeft in de 6 jaar
bij de gemeente, gewerkt aan zowel projecten in de bestaande stad als aan de plannen voor
de schaalsprong. Zo heeft hij in de bestaande stad in 2006 meegewerkt aan de visie voor het
stadsdeel Almere Haven. Kort daarna, in 2007 was hij betrokken bij de ontwikkeling van het
nieuwe plan ‘Kustzone Almere Haven’ (tegenwoordig plan ‘Hoogtij’ genoemd). Vanaf 2007
tot en met 2008 heeft hij gewerkt aan de verkenningen voor de schaalsprong van Almere.
Hij heeft in deze periode, als auteur, gewerkt aan het boekje Plannenatlas Almere en hij heeft
geparticipeerd in het ontwerpteam voor de Ontwikkelingsstrategieën Almere Oost. Sinds
begin 2009 werkt hij weer aan projecten in Almere Haven. Zo werkte hij aan de Ruimtelijke
visie De Wierden en de Visie Gooimeerkust, een visie op de zuidelijke kust van Almere aan
het Gooimeer.
Momenteel is hij, als supervisor voor De Wierden, opnieuw betrokken bij de integrale
wijkaanpak voor deze wijk in Almere Haven.
In zijn werk bij de gemeente Almere is hij zich steeds meer gaan richten op de problematiek
van de bestaande stad. En dan vooral vanuit een strategische en kleinschalige invalshoek.
Gert Breugem is in december 2006 afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te
Amsterdam, richting stedenbouw. Met zijn afstudeerproject Voorbij de Green line werd hij
genomineerd voor de Archiprix, de Archiprix international en StedenbouwNu.
Tegenwoordig is hij als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst en coördineert hij de module Regionaal onderzoek.
In het voorjaar van 2010 heeft hij een lezing gegeven over de toekomstbestendigheid van
Almere tijdens het symposium Stedenbouw en duurzaamheid. Deze lezing vormt de basis
voor deze publicatie.

Fig.
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Fig. 3 Luchtfoto Almere suburbane zee
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Almere wil een echte stad zijn….

Fig. 4 Hangjongeren bij het
Weerwater, illustratie van een
stedelijke leefstijl.
‘Meer stedelijkheid’ is een van de zes sociale
ambities die het gemeentebestuur van
Almere drie jaar geleden formuleerde4.
In het boek Adolescent Almere wordt ook
gesproken over een aantal thema’s, die
richting gevend zijn voor de ambities van
Almere, zoals blijkt uit de volgende alinea:
“Ook uit andere doelstellingen, zoals ‘meer
jongeren in het straatbeeld’ en ‘kleur in
de stad’ spreekt de wens tot stedelijkheid.
Natuurlijk zit geen enkel stadsbestuur te
springen om problemen, maar het verlangen naar meer stedelijkheid komt zelfs
naar voren in de ambitie om ‘onvermijdelijke stadsproblemen’ voortvarend aan te
pakken. “Zonder problemen geen stad.”
Het gemeentebestuur realiseerde zich dat
Plusbibliotheek Flevoland Bulletin - Het andere Almere

een deel, misschien wel een flink deel van
de bevolking niet naar Almere is gekomen
vanwege haar stedelijke karakter. Zij zocht
juist het probleemloze ideaal van het suburbane wonen. De ambivalente formulering
in het Stadsmanifest Toekomst Almere brengt
dat tot uitdrukking: ”Almere is een veelkleurige en ondernemende samenleving,
die verder moet
uitgroeien tot een
evenwichtige stad
Natuurlijk zit geen enkel stadsbestuur
met een grote
te springen om problemen...
sociale diversiteit.
Het moet een stad
worden waarin mensen met zowel een stedelijke leefstijl als mensen met een suburbane oriëntatie zich thuis voelen”. Duidelijk

[

]
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is echter dat de wens stad te worden de
doorslag geeft: “Almere wil breken met de
eenzijdige suburbane ontwikkeling van de
laatste 27 jaar”5.
Zou de wens om een stad te worden ook
niet te maken kunnen hebben met de intensieve planvorming voor de snelle groei van
Almere? Deze plannen gaan veelal voorbij
aan hoe stedelijkheid kan ontstaan in de
stad die er al is. Daarnaast heeft een nieuwe
stad ook een rijpingsproces nodig. In het
boekje Plannenatlas Almere wordt opgemerkt dat weinig steden in Nederland zo

nauwgezet op planvorming zijn gebaseerd
als Almere. Die planvorming, gekoppeld
aan de snelle groei van de stad, maakte dat
de beleidsmakers en bestuurders zich vooral bezig hielden
met de stadsuitleg. Nu, na ruim
30 jaar, ligt er een stad die wat
betreft inwonersaantal absoluut
meetelt in Nederland. Een stad
met ruim 180.000 inwoners. Maar stenen
maken nog geen stad. Almere mag dan
omvangrijk zijn, maar er is nog nauwelijks
sprake van een echte stedelijke cultuur.

[

Zij zocht juist het
probleemloze...

]

Fig. 5. Overzicht groei Almere
uit ‘Plannenatlas Almere’, 2008.

