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Voorwoord

Programmalijn 4 van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) behelst de verdere
ontwikkeling van recreatie, toerisme en cultuur in Almere. Er zijn keuzes
gemaakt voor de komende jaren. Deze keuzes sluiten andere ontwikkelingen
geenszins uit. Het FVA beslaat immers een periode van ruim twee decennia.
De komende periode gaan we investeren in de ontwikkeling van de
Oostvaardersplassen en het deel van de kustzone dat loopt van Almere Poort
tot aan de A6. Het Nationaal Park Nieuw Land - Oostvaardersplassen is een
‘buiten-kijf-keuze’. Dit gebied, dat ook de Lepelaarplassen, de daar aan
grenzende locaties, het Wilgenbos/Vaartbos en de Marker Wadden omvat,
biedt enorme kansen voor de verbinding van stad en natuur op een hoog
internationaal niveau.
Een belangrijke derde keuze is de ontwikkeling van bovenstedelijke culturele
voorzieningen in het centrum van Almere. Dat die ontwikkeling (grotendeels)
in de volgende investeringsperiode van het FVA zal plaatsvinden, betekent niet
dat deze voorzieningen als minder belangrijk worden gezien. De komende jaren
gaan we de mogelijkheden voor deze ontwikkeling in kaart brengen en mogelijk
deels al realiseren.
Deze én de volgende keuzes voor investeringen uit het Fonds Verstedelijking
Almere hebben één en hetzelfde doel: Almere verder te ontwikkelen tot een
complete stad, die een krachtige en zelfbewuste partner is in de Metropool
Regio Amsterdam.
Michiel Rijsberman
Gedeputeerde provincie Flevoland
Frits Huis
Wethouder gemeente Almere

Proloog
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Proloog
Noordvleugel en RRAAM
De Noordvleugel van de Randstad is één van de belangrijkste motoren van
de Nederlandse economie. De regio kan zich meten met andere topregio’s in
Europa. Het gebied kent veel mensen met talent en ondernemerszin, een grote
diversiteit aan bedrijvigheid, goede infrastructuur via land, lucht en water en
een zeer goede digitale connectiviteit. Bovendien is er een breed palet aan
woonmilieus en landschappen aanwezig. Deze (internationale) toppositie is
echter geen vanzelfsprekendheid. Het economisch krachtenveld verandert
voortdurend. Het is van belang op deze veranderingen in te spelen of liefst zelfs
vooruit te lopen om succesvol te blijven. Om deze regio nu en in de toekomst
krachtig en concurrerend te laten functioneren moet in het vestigingsklimaat
in de hele Noordvleugel geïnvesteerd worden. Een forse groei van de woning
voorraad, meer diversiteit aan woonmilieus, een goede bereikbaarheid en
unieke natuur- en recreatiegebieden zijn daarbij essentieel. De partners in de
Noordvleugel hebben samen met het Rijk vier majeure verstedelijkingsopgaven
benoemd: Zuidas, Schiphol-Haarlemmermeer, Noordzeekanaalgebied-Zaan,
IJ en het Rijk-regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM).

Structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer
De RRAAM opgave is uitgewerkt in de structuurvisie Amsterdam Almere
Markermeer. Het gaat om een drietal met elkaar samenhangende ont
wikkelingen ten einde de concurrentiepositie van de Noordvleugel van de
Randstad te versterken. Ten eerste wordt ingezet op het verbeteren van de
(regionale) bereikbaarheid over zowel de weg (A1, A6 en A9) als het spoor
(OV-SAAL). Op de langere termijn is de IJmeerverbinding als structurerend
element opgenomen. Daarnaast wordt ingezet op de ecologische kwaliteit van
het IJmeer-Markermeer. Hierbij is het toekomstperspectief een kwalitatief
hoogwaardige leefomgeving met aantrekkelijke natuur- en recreatie
gebieden. Tot slot is beschreven op welke wijze Almere kan groeien. Het
toekomstperspectief is daarbij een westelijk georiënteerde stad met circa
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60.000 nieuwe woningen en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen waar
het prettig wonen, werken en recreëren is. Deze laatste opgave wordt onder
de noemer Almere 2.0 door het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente
Almere op dit moment tot uitvoering gebracht.

Almere 2.0
Almere heeft veel te bieden in het realiseren van bovengenoemde opgave. Het
is een suburbane stad, waar letterlijk ruimte is om te groeien. Stad en natuur
zijn op een bijzondere manier met elkaar verweven. Hierdoor is een plek
ontstaan, die als geen ander mensen de kans biedt de natuur letterlijk ‘om
de hoek’ te ervaren en beleven. En Almere is een new town. Een nog jonge
stad die al vanaf het begin heeft geëxperimenteerd met nieuwe systemen. Een
stad die ruimte biedt om eigentijdse inzichten in te zetten, die in alle aspecten
(maatschappelijk, economisch, ecologisch, fysiek) tot verrassende innovaties
en vernieuwingen hebben geleid. Almere dankt aan haar pioniersmentaliteit
onder meer het systeem van gezondheidszorg, brede scholen, het glasvezelnet,
ondergronds afvaltransport, gescheiden verkeerssystemen. Ook in latere
tijden werden keer op keer nieuwe systemen uitgevonden en geïntroduceerd
zoals particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, de Sterrenschool
en organische gebiedsontwikkeling. Voor de uitvoering van Almere 2.0 heeft
de gemeente Almere dan ook de Lange Termijn Investeringstrategie Almere
(LISA) vastgesteld waarbij is gekozen zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de
identiteitsdragers van het huidige Almere:
–

Growing Green Almere: een gezonde en groene stad

–

Stad van het experiment: (ruimte voor) het nieuwe pionieren

Dat betekent dat de bestaande kwaliteiten niet alleen vastgehouden, maar
verder worden versterkt. De stad en het omliggende landschap worden
doorontwikkeld tot een divers, aantrekkelijk, sociaal en leefbaar gebied met
een eigen profiel binnen de regio. Almere wordt vormgegeven tot een groene
levende stad. Het gaat om groen in de breedste zin van het woord: gezonde,
duurzame en prettige vormen van wonen en leven. Met allerlei initiatieven op
het gebied van cultuur, onderwijs, sport en economie die bijdragen aan een
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groene, duurzame en levendige stad. Bovendien worden in Almere de grenzen
van de kennis en mogelijkheden opgezocht. De stad is een vrijplaats, een
broedplaats en een laboratorium voor vernieuwing op velerlei gebied. Voor
Almere komt hier ten opzichte van haar historie een extra dimensie bij. Het
gaat nu niet alleen om een nieuwe omgeving. De nieuwe pioniersgeest zal ook
in de bestaande omgeving (mensen, bedrijven, organisaties en wijken) leiden
tot interessante doorontwikkelingen en vernieuwingen.