4 Almere: mensenwerk. De schets naar een evenwichtig Almere met een sociale diversiteit, Gem. Almere, jan. 2004).
5 ‘Stadsmanifest Almere 2030. Samen bouwen aan een veelzijdige en veilige stad aan en in het water’, gemeente Almere, 2003.
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Het spanningsveld

Fig. 6. Visualisatie concept
structuurvisie uit ‘Concept
Structuurvisie Almere 2.0’,
2010.

[

In 2009 heeft het College van B&W ingestemd met de Concept structuurvisie Almere
2.0. Deze visie beoogt de verdere groei
van Almere met 60.000 woningen en
het scheppen van 100.000 extra arbeidsplaatsen. De wens om een echte stad te zijn
lijkt zich dus te richten op de verdere groei
van de stad. Maar wat betekent dit voor
de stad die er al is. En
wordt daarbij niet teveel
De wens om een echte stad te zijn
voorbij gegaan aan de
lijkt zich dus te richten op de
kenmerken van een
verdere groei...
echte stad, zoals hiervoor is omschreven: een
stad met voldoende stedelijke en culturele
voorzieningen.

]

Ik wil het spanningsveld tussen de verdere
Plusbibliotheek Flevoland Bulletin - Het andere Almere

groei van Almere en de bestaande stad
illustreren aan de hand van het voorbeeld
van Els uit De Wierden, in Almere Haven.
Els woont in de Leemwierde. Zij is een
van de bewoners die zich erg verbonden
voelt met hun wijk. Vooral de ligging aan
de dijk heeft Els, in de vele jaren dat ze in
De Wierden woont, altijd erg aantrekkelijk
gevonden. Zij bewoont een kleine eengezinswoning en maakt zich grote zorgen
over hoe haar omgeving de afgelopen jaren
achteruit gegaan is. Er zijn nieuwe bewoners gekomen en een vrij grote groep heeft
steeds meer te maken gekregen met sociale
achterstand en armoede. De neerwaartse
spiraal blijkt onder meer uit het gebrek aan
betrokkenheid van de bewoners met hun
wijk. Ook de toenemende onderlinge span11

ningen en de verwaarlozing van de openbare ruimte dragen bij aan de problemen
in de wijk.
De wijk De Wierden is dus in zekere zin
illustratief voor de toenemende problemen
in een aantal woonwijken in de bestaande
stad. De schaalsprong krijgt alle aandacht,
terwijl deze woonwijken in de bestaande
stad ook de nodige aandacht behoeven om
op niveau te kunnen blijven. Dit spanningsveld draagt bij aan de actuele discussie over
de vraag waar nu de prioriteiten zouden
moeten liggen. Juist nu Almere aan de
vooravond staat van een nieuwe groeiperiode zou meer gesproken moeten worden
over het effect van de schaalsprong op de
bestaande stad.
Om hier een antwoord op te krijgen is het
goed om in ogenschouw te nemen wat de
huidige ambities van Almere zijn. Deze
laten zich het beste aflezen uit een aantal
recente plannen.

Fig. 7 Plattegrond De Wierden, Almere Haven.
Fig. 8 foto slechte staat van onderhoud De Wierden.

[
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De schaalsprong krijgt alle
aandacht...

]
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Almeerse plannen en ambities

[

De recente stedenbouwkundige plannen
voor Almere kunnen niet los worden gezien
van één plan, dat de basis is
geweest voor alle plannen en
...de lange termijn strategie
ontwikkelingen tot nu toe:
nog steeds actueel.
Het Ontwerp Structuurplan
Almere uit 1978. Dit plan is
door de daarin beoogde groei
tot 250.000 inwoners en de lange termijn

]

strategie nog steeds actueel. Het vormt nog
altijd de kapstok waaraan de nieuwe reeks
voorstellen van de afgelopen jaren kunnen
worden opgehangen.
Deze nieuwe serie plannen, illustratief voor
de ambities van Almere, is eigenlijk niets
anders dan een verdere inkleuring en verfijning van het oorspronkelijke Ontwerp
Structuurplan Almere.

Fig. 9. Ontwerp structuurplan
Almere, 1978.
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Een kort overzicht van recente plannen, illustratief voor de actuele Almeerse opgaven, is hieronder weergegeven.

Fig. 10. Plankaart Concept structuurvisie Almere 2.0.

Fig. 11. Visie Hout Noord, 2010.

• Allereerst de Concept Structuurvisie Almere 2.0, met uitwerkingen van de gebieden Pampus-eiland, Pampus binnendijks, het
centraal station en omgeving, de zuidoever Weerwater en Almere Oost. Het concept geeft een visie voor een kwalitatieve
schaalsprong voor de realisatie van 60.000 woningen en 100.000 arbeidsplaatsen (fig. 10).
• Visie Hout-Noord – een plan voor een wijk van 10.000 tot 12.000 inwoners, gebaseerd op het leidende thema sociale
duurzaamheid (fig. 11).
• Ontwikkelingsplan de Meridiaan – een plan dat meer gebruik en kwaliteit toekent aan een van de belangrijke
landschappelijke structuren in Almere Buiten (fig. 12).
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• Ontwikkelingsplan voor het centrum van Almere Buiten – een plan voor de uitbreiding en vernieuwing van het centrum
van Buiten, als katalysator voor dit stadsdeel (fig.13).
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De Meridiaan, de groene long van Almere Buiten, is toe aan een kwaliteitsimpuls. De uitgangspunten hiervoor zijn
geformuleerd in een Nota van Uitgangspunten, die in maart 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het gebied
bestaat uit het Meridiaanpark en het Bosrandpark, nu van elkaar gescheiden door de spoorlijn.
Aanleiding voor een robuust toekomstbeeld voor de Meridiaan zijn onder andere de staat van de groen- en
speelvoorzieningen, ruimtelijke ontwikkelingen zoals de verdubbeling van het spoor, de uitbreiding van het
stadsdeelcentrum en de herinrichting van de Evenaar, een ontwikkelingsas die de Meridiaan kruist. Het gebied heeft
een oppervlakte van 82ha en meet van noord naar zuid ruim 2,5kM.