Vijf programmalijnen
Om het in de Structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer geschetste
toekomstperspectief en de strategie zoals beschreven in LISA te bewerk
stelligen, wordt binnen Almere 2.0 de komende jaren gewerkt langs een vijftal
programmalijnen. Het betreft:
1

Versterken Hart van de Stad

Om Almere op de lange termijn een rol als onderscheidende kern binnen de
grootstedelijke regio Amsterdam te laten vervullen, krijgt het hart van de stad
de komende jaren een forse impuls. Er wordt toegewerkt naar een centrum
met een voorzieningenniveau dat hoort bij een stad van 200.000 tot 300.000
inwoners. Het gebied wordt zichtbaar en voelbaar als hart van de stad, zal een
sterkere regionale betekenis krijgen en wordt dé ontmoetingsplek wordt voor
zowel bewoners als bezoekers.
2

Versterken leer- en werkomgeving

Een sterke, diverse en kwalitatief hoogwaardige onderwijsstructuur is een
levensader voor elke stad. Bij de beslissing waar naartoe te verhuizen, kijken
mensen steeds nadrukkelijker niet alleen naar huisvesting, goede verbindingen
en cultuur, maar ook naar de diversiteit en aanwezigheid van het onderwijs dat
(voor hun kinderen) beschikbaar is. Onderwijs zorgt voor een goede aansluiting
op de arbeidsmarkt en draagt daarmee bij aan het economisch en innovatief
klimaat van de stad.
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3

Energie on Upcycling

De Noordvleugel is ambitieus op het gebied van energie en de verwerking van
afval. Binnen Almere wordt de lat hoog gelegd op twee onderdelen. Het streven
is om in 2022 zowel energieneutraal als afvalloos te zijn. Almere wordt een stad
waar zoveel mogelijk energie wordt benut uit hernieuwbare bronnen en waar
afval wordt gebruikt als grondstof. Kennis die in Almere wordt opgedaan wordt
gedeeld met de partners in de Noordvleugel.
4

Versterken verblijfsplekken, cultuur, recreatie en toerisme

Eén van de grote kwaliteiten van de Noordvleugel ten opzichte van andere
stedelijke regio’s in Europa is de toegang tot grote groen- en recreatiegebieden.
Over tien jaar kent Almere een aantal plekken in en om de stad die de stad
zelf én de Noordvleugel van de Randstad naar een hoger niveau brengen.
Plekken die de stad en de regio aantrekkelijker maken als verblijfsgebied, als
recreatiegebied en die het toerisme bevorderen.
5

Vernieuwend wonen

In de Noordvleugel is een forse vraag naar woningen. Met de bouw van 60.000
woningen levert Almere de komende decennia een belangrijke bijdrage aan
het opvangen van deze regionale woningbehoefte. Het betreft niet alleen een
kwantitatieve opgave. Er is een landelijke opgave aan het doorontwikkelen
van woonconcepten. De woningbouwopgave van Almere wordt opgepakt door
onderscheidende woonmilieus van hoge kwaliteit aan de stad en de regio toe
te voegen. Almere blijft vooraan lopen met de ontwikkeling van vernieuwende
stedenbouw waarbij de woonconsument centraal staat en waarmee woon
milieus en woonconcepten worden ontwikkeld die onderscheidend zijn in de
Noordvleugel.
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Stevige ambitie voor cultuur, recreatie en toerisme
Dit programmaplan is opgesteld om invulling te geven aan een aanvraag
in het Fonds Verstedelijking Almere. Het richt zich op het thema Versterken
verblijfsplekken, cultuur, recreatie en toerisme. Het doel is dat Almere over
tien jaar een aantal plekken in en om de stad kent, die de stad en de regio
aantrekkelijker maken als verblijfsgebied, als recreatiegebied en die het
toerisme bevorderen. Daarbij is een stevig ambitieniveau gekozen om echt
het verschil te maken. Er wordt ingezet op (inter)nationaal aansprekende
verblijfsplekken, zoals een Nationaal Park en een Rijksmuseum.

Keuze voor drie verblijfsplekken
Er zijn in Almere meer dan tien kansrijke locaties voor verblijfsplekken. Vanuit de
behoefte om echt de komende jaren het verschil te maken, is focus aangebracht.
Daarbij speelde ook de behoefte mee om programmatisch door de geselecteerde
locaties een lijn te kunnen trekken. De keuze voor de verblijfsplekken is gevallen op:
1

Nationaal Park Nieuw Land - Oostvaardersplassen

–

De provincie Flevoland heeft een natuurgebied dat uniek is in Nederland
en Europa: de Oostvaardersplassen met de omliggende natuurgebieden.
Dit gebied trekt grote belangstelling van zowel de binnenlandse als
buitenlandse bezoeker voor het beleven van deze nieuwe natuur.

–

Er zijn mogelijkheden om de Oostvaarderplassen verder recreatief te
ontwikkelen en er wordt een aanvraag voorbereid voor de status van Nationaal
Park voor de Oostvaardersplassen. Een nationaal park biedt (inter)nationale
bekendheid, meer bezoekers, meer recreatieve voorzieningen zoals horeca,
hotels en natuurgerichte recreatieve activiteiten en extra werkgelegenheid.

2

Kustzone Poort

–

De Kustzone Poort vormt de entree van Almere vanaf de Hollandse Brug en
is voor de regio de eerste locatie voor het verkennen van Almere. Juist hier
liggen mogelijkheden om recreatie verder uit te breiden.
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–

De Kustzone is een bestemming voor de inwoners en bezoekers uit de
regio: voor zeilers, surfers, zwemmers, fietsers en strandbezoekers. In dit
kustgebied zijn er kansen om te komen tot een culturele broedplaats met
betekenis voor de stad en de regio.

3

Bovenstedelijke culturele voorzieningen in Almere Centrum

–

Het stadscentrum is de plek om het cultureel voorzieningenaanbod struc
tureel uit te breiden.

–

De focus ligt op de ontwikkeling van een cluster Natuur en Kunst dat in
speelt op het zeer groene en ruime karakter van Almere waarbij de stad
wordt gezien als één groot parklandschap.

–

De vestiging van een Rijksmuseum modern is het ambitieniveau voor de
middellange termijn.

Strategie en acties
Nationaal Park Nieuw Land - Oostvaardersplassen
Er zijn vijf bouwstenen voor Nationaal Park Nieuw Land voor de periode
2017 – 2021:
–

Status Nationaal Park verkrijgen
–	De strategie is om met planvorming, marketing en gerichte inves
teringen in te zetten op het verkrijgen van de status van Nationaal
Park nieuwe stijl.

–	Almeerse Poort aanleggen door versterken van het landschap en recreatieve
inrichting
–	Er wordt niet gewacht met het verbeteren van de recreatieve infra
structuur op de status Nationaal Park, omdat er nu onvoldoende
capaciteit is om een groeiende groep bezoekers aan te kunnen. De
ontwikkeling van de ‘Almeerse poort’ van het Nationaal Park wordt
geen fysieke poort in de letterlijke zin, maar vormt een ontvangstgebied
met faciliteiten en activiteiten afgewisseld met karakteristieke Oost
vaardersplassen natuur, zoals die in het kerngebied te vinden is.
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–	Goede voorzieningen voor de bezoekers en ruimte voor private initiatieven
–	Versterken van het landschap en recreatieve inrichting (het kernproduct)
–	Oostvaarderbos: versterking van Oostvaardersplassenbeleving in het
gehele gebied in combinatie met een belevenissencircuit tussen de
toegangen bij het natuurbelevingscentrum en Buitenvaart en een
boardwalk langs de Oostvaardersplassen.
–	Natuur- en recreatiezone langs de Oostvaardersdijk naar Lepelaar
plassen completeren.
–	Mogelijk maken van verblijfsaccommodatie: lodges, kamperen e.d. in
bijvoorbeeld Kotterbos, Buitenvaart en de zone langs de Oostvaardersdijk.
–

Bereikbaarheid verbeteren
–	Aanleg van een rotonde bij de bestaande afslag van de Buitenring naar
het natuurbelevingscentrum door aanleg van een rotonde.

–

Programmering van activiteiten, gastheerschap en marketing.

Kustzone Poort
De ontwikkelingsstrategie is vanuit het midden van het gebied toewerkend naar
de randen. De komende vijf jaar is de inzet van programmalijn 4 vooral gericht op:
–	De culturele broedplaats uit te breiden als magneet om bezoekers naar de
kustzone te halen.
–	Het versterken van natuur- en cultuurrecreatie door een goede basis te
bieden voor vestigingen door ontsluiting, bewegwijzering en een impuls te
geven aan de programmering.
–	Door verplaatsing van het huidige evenementenstrand naar de oksel van
de A6, zodat grootschalige evenementen geprogrammeerd kunnen blijven
worden en er meer ruimte ontstaat op het huidige strand voor tal van
activiteiten.
De bouwstenen voor de aanpak zijn:
–

Fysiek: functies verplaatsen en landschap versterken
–

Ontwikkeling nieuw evenementenstrand langs de A6.

–	Boulevard ontwikkelen, door het duinlandschap door te trekken tot
aan de IJmeerdijk.
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–	
Culturele programmering waardoor een vliegwielfunctie op gang
wordt gebracht om initiatiefnemers te verleiden met culturele
activiteiten naar de Kustzone Poort te komen.
–	
Marketing van de activiteiten. Hier wordt professioneel op ingezet en
gebruik gemaakt van kanalen van organisaties in de regio.
–	Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer mogelijk maken op deze locatie
met regelvrije zones.
–

Goede bereikbaarheid met auto, OV en fiets.

Bovenstedelijke culturele voorzieningen in Almere Centrum
Vanaf de Esplanade, langs de Wandellaan naar het Lumièrepark en richting
Floriadeterrein volg je een culturele parelketting. Het stedelijk deel met de
Kunstlinie Flevoland aan de Esplanade waar met een aantrekkelijke mix
van theater, workshops, horeca, museale exposities, tentoonstellingen en
de Esplanade zelf altijd wat te beleven is door een gevarieerd programma
aan culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. Naar een meer groen en
natuurrijk Lumièrepark waar (kunst)Exporuimtes staan waar architectuur,
kunst en natuur met elkaar worden verbonden tot een iconisch geheel. Tijdens
het tweejaarlijks land & water art festival bruist het hier van activiteiten,
installaties en beeldende kunst in het landschap en op het water. Een biënnale
met een focus op land art en architectuur in relatie tot water en natuur. Het
festival vindt plaats op de Esplanade, in het Lumièrepark en op het water. Een
deel van de objecten en installaties blijft permanent achter. Ook komt er een
eerste museale ontwikkeling, bijvoorbeeld een museum waar digitale kunst in
allerlei vormen te zien is.
Voor het werven van het Rijksmuseum wordt een slimme strategie op meerdere
niveaus gevolgd:
–	Ronde tafelgesprekken met de sleutelspelers uit de culturele en financiële
netwerken, die kunst(verzamelingen) mogelijk maken.
–

Intensief netwerken op Rijksniveau.

–	Ruimtelijk reserveren van een unieke locatie aan het Weerwater in Almere
Centrum.
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–	Het leggen van een fundament voor cultuur door voorbereidende stappen
met cultuur in het Lumièrepark, de Esplanade en de Weerwaterzone.

Samenhangende strategie
De drie verblijfsplekken zijn getoetst aan de criteria voor meerwaarde van
verblijfsplekken op basis van internationale ervaringen en afkomstig uit diverse
beleidskaders.
–	Authentiek en onderscheidend: sluit aan op het unieke karakter van het
gebied. Draag dat unieke uit door goede marketing op basis van gedeelde
visie. Leg daarbij een relatie met het overkoepelende thema van ‘Growing
Green Almere’ (en de komst van de Floriade). Creëer nieuwe producten en
diensten.
–	Complementair: zorg dat de Almeerse verblijfsplekken goed aansluiten op
de acties uit de Actieagenda van de Metropoolregio Amsterdam voor het
spreiden van toerisme en het versterken van het IJmeer-Markermeer.
–	Bereikbaar: zorg voor multimodale bereikbaarheid (auto, openbaar vervoer,
fiets en wandelen), inclusief parkeren.

1
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1 Meerwaarde van verblijfsplekken
1.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt van internationaal, via regionaal naar lokaal perspectief
gekeken. Op die verschillende schaalniveaus is beleid geformuleerd met
effecten voor het succesvol kunnen creëren van de programmalijn Versterken
verblijfsplekken: cultuur, recreatie en toerisme. Succesvolle en minder geslaagde
voorbeelden worden behandeld om zo lessen te trekken voor de aanpak in
Almere.

1.2

Internationaal perspectief

Ervaringen uit Europa
In een recente studie voor de Europese Commissie2 is onderzocht op welke wijze
toeristische bestemmingen in Europa (duurzaam) toerisme hebben ontwikkeld
en bevorderd en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. Onderdeel van
de studie betrof een analyse van 20 casestudies met een verschillende insteek
op het gebied van toerisme. Daar ging het om verschillende typen gebieden:
–	
Gebieden die hun afhankelijkheid van massatoerisme (dat als nietduurzaam wordt gezien) willen verminderen.
–	Gebieden die juist het toerisme in hun regio willen uitbreiden.
–	Gebieden die de bijdrage van de toeristische sector aan de economie willen
opschroeven door een hoger uitgaven patroon per toerist.
–	Gebieden die marktpartijen graag meer willen laten investeren, etc.
–	Aanwezigheid van bijzondere elementen (iconen) werkt sterk verhogend
voor de aantrekkingskracht van een gebied. Voorbeeld: de Eiffeltoren was

1 Study on specific chal-

een tijdelijk en omstreden gebouw, neergezet voor de wereldtentoonstelling

lenges for a sustainable

en is uiteindelijk het icoon van Parijs geworden.

development of coastal
and maritime tourism

In alle gevallen kan worden geconcludeerd dat het promoten van toerisme, het

in Europe, Final Report,

veranderen en aanpassen van bestaande toeristenstromen of het ontwikkelen

Ecorys, 2016
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van toerisme een samenspel betreft van zowel publieke als private partijen
waarbij goed doordachte marketing belangrijk is. Hierbij zijn innovatieve,
nieuwe ideeën van belang om (een nieuwe groep van) toeristen aan te trekken.
Een goede bereikbaarheid van een regio is daarbij een voorwaarde.

Samenwerking en leiderschap, rol markt en overheid
In principe kan worden gesteld dat private partijen verantwoordelijk zijn voor het
aanbod van toeristische voorzieningen en dat de markt tevens hoort te zorgen
voor marketing en een stevige profilering bij de doelgroepen. Als overheden
zouden investeren in kostenposten, die de markt normaliter zou moeten
doen, dan bestaat het risico dat er staatssteun wordt verleend, dat Europees
niet is toegestaan. Tegelijkertijd kan de markt het niet alleen. Inbreng vanuit
de gemeente is een belangrijke randvoorwaarde. Door samenwerking met
marktpartijen, herkennen van kansen en deze benoemen, versterken van de
kwaliteit van de openbare ruimte, het optimaliseren van de bereikbaarheid en
planologisch mogelijk maken van toeristisch recreatieve voorzieningen vervult
de gemeente een cruciale rol. De gemeente dient zelf ook te investeren in
noodzakelijke randvoorwaarden teneinde te bereiken dat de markt dit ook doet.
Dit alles betekent dat samenwerking tussen partijen belangrijk is. Er dient een
gezamenlijke visie te zijn waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Calvia (Mallorca)
Calvia heeft eind jaren 90 een strategie ontwikkeld om het massa
toerisme af te remmen en in plaats daarvan toeristen aan te
trekken die per persoon meer spenderen en die het hele jaar rond
het eiland willen bezoeken. Het stadsbestuur van Calvia was de
initiator en trekker van dit project. Het project wordt anno 2016
gezien als een geslaagd project. Als voornaamste redenen voor het
slagen van dit project worden genoemd
1 Sterk leiderschap door het stadsbestuur van Calvia
2 Voldoende budget
3 S
 terke betrokkenheid van private partijen, zowel wat betreft
meedenken als investeren in kwaliteit
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4 S
 terke betrokkenheid en sociale consensus tussen alle
betrokkenen inclusief de lokale bevolking, hogere- en lagere
overheden en experts
5 Effectieve stadsplanning en ontwikkeling resulterend in een
hogere kwaliteit van de publieke ruimte waardoor ook private
partijen zijn gaan investeren.
Een goede marketing en gemeenschappelijke visie
Een overkoepelende marketingstrategie en –uitvoering is van belang voor de
regio. Dit betekent dat er overeenstemming moet zijn tussen de verschillende
stakeholders over welk beeld er wordt uitgedragen en dient actieve promotie
plaats te vinden inclusief het gebruik van ICT/internet.