Niet duurzaam (verduurzamen)

Tuin/arboretum

Nieuw gras/bloemen

Landgoed met bebouwing

Almere is een meerkernige stad. De ruimtelijke opzet had tot doel om de verschillende stadsdelen in grootte, functie
en karakter van elkaar te laten verschillen. Het stadsdeel Almere Buiten heeft als belangrijkste identiteitsdrager een
royale groen- en waterstructuur, waarbinnen zich de woonwijken met een suburbane uitstraling zich voegen.
Eerst werd voorgeïnvesteerd in het groene en blauwe casco. Vervolgens werden de woonwijken opgeleverd, kreeg
Almere Buiten zijn eigen winkelcentrum, parken, voorzieningen en bedrijventerreinen. Anno 2008, zo’n vijfentwintig
jaar na de vaststelling van het Structuurplan Almere Buiten, telt Almere Buiten ruim 50.000 inwoners en is het
stadsdeel zo goed als afgerond.
Ook voor Almere Buiten geldt dat een stad nooit af is. De eerste wijken in Almere Buiten vragen nu al om veranderingen
in de woningvoorraad, in de openbare ruimte en in de voorzieningen.
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Voor de ontwikkeling van het gebied zijn enkele ontwerpambities geformuleerd:
het zorgvuldig aanbrengen van een nieuwe ontwerplaag waarbij gezocht wordt naar een coalitie tussen
behoud van groen en de toename van de stedelijke druk;
het opschalen en oprekken van het Meridiaanpark tot de Meridiaan waardoor een robuuste toekomstvaste
structuur ontstaat die omliggende wijken met elkaar verbindt;
het toevoegen van programma’s en nieuwe beheersvormen die leiden tot meer gebondenheid van de
bewoners met het plan.
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Almere Buiten

Meridiaan - ontwerp plan

Fig. 12. Plankaart ontwikkelingsplan Meridiaan, 2010.
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Fig.13. Plankaart ontwikkelingsplan centrum Almere Buiten, 2006.
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Fig. 14. Plankaart Ontwikkelingsplan Overgooi, 2010.
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Fig. 15. Plankaart visie Gooimeerkust, 2010.

• Bijstelling Ontwikkelingsplan Overgooi – door de te monotone programmering en de ruimtelijke opzet ontstond behoefte
aan meer ruimtelijke hiërarchie en diversiteit. Dit heeft geleid tot een bijstelling van het ontwikkelingsplan uit 2000 (fig. 14).
• Visie Gooimeerkust – een visie, die sterk inzet op het versterken van de relatie tussen stad en water. De visie beoogt geen
groot gebaar, maar kleinschalige ingrepen die voortkomen uit de thematiek en behoefte van aanliggende gebieden (fig. 15).
• Ruimtelijke visie De Wierden, Almere Haven – een voorbeeld van stedelijke vernieuwing, om te voorkomen dat een van de
drie zwakke wijken in Almere nog verder achterop komt (fig. 16).
• Ontwikkelingsplan Homeruskwartier, Almere Poort – een plan waarin particulier opdrachtgeverschap en collectief
opdrachtgeverschap alle ruimte krijgen. Hiermee wordt beoogd dat, door particulieren meer vrijheid en ruimte te geven, er
meer binding van bewoners met hun buurt ontstaat (fig. 17).
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Fig. 16. Plankaart Ruimtelijke visie De Wierden, 2011.
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Fig. 17. Plankaart Ontwikkelingsplan Homeruskwartier, Almere Poort, 2009.
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De plannen richten zich zowel op verdere
groei van de stad als op verdichting in de
bestaande stad. Interessant is dat gaandeweg het besef ontstaat dat de schaalsprongplannen niet zonder investeringen,
en dus plannen, in de bestaande stad
kunnen. De plannen voor de bestaande stad
hebben impliciet of expliciet invloed op de
concurrentiepositie van de bestaande stad
ten opzichte van de te bouwen nieuwe stad.
Juist de balans tussen de bestaande stad en
de nog nieuw te bebouwen gebieden zou
sterker moeten worden.

Nu kom ik toch even terug op de impact
van de schaalsprong voor Els uit Almere
Haven. In haar wijk zal de komende jaren
fors worden geïnvesteerd, om
daarmee de binding van bewoners
met hun wijk te versterken. Als
er niet extra geïnvesteerd wordt
dreigt het risico dat de wat meer
kapitaalkrachtige bewoners de
wijk verlaten. Het resultaat laat zich raden:
verloedering en verpaupering als gevolg
van bewoning door een te eenzijdige bevolkingsgroep. We kennen allemaal de voorbeelden uit andere steden.