Kroatië
In Kroatië is het ‘Visit Croatia’ programma ontwikkeld met
als doel Kroatië niet alleen als zon en strand bestemming te
promoten maar om het land als totaal, inclusief het achterland,
breder onder de aandacht van toeristen te brengen. In dat kader
werden binnenlandse bestemmingen meer gepromoot, zijn
medewerkers getraind en zijn 2.000 thematische ‘package’ reizen
ontwikkeld in samenwerking met experts (zoals archeologen,
traditionele ambachtslieden, geologen, plantenkenners, etc.) en
private partijen. Het programma heeft ertoe geleid dat in 2 jaar
tijd het aantal buitenlandse toeristen naar bestemmingen in het
binnenland van Kroatië is gestegen met 110.000.
Creatie van nieuwe producten/diensten: onderscheidend karakter
Om andere of nieuwe toeristische doelgroepen aan te trekken moeten nieuwe
producten/diensten ontwikkeld worden. Voorbeelden uit de case studies
zijn medisch toerisme, evenementen toerisme (sport, muziek, cultuur,
tentoonstellingen, etc), culinair toerisme, congres toerisme, natuur toerisme,
cruise toerisme, etc. Evenementen zijn bij uitstek geschikt om toeristen buiten
het hoogseizoen aan te trekken zoals het Oerol festival op Terschelling dat

22
ieder jaar in juni gehouden wordt. Medisch toerisme, culinair toerisme en
natuur toerisme zijn voorbeelden van toerisme die zich richten op specifieke
doelgroepen met als doel toeristen gedurende het hele jaar te trekken die
anders niet zouden komen en/of om toeristen te trekken met een relatief hoger
bestedingspatroon.

Authenticiteit: kenmerkend voor het gebied
Om een bestemming concurrerend te maken ten opzichte van andere
toeristische bestemmingen kan het beste worden gezocht naar de ‘local
jewels’: wat is kenmerkend voor de lokale regio en hoe kan dit worden omgezet/
verwerkt in een toeristisch product.

Archeologie in Orkney
Archeologische opgravingen op de Orkney eilanden (Verenigd
Koninkrijk) en de marketing van deze activiteiten via een speciale
website hebben gezorgd voor een sterke stijging van het toerisme.
In 2008 gaf ca 25% van de toeristen aan dat archeologie de reden
was voor hun aanwezigheid, in 2013 was dit gestegen tot 53%.
Tijdens de High-level Conference van de EU Ministers of
Tourism (maart 2014) werd geconstateerd dat de ‘onder water’
geschiedenis van kust regio’s onderontwikkeld is en dat deze (als
een thematische route) ontwikkeld zou kunnen worden.
Op de Azoren is het Geopark opgericht. Dit park promoot de geodiversiteit van het gebied. Opname van dit park in het Europese
en wereldwijde geopark netwerk heeft geleid tot een toename
van toeristen buiten het hoogseizoen en een toename van de
werkgelegenheid in de nabije omgeving van het park.
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Bereikbaarheid
Wanneer een regio slecht bereikbaar is zal het aantal toeristen beperkt
blijven. Een slechte bereikbaarheid kan voortvloeien uit de afwezigheid van
infrastructuur maar ook door bijvoorbeeld de aanwezigheid van alleen weg
infrastructuur waarbij wegen verstopt raken tijdens feestdagen/bij mooi weer.
Ook een hoge prijs van de reis naar de locatie (bijvoorbeeld kosten voor een
veerboot) kan als een barrière voor de bereikbaarheid werken.

Rügen (Duitsland)
Rügen is een eiland dat via een brug verbonden is met vasteland.
De meeste bezoekers van het eiland komen dan ook met de auto.
Dit zorgt voor files naar de brug en ook op het eiland zelf gebruiken
de toeristen relatief veel de auto. Recentelijk is een nieuwe brug
aangelegd, zijn de OV verbindingen naar het eiland toe verbeterd,
zijn er gratis shuttle bussen (gefinancierd door de toeristen
belasting), zijn er fietspaden aangelegd en is het e-mobility
programma ontwikkeld dat tot doel heeft om alle toeristische
mobiliteit op het eiland in 2030 elektrisch af te wikkelen.

Lessen uit internationale voorbeelden voor programmalijn 4:
–

Maak scherp onderscheid tussen de rol van de markt en de rol van
de overheid gericht op samenwerking en leiderschap. Zorg voor
gelijke kansen voor ondernemers.

–

Zorg voor goede marketing op basis van gedeelde visie.

–

Creëer nieuwe producten en diensten: onderscheidend karakter.

–

Wees authentiek: sluit aan op het unieke karakter van het gebied en

–

Wees goed bereikbaar: zorg voor multimodale bereikbaarheid (auto,

durf daarbinnen iets onderscheidends (icoon) te realiseren.
openbaar vervoer, fiets en wandelen), inclusief parkeren.
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1.3

Samenhang in Metropoolregio Amsterdam

Almere werkt samen in regionaal verband in de Metropoolregio Amsterdam
MRA). In 2007 is het Ontwikkelingsbeeld 2040 voor de metropoolregio vast
gesteld, waar de lange termijnvisie in staat. In 2015/2016 is een nieuwe Actie
agenda ontwikkeld, waarbij bevestigd werd dat het Ontwikkelingsbeeld 2040
nog steeds actueel is als langetermijnvisie.

Nieuwe Actieagenda MRA
“Om onze internationale concurrentiepositie te verbeteren moeten
we geen nieuwe visies maken, maar in actie komen. Vandaar dat
wij nu een actieagenda presenteren voor de komende vier tot tien
jaar. Deze agenda is het resultaat van inventarisaties van regionale,
nationale en internationale trends en ontwikkelingen en van vele
tientallen gesprekken met bestuurders, raadsleden, statenleden
en sleutelfiguren uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Tijdens
Sail 2015 debatteerden 200 regionale politici over de toekomst
van de MRA. De acties zijn gericht op het versterken van de
internationale concurrentiepositie van de MRA, maar ook op het
intensiveren van de samenwerking met andere stedelijke regio’s.
Deze agenda biedt tevens een basis voor het opstellen van de
omgevingsvisies van alle 35 MRA-partners.”
Problemen en kansen
In de MRA-Actieagenda wordt veel aandacht besteed aan cultuur, recreatie en
toerisme. Er wordt een aantal problemen en kansen gesignaleerd:
–	Onze regio kent een grote culturele diversiteit: van internationale topmusea
en spraakmakende broedplaatsen tot de historische landgoederen in het
Gooi en de binnenduinrand. Een sterk onderscheidend punt van de regio is
daarnaast de combinatie van stedelijkheid en landelijkheid op korte afstand
van elkaar. Het regionale landschap, met veenweiden, duinen, veel water,
bossen en parken draagt sterk bij aan de aantrekkelijkheid van de regio als
vestigingslocatie.
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–	Amsterdam heeft te maken met snelle groei van het aantal bezoekers,
waardoor de aantrekkelijkheid voor bewoners en bedrijven kan afnemen.
–	De bezoekcijfers aan parken en grote groengebieden zijn in de laatste tien
jaar verdubbeld, voor sommige gebieden zelfs verzesvoudigd. Door deze
groei, die door de verwachte bevolkingstoename nog zal doorgaan, en door
de organisatie van grote evenementen wordt de druk op het landschap groter.
–	Het cultuuraanbod staat echter onder druk door bezuinigingen en ver
snippering van initiatieven.

Waar kiezen we voor in de MRA?
–	Binnen de regio versterken de culturele instellingen en bezienswaardigheden
elkaar. Daarom kiezen we voor versterking van het cultureel aanbod en
profilering.
–	We voeren de Strategische Agenda Toerisme uit waarbij de spreiding van
toerisme wordt gestimuleerd en de toeristische trekpleisters, zoals Zaanse
Schans, Amsterdam Beach, Muiderslot en de Beemster, verder worden
ontwikkeld en volop worden benut.
–	We gaan geen nieuwe plannen maken om recreatiegebieden te ontwikkelen,
maar we zetten in op behoud, ontwikkeling en goede ontsluiting van
de bestaande landschappen. Hierbij gaan we het water in de regio
beter benutten, door uitbreiding van het vaarnetwerk, maar ook door de
ontwikkeling van de potenties van het binnenmeer van de metropoolregio
IJmeer/Markermeer voor recreatie en natuur. Die landschappen moeten
een scala aan recreatiemogelijkheden en natuurbeleving bieden, en een zo
hoog mogelijke biodiversiteit.

De MRA-acties voor cultuur, recreatie en toerisme
Ruimte geven aan wonen en werken: Groeiend aantal bezoekers faciliteren en
spreiden
–	De Regionale Hotelstrategie 2016-2022 op korte termijn herijken, en op
middellange termijn uitbouwen tot een Regionale Accommodatiestrategie.
(Actie 1:10, trekker: Platform Regionaal Economische Structuur, gemeente
Amsterdam)
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–	Gezamenlijk uitvoering geven aan de Strategische Agenda Toerisme in de
MRA 2025 en het daarbij behorende Actieprogramma Toerisme, bijvoorbeeld
voor de profilering van Amsterdam Beach. (Actie 1:10, trekker: Platform
Regionaal Economische Structuur, gemeente Zandvoort; Flevoland is
betrokken)
Leefkwaliteit verbeteren: Beter Benutten van het Landschap
–	
Een verkenning uitvoeren naar de metropolitane potentie van het
Markermeer-IJmeer voor de doelstellingen van de MRA. (Actie 3.4 trekker:
Platform Ruimtelijke Ordening. Stuurgroep Metropolitaan Landschap,
gemeente Amsterdam; Opvallend is dat Flevoland bij deze actie niet als
partner genoemd)
–	De MRA-partners voeren een quick scan uit voor lopende landschappelijke
projecten (zoals de Markermeerdijken) om na te gaan in hoeverre de in
deze agenda gemaakte keuzes en acties daarin meegenomen worden.
(Actie 3.6 trekker: Platform Ruimtelijke Ordening; Flevoland wordt als
partner genoemd)
Leefkwaliteit verbeteren: Het versterken van de sociale en culturele
samenhang
–	
Het initiatief Stad in Balans van Amsterdam vertalen in een regionaal
initiatief: Regio in Balans. (Actie 3.7 trekker: Platform Regionaal
Economische Structuur)
–	
De MRA-partners geven uitvoering aan de Cultuurimpuls MRA, die
zich richt op afstemming en versterking van het cultuuraanbod en
toeristische profilering op MRA-schaal en nieuwe functies voor leegstaande
monumenten en erfgoedstructuren biedt. (Actie 3.10 trekker: Platform
Regionaal Economische Structuur, gemeente Amsterdam, Noord-Holland)
In de MRA-Actieagenda is de Floriade Almere 2022 als thema aangegeven. Verder
is in de Actiekaart van de MRA-Actieagenda te zien dat de Oostvaardersplassen
als gebied zijn ingetekend als toeristisch aantrekkelijke locatie . In de tekst over
Flevoland staat hierover:
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“Het polderlandschap maakt recreatie en toerisme in de nieuwe
natuur mogelijk, waaronder de Oostvaardersplassen en – in de
toekomst – de Marker Wadden.”

Relatie Verblijfsplekken programmalijn 4 en de MRA-Actieagenda:
–

Zorg dat de Almeerse verblijfsplekken een positie krijgen in de

Strategische Agenda Toerisme van de MRA.

–

Participeer als Flevoland in de acties rondom de Markermeerdijk en het
IJmeer/Markermeer. Leg daar een koppeling met de verblijfsplekken
Oostvaardersplassen en Almere Poort.

–

Leg een relatie met de Cultuurimpuls van de MRA en de plannen
voor het Stadshart Almere en de kunstzone Poort. En zorg dat de
verblijfsplekken (liefst als een totaal concept Almere) een positie
krijgen in de profilering van toerisme en cultuur in de MRA.

–

Maak afspraken over acties om de toeristische druk beter over de
MRA-regio te verdelen in het kader van Regio in Balans.
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1.4

Samenhang beleid provincie en Almere

1.4.1	Provinciaal beleid: Economische agenda:
Vrijetijdseconomie en Cultuur
Voor de onderwerpen vrijetijdseconomie en cultuur wordt gewerkt aan her
ziening van het beleid. Het huidige beleid zet in op de volgende zaken:
–	
In 2025 wordt Flevoland beschouwd als een aantrekkelijke toeristischrecreatieve bestemming.
–	De Floriade 2022 – die samen met de MRA is georganiseerd – is een
groot succes geweest, en heeft meer dan de begrote 2 miljoen bezoekers
getrokken. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van het Floriadeterrein tot een stadswijk, waar al een hotel, een congresaccommodatie en
een evenemententerrein zijn.
–	De grootschalige, op kinderen gerichte topattractie in Almere trekt niet
alleen inwoners van Flevoland: ook veel (inter)nationale bezoekers aan
Amsterdam weten de weg te vinden naar deze attractie.
–	
In 2025 biedt niet alleen de hele Flevoboulevard van Flevoland water
sportrecreatie maar de gehele kuststrook van Zuidelijk en Oostelijk
Flevoland. In het Markermeer IJmeer zijn verschillende ecologische
maatregelen uitgevoerd, waardoor er ruimte is gekomen voor de ontwik
keling van watersport en watergerelateerde vrijetijdsvoorzieningen.
–	Met de goed toegankelijke Oostvaardersplassen beschikt Flevoland over een
(inter)nationale trekker voor natuurliefhebbers. Ook wordt de economische
potentie van Flevolandse natuurgebieden optimaal benut en is het gelukt
om meer economische functies op een verantwoorde wijze te integreren in
de Flevolandse natuur.
–	In het coalitieakkoord wordt de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen
tot Nationaal Park specifiek benoemd.

1.1.2 Almere: Lange Termijn Investeringsstrategie Almere (LISA)
In 2015 is de Lange termijn Investering Strategie Almere 2.0 (LISA) vastgesteld.
Daarmee is een samenhangende strategie uitgezet voor de ontwikkeling
van de stad. Deze heeft niet alleen betrekking op de inzet van het Fonds
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Verstedelijking Almere maar ook op de inzet van eventueel andere benodigde
overheidsinstrumenten voor de realisatie van Almere 2.0. LISA beschrijft de
strategie voor de uitvoering.