[

Juist de balans... zou
sterker moeten worden.

]

Fig. 18. Impressie vernieuwing Leemwierde, uit ‘Ruimtelijke visie De Wierden, 2011’.
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De behoefte van de Almeerders

[

Er is weer aandacht
voor flexibiliteit...

Investeren in de bestaande stad is niet
alleen nodig om de concurrentie-positie van
de bestaande wijken ten opzichte van de
nog te bouwen nieuwe stad te waarborgen.
Er zijn ook problemen en vraagstukken die
door het verder volwassen worden
van de stad om aandacht vragen. Deze
vraagstukken vallen deels samen met
een aantal landelijke trends, die de
hedendaagse maatschappelijke en
stedelijke context kleurt. En Almere
gaat daar zeker niet aan voorbij.

]

Allereerst is er de grote vraag naar flexibiliteit in de bouw – de tijd van gebouwen
die maar voor één functie geschikt zijn, lijkt
voorbij. Er is weer aandacht voor flexibiliteit, aanpasbaarheid en veranderbaarheid,
juist bij de opdrachtgevers. Misschien een
gevolg van de huidige crisis, waardoor
steeds meer kantoren en gebouwen met

Fig. 19. Pakhuis Willem de Zwijger, Amsterdam.
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specifieke functies leegstaan (fig. 19).
Socialisering – het individualisme van de
laatste decennia lijkt passé: mensen met
eenzelfde interesse zoeken elkaar vaker op;
de zzp-ers komen samen in bedrijfsverzamelgebouwen, de computernerds vinden
elkaar in gaming centres. Mensen met een
zelfde levensstijl trekken weer naar elkaar,
vanwege de aanwezige voorzieningen,
zoals mensen met kinderen en ouderen.
Voorbeelden zijn de residentiele woonclusters, waarbij luxe appartementen en wellnessvoorzieningen worden gecombineerd,
zoals in het kasteel te Ermelo. Maar ook
de vraag naar goedkope werklocaties voor
bijvoorbeeld kunstenaars is enorm toegenomen. Zo is het kantoorgebouw De Hulk
in Almere Haven recent omgevormd tot
werkruimte voor kunstenaars. Sociale netwerken worden weer belangrijker (fig. 20).

Fig. 20. Broedplaats voor kunstenaars De Hulk, Almere Haven.
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Fig. 21. Promotie campagne
A-team, Almere.

Fig. 22. Bewonersparticipatie in
De Wierden, Almere Haven.

Fig. 23. Windmolens in ZuidHolland.
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Stedelijke identiteit – steeds meer
gemeenten gaan nadenken over hun identiteit. Wat zijn de kernkwaliteiten van
waaruit ze verder kunnen denken over hun
toekomst. Er tekent zich een soort pas op
de plaats af, waarin ruimte is voor bezinning op wat hun kracht is en waar ze naar
toe willen. Ook Almere is zich de laatste
jaren sterk aan het bezinnen op haar identiteit. De stad heeft hiervoor een apart City
Marketing Team in het leven geroepen.
Dit promoot de stad met als uniek selling
point haar architectuur en haar landschappelijke kwaliteiten en initieert diverse evenementen om de stad regionaal en soms
landelijk in de publiciteit te brengen. (fig.
21).
Participatie is politiek weer actueel Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer
en Zoetermeer zijn gelukkig met de uitnodiging van de G27 om zich aan te sluiten
bij het samenwerkingsverband van grote
steden. De vijf New Towns besloten gezamenlijk toe te treden, nadat minister Van
der Laan (Wonen, Wijken en Integratie)
de uitvoeringsagenda voor de komende
jaren had goedgekeurd. Deze vijf 100.000+
gemeenten hebben allemaal een fase van
explosieve groei gekend en worden hierdoor als New Towns getypeerd met hun
eigen specifieke opgaven. Binnen het voorgestelde Nieuwe Stedenbeleid gaat het
kabinet mede dankzij de motie-Ortega extra
aandacht besteden aan het thema preventie
en beheer. Nu blijkt dat de groei stagneert,
komt de aandacht voor veel gemeenten te
liggen op het beheren en vernieuwen van