Inspelen op kansen
Met LISA wordt de ontwikkeling van Almere niet ‘in beton gegoten’.
Om te beginnen gaat LISA over de lange termijn van 20 tot 25 jaar;
ontwikkelingen op termijn kunnen maar ten dele worden voorzien.
In de Rijksstructuurvisie is daarnaast principieel gekozen voor
organische ontwikkeling en een kansenstrategie. Inzet is dat
de overheden optimaal reageren op – nog onbekende – markt
ontwikkelingen en kansen die zich daarin voordoen. Dit echter wel
vanuit een gezamenlijke visie en ambitie met betrekking tot de
ontwikkeling van Almere.
LISA wordt gekenmerkt door een strategie gericht op een programmatische
aanpak met een langere levensduur dan incidentele projecten. Er zijn twee
programmalijnen onderscheiden:
–

Programmalijn 1: Growing Green Almere: een gezonde en groene stad

–	Programmalijn 2: Stad van het experiment: (ruimte voor) het nieuwe pionieren

Relatie Verblijfsplekken programmalijn 4 en de LISA:
LISA (Lange Termijn Investeringsstrategie Almere) richt zich op lange
termijn ontwikkeling van 20 – 25 jaar gericht op de ontwikkeling naar
Almere 2.0. Deze stad is fysiek, cultureel, sociaal en economisch verbonden
met het hart van de metropool. De sociaaleconomische en culturele
structuur wordt hierbij gelijk opgaand met de groei van de stad versterkt.
LISA richt zich via twee programmalijnen op de gewenste ontwikkeling
naar Almere 2.0. Een van die programmalijnen is ‘Growing Green
Almere’. Met dit thema is een directe relatie te leggen naar diverse
locaties voor Verblijfsplekken, die te maken hebben met de combinatie
van water, natuur en beleving.
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KANSENKAART VRIJETIJDSECONOMIE ALMERE 2014

1.4.3 Almere: Agenda Toerisme & Recreatie 2016 – 2022
Eind 2014 is de Kansenkaart Vrijetijdseconomie vastgesteld. De kansenkaart
geeft aan dat de gemeente, net als veel ondernemers, op veel locaties
mogelijkheden ziet voor de verdere ontwikkeling van de vrijetijdseconomie
in Almere. Dit is een eerste stap in de versterking van de vrijetijdssector in
Almere. Als vervolgstap is de Agenda Toerisme & Recreatie opgesteld door de
gemeente. In deze agenda wordt een duidelijke focus aangebracht evenals een
gerichte aanpak door het benoemen van acties en inzet van capaciteit.
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De gemeente Almere levert binnenkort de Agenda Toerisme & Recreatie
2016 – 2022 op. In de agenda zijn vier kerngebieden aangewezen (Stadscentrum
inclusief rondje Weerwater, Kustzone Poort, Boswachterij Almeerderhout/
Kemphaan, Oostvaardersplassen) en vijf thema’s benoemd (shoppen,
architectuur, waterrecreatie, natuurbeleving, evenementen).
De focus in de agenda ligt op economische groei (banen en investeringen).
Almere heeft als groene stad in de MRA veel mogelijkheden voor de ontwikkeling
van toerisme en recreatie. De vrijetijdssector is een groeimarkt en de ligging
in de MRA biedt kansen voor het aantrekken van bezoekers uit de regio en het
binnen- en buitenland. Deze economische kansen kunnen worden verzilverd
als voldoende capaciteit wordt ingezet om een actieve rol vanuit de gemeente te
kunnen spelen. Een klein team moet de acties die nodig zijn om een toeristisch
en recreatief concurrerende stad te worden, initiëren en in samenhang
uitvoeren samen met stakeholders.

1.4.4 Cultuurvisie Almere 2.0
Cultuur hoort bij een stad, maakt een stad en is bepalend voor de identiteit
van een stad. De aanwezigheid van culturele infrastructuur zorgt voor aan
trekkingskracht, trots en binding. In de Cultuurvisie Almere 2.0 ligt de uit
daging voor Almere om in 2030 een cultureel profiel te hebben dat past bij
de vijfde stad van Nederland. Dat betekent nationale voorzieningen naar de
stad trekken, versterken van het culturele middenveld, inzet op de creatieve
sector, talentontwikkeling en cultuureducatie. Een ontwikkelde culturele en
vrijetijdssector draagt bij aan een positieve beleving van Almere door inwoners,
bezoekers en ondernemers.

2
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2 Ambitie programmalijn 4
Voortraject van programmalijn 4
De afgelopen maanden is er een proces geweest om tot nadere selectie van
de verblijfsplekken voor programmalijn 4 te komen. Daarbij is goed afgestemd
met de andere vier programmalijnen om complementair te zijn. In hoofdstuk
zeven wordt de inhoudelijk samenhang tussen programmalijn 4 en de andere
lijnen beschreven. Ook is rekening gehouden met de beperkte hoeveelheid
middelen van het Fonds Verstedelijking Almere en is het beroep op die
middelen onderbouwd in dit programmaplan. Die combinatie van zaken heeft
geleid tot scherpe keuzes in verblijfsplekken en het formuleren van het juiste
ambitieniveau.

Ambitieniveau
–	Eén van de grote kwaliteiten van de Noordvleugel ten opzichte van andere
stedelijke regio’s in Europa is de toegang tot grote groen- en recreatie
gebieden.
–	Over tien jaar kent Almere een aantal plekken in en om de stad die de stad
zelf én de Noordvleugel van de Randstad naar een hoger niveau brengen.
Plekken die de stad en de regio aantrekkelijker maken als verblijfsgebied,
als recreatiegebied en die het toerisme bevorderen.
–	Over tien jaar heeft Almere haar eigen gezicht in het culturele landschap
verder ontwikkeld, complementair aan de regio.
–	
Over tien jaar biedt Almere een unieke belevenis of aanvulling op het
bestaande aanbod in Amsterdam of de omliggende landelijke gebieden.
–	Met drie a vier bijzondere bestemmingen (plekken) heeft Almere landelijke
maar ook internationale aantrekkingskracht voor zowel dag- als meer
daagse bezoekers.
–	Deze plekken zijn van toegevoegde waarde voor Almeerders (trots, recreatie
en cultuur dichtbij huis).
–	Durf ambitieus te zijn. Streef naar (inter)nationaal aansprekende verblijfs
plekken, zoals een Nationaal Park en een Rijksmuseum.
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Brede inventarisatie van mogelijke sleutelprojecten en locaties
In hoofdstuk 2 is geschetst dat in de kansenkaart vrijetijdseconomie uit
2014 een groslijst werd gehanteerd van 16 kansrijke locaties in Almere. In
de (concept) Agenda Toerisme & Recreatie 2016 – 2022 is dat teruggebracht
naar vier locaties. Dat selectieproces liep parallel met de selectie van drie
locaties voor de verblijfsplekken voor Programmalijn 4. Om met behulp van het
Fonds Verstedelijking een forste stap voorwaarts te maken met een gerichte
investering en goede programmering en marketing is een nadere selectie
gemaakt.
De selectiecriteria voor de locaties waren locaties die:
–

Die nu al regionale aantrekkingskracht hebben

–

Almere op de kaart zetten (onderscheidend zijn)

–

In potentie ook (inter)nationale bezoekers kunnen trekken

–

Waar particuliere en private sector hand in hand kunnen werken

–

Zorgen voor trots en binding onder de inwoners

Keuze van drie verblijfsplekken voor komende tien jaar
Vanuit de behoefte om echt de komende jaren het verschil te maken, is focus
aangebracht. Daarbij speelde ook de behoefte mee om programmatisch een
lijn te kunnen trekken door de geselecteerde locaties om zo gecombineerde
marketing mogelijk te maken. Ook is gekozen voor ruimtelijke spreiding
van de drie locaties. De keuze voor de verblijfsplekken is gevallen op:
–

Nationaal Park Nieuw Land - Oostvaardersplassen
–	
De provincie Flevoland heeft een natuurgebied dat uniek is in
Nederland en Europa: de Oostvaardersplassen met de omliggende
natuurgebieden Dit gebied trekt grote belangstelling van zowel de
binnenlandse als buitenlandse bezoeker voor het beleven van deze
nieuwe natuur.
–	Er zijn mogelijkheden om de Oostvaarderplassen verder recreatief
te ontwikkelen en wordt een aanvraag voorbereid voor de status van
Nationaal Park voor de Oostvaardersplassen. Een nationaal park
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biedt (inter)nationale bekendheid, meer bezoekers, meer recreatieve
voorzieningen zoals horeca, hotels en natuurgerichte recreatieve
activiteiten en extra werkgelegenheid.
–

Kustzone Poort
–	De Kustzone Poort vormt de entree van Almere vanaf de Hollandse
Brug en is voor de regio de eerste locatie voor het verkennen van
Almere. Juist hier liggen mogelijkheden om recreatie verder uit te
breiden.
–	De Kustzone is een bestemming voor de inwoners en bezoekers uit de
regio: voor zeilers, surfers, zwemmers, fietsers en strandbezoekers.
In dit kustgebied zijn er kansen om te komen tot een culturele broed
plaats met betekenis voor de stad en de regio.