het bestaand gebied. Het is dus niet gek dat
participatie weer actueel is, omdat stedelijke vernieuwing niet zonder goede communicatie en participatie met bewoners
kan (fig. 22).
Duurzaamheid – een thema dat altijd wel
actueel zal blijven. Maar ook een thema met
een hoog abstractiegehalte. Het opent de
ogen voor het besef dat we anders moeten
gaan denken en leven in de toekomst. Dit
prikkelt de creativiteit en betrokkenheid en
zet aan tot innovatie en vernieuwing (fig. 23).
De compacte stad – nu de periode van
woningnood achter de rug is, lijkt zich een
nieuwe periode aan te dienen. Een periode
waarbij het accent zal liggen op de kwalitatieve verbetering van het bestaande stedelijke gebied. Stedelijke vernieuwing en
inbreidingsopgaven richten zich in deze
zogenaamde post-vinex periode weer op
de bestaande stad. Door toenemende herstructurering en inbreiding in bestaande
steden en dorpen ontstaan steeds compactere woon- en werkgebieden. De trend van
ongebreidelde groei lijkt dus voorbij, ten
gunste van het bestaand stedelijk gebied
(fig. 24).
De gebruiker komt meer centraal te staan
– de afgelopen decennia heeft vooral de
markt gedicteerd waar en hoe er gewoond
wordt. Dit heeft terecht of onterecht geleid
tot veel kritiek, die – nu de groei stagneert
– lijkt om te slaan in een nieuw fenomeen:
consumentgericht bouwen. De gebruiker
staat hierin centraal en binnen zekere
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kaders, mag men zelf aangeven wat men
wil. De plannen in Almere Poort, voor het
Homeruskwartier en Columbuskwartier
zijn voorbeelden van particulier en collectief particulier opdrachtgeverschap (fig. 25).
Het landschap als inspirator – met de toenemende verstedelijking is het landschap
steeds meer onder druk komen te staan. Veel
delen van het landschap rond steden zijn
getransformeerd tot woon- en werkgebieden.
Daarom is de lobby van veel stedelingen voor
het behoud en verbeteren van het landschap
rond de steden steeds sterker geworden.
Mede door de files is men zich steeds meer
gaan realiseren dat werk en recreatie dicht bij
huis een groot goed is (fig. 26).
Het boekje De Almere Principles vat in de
zeven principes voor duurzaamheid heel
goed samen hoe bovenstaande landelijke

trends zijn gevat in duurzame uitgangspunten voor de ontwikkeling van Almere
(fig. 27).
Een van deze principes en niet toevallig ook
een van de genoemde trends is ‘mensen
maken de stad’. In De Almere Principles
wordt hieronder verstaan: “vanuit de
erkenning dat burgers de drijvende kracht
zijn in het maken, behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun
streven om hun unieke mogelijkheden te
verwezenlijken, met bezieling en waardigheid.
Volgens de brochure Sociale cohesie en ruimtelijke structuur uit 2005 is nu juist inhoud
geven aan het principe ‘mensen maken de
stad’, een probleem in de bestaande stad.
In de Monitor sociale cohesie zijn in dit licht
de volgende probleempunten aangemerkt:
(fig.28).

Algemene ontwikkelingen in de lokale samenleving
(Sociale cohesie in Almere)
inventarisatie

invloed

Voorbeeld: sportparticipatie jeugd in Molenbuurt is vergroot

Externe
ontwikkelingen

(maatschappelijk,
economisch,
demografisch enz.)

Fig. 26. Recreatiegebied
Spaarnwoude, Velsen.

specifiek effect

Resultaat van de projecten
operationalisatie

Fig. 25. Bezoeker
kavelmanifestatie Almere.

algemene uitwerking

Specifieke ontwikkeling op dit terrein
Vaststellen
beleidsprioriteiten

invloed

Fig. 24. Oosterdokseiland,
Amsterdam.

invloed

Voorbeeld: 75 jongeren deden mee, waarvan 50 uit doelgroep
uitvoering

Keuze van
projecten

Operationalisatie projecten

(actieprogramma)

Voorbeeld: sportbuurtwerk (sportactiviteiten in Molenbuurt)

Fig. 28. Schema effectmeting sociale cohesie beleid.
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Fig. 27. De Almere Principles
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• De afname van betrokkenheid van
bewoners bij hun woonomgeving,
dat zich uit in het relatief groot aantal
gevallen van vandalisme, verloedering
van de openbare ruimte en de geringe
bijdrage bij en inbreng in werkgroepen
die tot doel hebben het goed beheren en
onderhouden van de openbare ruimte.
• Het groen, als voorwaarde voor ruimte
en rust, is het meest gewaardeerd aspect
in Almere. Juist dit groen is de afgelopen
jaren door onzorgvuldig gebruik meer
onder druk komen te staan of is toe aan
vernieuwing.
• Gehechtheid aan de buurt is matig,
wat tot uiting komt in het relatief groot
aantal verhuisbewegingen, deels ook
veroorzaakt door de snelle groei van de
stad.
• Daar tegenover staat dat kleinschaligheid, zoals in Almere Haven hoog wordt
gewaardeerd. Dit blijkt uit de grote
vraag naar woningen en de relatief lage
verhuisgeneigdheid in dit stadsdeel.
• Gemis
van
ontmoetingsplekken
(openbare ruimte, voorzieningen)
• Gemis aan voorzieningen, vooral in de
wijken die verder van centra af liggen.
• Gemis van bewoners aan speelplekken
voor kinderen en tieners. Dit beïnvloedt
het zich thuis voelen in de wijk, naast
aspecten als veiligheid, levendigheid,
voldoende
ruimte,
een
goed
onderhouden en schone leefomgeving,
voldoende parkeergelegenheid, scholen
en enige sociale controle/zorg voor
elkaar.
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Ik ben van mening dat naast de plannen
voor de verdere groei van Almere, er meer
aandacht moet uitgaan naar de bestaande
delen van de stad (fig. 29). Dit om te voorkomen dat er een concurrentiestrijd gaat
ontstaan tussen de bestaande stad en de
toekomstige stad. Een gezonde spanning
is niet erg, maar als er leegloop dreigt
van meer kapitaalkrachtige bewoners uit
bepaalde wijken, zoals De Wierden, dan
komen deze wijken in een neerwaartse
spiraal terecht. Mijn stelling is: investeer
eerst in de bestaande, zwakkere, delen van
de bestaande stad, zodat deze krachtig
en toekomstbestendig zijn ten tijde van
verdere groei van de stad.
Maar wat is een toekomstbestendige stad?
En hoe kunnen de genoemde knelpunten
adequaat worden aangepakt? Een punt,
dat mij bijzonder opvalt, is het gemis aan
ontmoetingsplekken. Omdat dit aspect
nauw samenhangt met de wens tot meer
stedelijkheid in Almere, wil ik hier graag
wat dieper op ingaan (fig. 30) .

[

Fig. 29. Bestaande stad Almere,
wijk Tussen de Vaarten.

Fig. 30. Gebied rondom Casla als
ontmoetingsplek in Almere.

Een gezonde spanning is niet erg,
maar als er leegloop dreigt...

]
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Een eerste stap naar een toekomst bestendig Almere

Fig. 31. Westerpark, Amsterdam.
Fig. 32. Sportplaza Mercator,
Amsterdam.
>

[

Het begrip ontmoetingsplek vat ik op als
een samenspel van ruimtelijke en bebouwde
functies, die door een specifieke inrichting
of programmering ontmoeting uitlokken.
Dit kan van alles zijn. In Almere kan
gedacht worden aan het gebied rond Casa
Casla en de Esplanade in het stadscentrum.
Deze plekken
lokken door een
...waardoor de alsmaar diverser wordende
samenspel van
bevolking zich verbonden voelt.
routing,
verblijfskwaliteit
en functies ontmoeting uit tussen diverse
soorten gebruikers. Buiten Almere kennen
we allemaal de Dam en het Westerpark in
Amsterdam: intensief gebruikte plekken
met een hoogwaardige inrichting in een
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]

zeer stedelijke setting. Vaak zijn dit door de
tijd gegroeide situaties, die de betekenis van
ontmoetingsplek hebben gekregen (fig. 31).
Maar er zijn ook recente voorbeelden van
plekken of gebouwen die ontworpen zijn
vanuit de intentie om als ontmoetingsplek
te fungeren. Zo is het Sportplaza Mercator
bij het Rembrandtpark bedoeld als sociaaleconomische impuls voor de buurt. De
ingrepen bestonden uit het renoveren en
herstructureren van de bestaande woningvoorraad, het aanvullen met nieuwbouw
en het verbeteren van de openbare ruimten
en voorzieningen. Naast het in 1998 gerenoveerde Mercatorplein is Sportplaza
Mercator een tweede recreatie- en ontmoetingsplek voor de buurt (fig. 32).
21
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Brandpunten

Fig. 33. Schema huidige
situatie stedelijke voorzieningen
en wensbeeld intensiteit
brandpunten stedelijke
voorzieningen uit presentatie
Duurzame stedenbouw,
Ontwerpersoverleg, januari
2010.

In het Ontwerpersoverleg in januari 2010
van onze gemeentelijke afdeling Stedebouw
en Landschap (S&L) heb ik het idee van ontmoetingsplekken toegepast op Almere. Mijn
stelling is dat voorzieningen door een juiste
positionering en programmering sociale
cohesie kunnen versterken. Daarnaast
kunnen voorzieningen ook leiden tot een
cultureel brandpunt, bijvoorbeeld door te
clusteren. Een sportcomplex met een sporthotel en sportvelden, een hamam met een
moskee, een kerk met verenigingsgebouw
en een school, een museum met een park
en beeldentuin, etc. De optelsom van dergelijke geclusterde voorzieningen maakt de
stad meer divers, aantrekkelijker en vitaler.
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Deze laag ontbreekt nog grotendeels in
Almere. Een laag van culturele brandpunten, waar bewoners zich in herkennen
en waardoor zij zich thuis kunnen voelen.
Maar die ook de stad aantrekkingskracht
geeft en waardoor de alsmaar gevarieerder
wordende bevolking zich verbonden voelt.
Door deze brandpunten toe te voegen
ontstaat een in de stad gewortelde basis,
van waaruit deze zich verder kan ontwikkelen. Daarom is het zo belangrijk eerst te
investeren in deze basis, voordat de schaalsprongplannen zich verder ontwikkelen.
Een eerste stap naar een toekomstbestendig
Almere (fig. 33).
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De Wierden als illustratie
In januari 2010 is de ruimtelijke visie voor
De Wierden in de Raad aangenomen. Aan
het begin van mijn betoog noemde ik Els.
Zij en vele
bewoners van
De Wierden
De visie voor De Wierden is ontwikkeld
met
haar,
uit vijf problemen...
hebben aangegeven heel veel
waarde te hechten aan een openbare ruimte
die ontmoeting uitlokt. Ook is aangegeven
Fig. 34. Concept De Wierden.
dat de buurtvoorzieningen hiermee in

[
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samenhang moeten zijn. Eigenlijk is dus
door deze bewoners al een beeld geschetst
van een stelsel van ontmoetingsplekken in
hun wijk. Omdat ontmoeting een belangrijke pijler onder deze visie is, wil ik hier
graag iets van laten zien (fig. 34).
De visie voor De Wierden is ontwikkeld uit
vijf problemen, die deels overeen komen
met de aspecten uit de Monitor Sociale
Cohesie:
• Jeugdproblematiek: de wijk kent veel
jongeren – van 0 tot 18 jaar – met aanzienlijke onderwijsachterstanden, een
kwetsbare positie of een bovengemiddeld risico in een kwetsbare positie
terecht te komen.
• Armoede: in verschillende deelgebieden
leven bewoners in of op de rand van
armoede.
• Geringe participatie: te veel bewoners
nemen geen deel aan het arbeidsproces
of de samenleving, waardoor velen
in een isolement verkeren of daar in
dreigen terecht te komen.
• Leefbaarheid: door het gebrek aan
attractieve plekken en activiteiten zijn
er onvoldoende ontmoetingen onder en
tussen de jeugd, volwassenen en senioren met als gevolg een negatieve waardering van leefbaarheid, contacten en
veiligheid.
• Woningvoorraad: door de eenzijdige
samenstelling van woningvoorraad zijn
er onvoldoende mogelijkheden voor een
wooncarrière binnen de wijk.
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In de ruimtelijke visie voor De Wierden
staat het ‘bouwen voor de buurt’, in de
dubbele betekenis centraal. De eerste betekenis van ‘bouwen voor de buurt’ is uiteraard zorgen dat huidige bewoners baat en
voordeel hebben bij de herontwikkeling
van De Wierden. Het gaat om voorzieningen waar bewoners elkaar graag willen
ontmoeten en zich verder kunnen ontplooien. De openbare ruimte die niet alleen
mooi groen is, maar ook gevarieerd, zodat
bewoners trots zijn op hun wijk (fig. 35).
De tweede betekenis is om een gedifferentieerder aanbod aan woningen te realiseren,
waardoor huidige bewoners – bij verandering in hun levenssituatie – binnen de De
Wierden hun wooncarrière kunnen voortzetten (fig. 36).
Dit zorgt ervoor dat huidige bewoners
kunnen doorstromen naar een nieuwbouwwoning en nieuwe bewoners verleid
worden een woning in de huidige staat,
een gerenoveerde woning of een getransformeerde woning te kopen. Deze ‘door- en
instroombeweging’ heeft overigens alleen
maar kans van slagen als de woningen, de
openbare ruimte én de voorzieningen tegelijkertijd aan kwaliteit winnen.
Alleen zo zullen huidige bewoners verleid
worden om door te stromen én nieuwe
bewoners om in te stromen. Bewoners
hebben in hun reacties op de conceptvisie
dan ook terecht extra aandacht gevraagd
voor de kwaliteitsverbeteringen in de
openbare ruimte. Een aantrekkelijke woonomgeving is een absolute voorwaarde voor
26

Fig. 35. Impressie openbare ruimte, uit Groot onderhoud De Wierden, 2010.

Fig. 36. Schets nieuwbouwlocatie de De Wierden.
de gewenste door- en instroombeweging.
Dit unieke ‘door- en instroomproces’ vraagt
om op vier sporen tegelijkertijd en in wisselwerking met elkaar te investeren: (fig. 37).
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Fig. 37. Schema fasering en
wisselwerking ingrepen in De
Wierden, langs zes sporen:
1. Groot onderhoud.
2. Renovatie bestaande
woningen en nieuwbouw.
3. Mutatie bestaand corporatie
bezit.
4. Verbetering bestaande
bebouwing.
5. Nieuwbouw centrum Haven
west.
6. Nieuwbouw vrijkomende
locaties.

1. Nieuwbouw <> woningverbetering: door nieuwbouwwoningen kunnen huidige bewoners doorstromen, komen
vervolgens woningen leeg, die al dan niet na woningverbetering deels verkocht worden aan nieuwe bewoners.
2. Voorzieningencentrum <> vrijkomende ruimte: door
de verouderde en over de wijk verspreide voorzieningen
te verplaatsen en te clusteren, zal een prachtige nieuwe
ontmoetingsplek ontstaan waar men altijd wel even naar
toe moet en wil. Het kiezen van een exacte locatie voor
dit centrum heeft in overleg plaats gevonden met het
Havenpanel en de plannenmakers die gewerkt hebben
aan het plan voor Sportpark de Wierden/Wierdenpark.
De plekken waar de school, de supermarkt, het tijdelijke
buurtcentrum Wierdendok en het gezondheidscentrum
nu nog staan, komen dan vrij en kunnen benut worden
voor nieuw woningen (‘rood voor rood’) en openbare
ruimte midden in de wijk.
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3. Groot onderhoud <> maatschappelijke investeringen in
de openbare ruimte: door niet alleen groot onderhoud te
plegen aan de openbare ruimte (dat vooral functioneel en
technisch van aard is), maar ook de gelegenheid te baat
nemen om er extra kwaliteit aan toe te voegen, kunnen
het gebruik en de (natuur)beleving van het groen en het
water alsmede de trots op de wijk worden vergroot. De
door bewoners voorgestelde wandelroute door de wijk is
hier een voorbeeld van.
4. Openbare ruimte <> woningbouw: bewoners geven
nadrukkelijk aan dat een van de grootste woonkwaliteiten
de openbare ruimte is. De renovatie van bestaande
woningen en de nieuwbouw zullen dan ook met respect
voor en in zorgvuldige afstemming met verbeteringen in
de openbare ruimte plaats vinden.
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Fig. 38. Kaartbeeld Ruimtelijke visie De Wierden.
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Van brandpunt naar hotspot
Centraal in de ruimtelijke visie staan de
hotspots, dit zijn bijzondere openbare
ruimten in combinatie met buurtvoorzieningen. De hotspots zijn de motoren voor
identiteit en ontmoeting, Het ruimtelijke
raamwerk is de aanjager voor ontmoetingen en doorbreekt de geïsoleerde positie
van De Wierden. Hierdoor krijgt de open-

Fig. 39. Impressie centraal
buurtplein De Wierden.

bare ruimte de functie binnen de wijk om
mensen weer naar buiten te lokken en activiteiten te ontplooien.
Het verbeteren van de huidige woningvoorraad en het introduceren van nieuwe
typen woningen in de wijk dragen bij
aan een beter imago en meer binding van
bewoners met hun wijk. Dit plan genereert
doorstroming in de wijk, waardoor het ook
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voor mensen van buiten de wijk aantrekkelijk wordt om zich in De Wierden te vestigen (fig. 38).

[

Dit plan genereert
doorstroming in de wijk...

]

De ruimtelijk visie is stedenbouwkundig
opgebouwd uit een stelsel van ruimtelijke
structuren en hotspots op de kruising van
belangrijke structuren. De intensivering en
vernieuwing van de bestaande woningen
zijn deels gekoppeld aan de centraal liggende noordzuidstructuur, deels aan de
kust en deels aan de randen, vooral de westelijke randzone, aan de kant van De Velden
en Sportpark De Wierden/ Wierdenpark. De
vernieuwing van het ruimtelijke raamwerk
richt zich vooral op het versterken van het
assenkruis (de noord-zuid- en de oostweststructuur) en de randen. Bijzonder hierin
zijn de hotspots, die door de hoogwaardige inrichting en ondersteunend woon- en
voorzieningenprogramma de ontmoetingspunten in en rondom De Wierden zullen
vormen. De onderscheidende hotspots zijn
het centrale buurtplein, op de plek van de
huidige supermarkt en de school, de plek
bij de westelijk gelegen nieuwe voorzieningen Haven West en de plek als scharnierpunt met de kustzone (fig. 39).
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Fig. 40. Centraal station, Almere stad.
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Hoe verder….

[

Ik heb laten zien dat Almere met haar
recente plannen inzet op twee fronten. Aan
de ene kant de verdere groei van de stad
en aan de andere kant richt men zich op
de bestaande stad. De wens om meer stedelijkheid
te creëren
Het probleem van Almere is dat de
lijkt zich
problemen ... niet zo aantoonbaar groot zijn.
vooral te
vertalen
in
een
verdere groei van de stad, met alles wat
daarvoor nodig is. Terwijl de Monitor Sociale
Cohesie - en op de achtergrond de huidige
trends - vooral inzet op de bestaande stad
(fig. 40).

Fig. 41. Voorbeeld ontmoeting:
De Bazaar, Beverwijk.

Fig. 42. Voorbeeld kleinschalige
buurtvernieuwing: Ondiep,
Utrecht

]

In mijn beleving hoort deze worsteling
tussen groeien of het bestaande vernieuwen bij de normale grootstedelijke problematiek, waar veel steden mee kampen.
Het probleem van Almere is dat de problemen van de bestaande wijken nog niet
zo aantoonbaar groot zijn. Daarom durfde
tot op heden geen enkel college het aan om
op grootschalige wijze in te zetten op stadsvernieuwing. Inmiddels is aangetoond
dat er een duidelijk verband is tussen de
groei van de stad en de neerwaartse spiraal
van een aantal wijken in Almere. De wijk
De Wierden is hier een sprekend voorbeeld van. Daardoor is er een ommekeer
gekomen in de discussie over hoe de toekomstbestendigheid van het hedendaagse
Almere kan worden gewaarborgd. In deze
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publicatie heb ik met name de inrichting
van brandpunten of hotspots als oplossing
aangedragen, omdat deze goed aansluiten
op de conclusies uit de Monitor sociale
cohesie, met betrekking tot het gebrek aan
functies of plekken voor ontmoeting en
verblijf (fig. 41).
Ik pleit er voor om juist in een tijd van
recessie en een kentering van planmatignaar bottom-up denken, te praten over
kleinschalige ontwikkelingen, die bij
kunnen dragen aan ontmoeting en verbinding van de bewoners met hun buurt.
Zodoende krijgt de stad alsnog de mogelijkheid om zich in de richting van de zo
gewenste stedelijkheid te ontwikkelen,
zodat de stad een eigen kracht en vitaliteit krijgt. Een kracht die nodig is voor een
nieuwe episode in de geschiedenis van
Almere: die van de schaalsprong. Maar ook
een kracht die aansluit op de behoefte van
heel veel inwoners van Almere. Uiteindelijk
zijn het de mensen die de stad maken. Door
mensen meer te betrekken bij de stad ontstaat de verbinding die ik omschrijf als toekomstbestendig (fig. 42).
Laten we dus niet kiezen tussen schaalsprong of bestaande stad. Beide zijn nodig.
Maar laten we de dialoog voeren over wat
deze twee ambities verbindt. Mijn stelling
is dat het scheppen van voorzieningen voor
ontmoeting en verbinding hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
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