–

Bovenstedelijke culturele voorzieningen in Almere Centrum
–	Cultuur heeft in elke potentiële verblijfsplek een rol in de uitstraling,
beleving en identiteit van de plek. Het stadscentrum is de plek om het
cultureel voorzieningenaanbod structureel uit te breiden.
–	De focus ligt op de ontwikkeling van een cluster Natuur en Kunst
dat inspeelt in op het zeer groene en ruime karakter van Almere
waarbij de stad wordt gezien als één groot parklandschap. De kern
wordt hierbij gevormd door een park in combinatie met water, waarbij
natuur + kunst + architectuur + technologie worden gecombineerd.
–	
De vestiging van een Rijksmuseum is het ambitieniveau voor de
middellange termijn.

De drie genoemde verblijfsplekken worden hieronder nader uitgewerkt voor
investeringen in de komende vijf jaar met een doorkijkje tot 2026.

Andere locaties blijven zich ontwikkelen
In deze ronde van het Fonds Verstedelijking Almere is bewust focus aan
gebracht, zowel qua locaties als qua programmering. Daarbij zijn andere
mogelijk kansrijke verblijfsplekken nu niet in de programmalijn opgenomen.
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Het uitgangspunt is dat een aantal van die locaties zich wel blijven door
ontwikkelen op basis van initiatieven van particulieren en ondersteund door de
gemeente. Het is zeer wel denkbaar dat een of meerdere locaties zich op termijn
ontwikkelen als een kansrijke verblijfsplek voor recreatie, toerisme en cultuur.
Dan zal bij een volgende tranche van het Fonds Verstedelijking Almere opnieuw
bezien worden of een gerichte investering op een dergelijke locatie het verschil
kan maken. Twee voorbeelden van kansrijke locaties zijn het Sportkwartier in
Almere Poort, waar al een aantal fundamenten is gelegd voor het aantrekken
van actieve sporters en liefhebbers van evenementen en wedstrijden. En de
kasteellocatie aan het Weerwater, waar op basis van een privaat initiatief een
ontwikkeling op gang komt om tot een publiekstrekker te komen.

3
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3 Nationaal Park Nieuw Land - Oostvaardersplassen
3.1

Waarom investeren in Nationaal Park Nieuw Land?

Uniek natuurgebied
De provincie Flevoland heeft een natuurgebied dat uniek is in Nederland en
Europa: de Oostvaardersplassen met de omliggende natuurgebieden Dit
gebied trekt grote belangstelling van zowel de binnenlandse als buitenlandse
bezoeker voor het beleven van deze nieuwe natuur (New Nature). Met de film De
Nieuwe Wildernis heeft Nederland en inmiddels ook Duitsland kennis kunnen
maken met de bijzondere kwaliteiten van dit gebied. De Oostvaardersplassen
trokken in 2014 circa 900.000 bezoekers, mede als gevolg van de film. De
inzet is om het aantal bezoekers in de komende jaren fors te laten stijgen. Dit
vraag om een slimme aanpak door realisatie van ontvangstplekken, zichtbaar
en bereikbaar maken van de kwaliteit van de natuur en het landschap en een
goede bereikbaarheid.

Investeren in de randen
De Natura 2000 status van het kerngebied van het Oostvaardersplassengebied
zorgt voor strikte randvoorwaarden voor de ontwikkeling en waarborgt tevens
de bescherming van de kwetsbare natuurwaarden. Voor de natuurbeleving
levert betekent dit dat het kerngebied begeleidt toegankelijk is. Openbare
toegankelijkheid is vooralsnog niet te combineren met de kwetsbare natuur. De
toeristische ambities worden dus in de randen van het kerngebied uitgewerkt
én door aantrekkelijke verbindingen te realiseren met onder andere de
Lepelaarplassen en de Noorderplassen.

Op weg naar een Nationaal Park nieuwe stijl
Om deze belangstelling vast te houden en verder te ontwikkelen werken
de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer in samenwerking met Almere
en Lelystad aan de aanvraag voor de status Nationaal Park voor het Oost
vaardersplassengebied. Een nationaal park biedt (inter)nationale bekend
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heid, meer bezoekers, meer recreatieve voorzieningen zoals horeca, hotels
en natuurgerichte recreatieve activiteiten en extra werkgelegenheid. De
Rijksoverheid heeft jarenlang een beleid met nationale parken en landschappen
gehad. Dit beleid is veranderd met de decentralisatie van natuurbeleid naar de
provincies. Momenteel vindt een aanpassing plaats van het concept nationaal
park. Er is de mogelijkheid om parken aan te melden en voor het gebied de
Oostvaardersplassen, dat nu geen nationaal park is, is dit een kans. Nationale
parken zijn ook internationaal gezien interessant omdat zij als een keurmerk
voor toeristen werken.

Positieve haalbaarheidsstudie
Als eerste stap is de Haalbaarheidsstudie Nationaal Park Oostvaardersplassen; op
weg naar het park van de 21e eeuw door de vier overheden met betrokkenheid van
gebiedspartners, ondernemers en belanghebbenden vastgesteld.3 De kern van
de studie is de vorming van een concept voor het Oostvaardersplassengebied, een
Nationaal Park ‘nieuwe stijl, dat aansluit bij de maatschappij van de 21e eeuw.
Duurzaam, toekomstbestendig en bovenal onderscheidend. Een concept gericht
op het versterken van het toeristisch gebruik en economische spin-off in de regio,
zonder afbreuk te doen aan bestaande natuur en landschappelijke waarden. Uit
de haalbaarheidsstudie is gebleken dat een verdere uitwerking nodig is. Deze
werkzaamheden worden in de zomer van 2016 afgerond. In de volgende fase zal
3 De gehele haalbaar-

integratie van de deelprojecten tot een masterplan kunnen plaatsvinden.

heidsstudie is via deze
link te downloaden:

Verbreding naar Nationaal Park het Nieuwe Land

https://www.flevoland.nl/

Na toekenning van de status van Nationaal Park aan de Oostvaardersplassen

getattachment/Dossiers/

kan uitbreiding worden gezocht naar een groter park. De aanleg van de Marker

Nationaal-Park-Oost-

Wadden is in de directe nabijheid van de Oostvaardersplassen. Voor de vogels

vaardersplassen/

wordt dit één territorium van plas-drasnatuur. Hoe mooi zou het zijn als de

Meer-informatie/

toeristen ook dit brede gebied als geheel kunnen beleven door bijvoorbeeld te

Aangepaste-versie-

varen van de aan te leggen waterpoort Oostvaardersplassen naar de Marker

haalbaarheidsstudie-

Wadden. De Lepelaarplassen en de Noorderplassen zijn tegen die tijd met

Oostvaardersplassen-

aantrekkelijke wandel- en fietspaden en ecologische zones verbonden met de

(pdf-4-4-MB).pdf

Oostvaardersplassen.
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3.2

Locaties en huidige kwaliteit

De Oostvaardersplassen vormt een groot en ruig natuurgebied van 5.600 ha. Dit
is exclusief de bossen er om heen. Het is daarmee anderhalf keer groter dan de
Amsterdamse Waterleidingduinen (bij Zandvoort). De omvang is goed vergelijkbaar
met het Vlaamse Nationaal park Hoge Kempen (bij Genk, ter hoogte van Geleen).
De Oostvaardersplassen liggen ten noorden van Almere, richting Lelystad.
De overeenkomst tussen de Oostvaardersplassen en genoemde duingebieden
is de unieke natuur, die zich in Europees verband onderscheidt. Belangrijke
verschillen met de Oostvaardersplassen zijn:
–	In de Waterleidingduinen brede wandelpaden zijn aangelegd (fietsen is
verboden)
–	Ruim 1 miljoen jaarlijkse bezoekers
–	De toegangsprijs is € 1,50 voor een dagticket voor de Waterleidingduinen
(hoewel in de praktijk veel mensen niet betalen)
Een vergelijking tussen de Oostvaardersplassen en de Hoge Kempen:4
–	
Een groot deel van het park Hoge Kempen valt onder Natura 2000 en
niettemin is er volop recreatie rond en in het gebied.
–	In de Hoge Kempen een netwerk is van 200 km wandelpaden. Er werden 40
lusvormige wandelingen uitgewerkt met een lengte tussen 3 en 14 km. De
start van deze wandellussen bevindt zich aan een van de 6 toegangspoorten.
–	De fietspaden in het de Hoge Kempen maken deel uit van het knoop
puntennetwerk van het fietsroutenetwerk van het Regionaal Landschap
Kempen en Maasland. Verder bestaat er binnen het nationaal park een
netwerk van 140 km meestal onverharde ruiter- en menpaden dat aansluit
op het ruiter- en menroute Limburgse Kempen.
–

Er zijn jaarlijks 700 000 bezoekers, vergelijkbaar met de Oostvaarders

	plassen. Dat betekent dat bij uitbreiding van de toegankelijkheid en met
marketing de Oostvaardersplassen nog fors in bezoekersaantal kunnen
groeien. En dat in de aanpak het nodig is om dat publiek te spreiden over
–

4 Mede ontleend aan

meerdere zones en toegangspoorten.

Wikipedia en de website

De toegangsprijs is € 3 voor een dagticket.

Park Hoge Kempen
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3.3

Visie op het gebied: Ontwikkelingsplan

Beleven vanuit de randen
Een van de uitkomsten van de Haalbaarheidsstudie is dat vooral de randgebieden
van het Oostvaardersplassengebied potenties hebben voor toeristische
ontwikkelingen. Om het aantal bezoekers fors te laten stijgen is een slimme
aanpak nodig, gericht op opvang in deze randgebieden om zo voldoende
capaciteit te hebben om deze bezoekers te ontvangen en te laten genieten van
de kwaliteit van de natuur, zonder deze aan te tasten. Hierbij zit de uitdaging in
het zoeken naar de balans tussen beschermen en beleven.
Doel is vooral de belevenis van de natuur binnen de Oostvaardersplassen naar
buiten te trekken en bezoekers in de randzones al het gevoel te geven dat zij in de
Oostvaardersplassen zijn geweest. In de Haalbaarheidsstudie zijn vier ‘poorten’
als entreegebied naar de Oostvaardersplassen voorgesteld: de Almeerse Poort,
de Lelystadse Poort, de Landpoort en de Waterpoort. Vooralsnog richt de
uitwerking van de poorten zich op De Almeerse Poort en de Waterpoort, die de
verbinding met de Marker Wadden kan leggen. De namen voor de poorten zijn
voorlopige werknamen.
Het gebied aan de rand van de Oostvaardersplassen zou dan met natte natuur
ingericht kunnen worden om zo de beleving van de Oostvaardersplassen vanaf
de buitenkant al mogelijk te maken. Het wordt dus de kunst om de randen van
de Oostvaardersplassen zo aantrekkelijk te maken dat er veel te doen en te zien
is. Dat vergt aanzienlijke investeringen en het doel is voldoende activiteiten toe
te voegen zodat de bezoekers zich de hele dag vermaken.
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IMPRESSIE VAN DE BELEVING VANUIT DE RANDEN

Bron: Haalbaarheidsstudie Nationaal Park Oostvaardersplassen, 2015

3.4

Wat kun je beleven in Nationaal Park Nieuw Land in 2025?

De Oostvaardersplassen vormen in 2025 een internationaal bekend gebied en
heeft een vergelijkbare status als de waddeneilanden, de kust-duinenzone en
de Veluwe. Het heeft de status van Nationaal Park gekregen. Het gebied krijgt
jaarlijks 2 miljoen bezoekers, die bij de vier poorten binnenkomen. Ook voor het
publiek vanuit Almere en de rest van Flevoland vormen de Oostvaarderplassen
tenminste twee keer per jaar een vaste bestemming om zo de ontwikkeling in
het gebied in de verschillende seizoenen waar te nemen. Bezoekers van de
Oostvaardersplassen vertellen aan hun vrienden en kennissen welke dieren
ze gezien hebben en hoe ze dit bijzondere gebied hebben beleefd. Zij vormen
de ambassadeurs voor het aantrekken van publiek. Elk jaar is er wel een
leerling van elke basisschool in Nederland die een spreekbeurt houdt over de
Oostvaardersplassen met behulp van educatief materiaal dat ze bij een bezoek
hebben ontvangen of van de website is gedownload.
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Er zijn diverse private initiatieven ontplooid om hotels, lodges en campings aan
te leggen in de randen van het gebied. Dit trekt zowel een aantal vaste bezoekers
alsook mensen die eenmalig een bezoek brengen. De Oostvaardersplassen zijn
opgenomen in toeristische arrangementen voor (internationale) toeristen, die
Nederland aandoen.
Als vervolgstap op de status van Nationaal Park heeft de provincie reeds ingezet
op een verdere verbreding naar een groter nationaal park: Nationaal Park
‘Het Nieuwe Land’. Dat concept omvat naast de Oostvaardersplassen ook de
Markerwadden (Natuurmonumenten) en de Lepelaarplassen (Flevolandschap).
Er zal in 2016 door de provincie in samenwerking met de partners een bidbook
opgesteld worden. Deze verbreding past ook goed in het rijksprogramma
‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’, dat o.a. gericht is op verhoging van
de kwaliteit van de Nationale Parken in Nederland en het bereiken van een
sterkere (toeristische) merk- en marktpositie in Nederland. Onderdeel van dat
programma is om door middel van een verkiezing een aantal topgebieden te
selecteren en de kwaliteiten daarvan te ontwikkelen.
De staatssecretaris van Economische Zaken heeft als
vervolg op de erkenning van Nationaal Park Nieuw Land
inmiddels ook het certificaat uitgereikt met de erkenning
van het brede Nationale Park ‘Het Nieuwe Land’. De
volgende stap is opname op de werelderfgoedlijst
van de UNESCO, vergelijkbaar met de Wadden en de
Beemster. Met de ontwikkeling van de Almeerse Poort
hebben we gekozen voor verbreding en verbinding. De
eventuele ontwikkeling richting een groter nationaal
park past daar prima in. Overigens zou dat betekenen
dat te zijner tijd ook in en rond de Lepelaarplassen/
Noorderplassen een extra impuls in de toeristischrecreatieve infrastructuur noodzakelijk zal zijn.
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3.5

Bouwstenen voor de aanpak

Er zijn vijf bouwstenen voor Nationaal Park Nieuw Land voor de periode 2017
– 2021:
–

Status Nationaal Park verkrijgen

–	Almeerse Poort aanleggen door versterken van het landschap en
recreatieve inrichting
–	Waterpoort concept onderzoeken aanleggen voor bereikbaarheid over het
water
–

Goede voorzieningen voor de bezoekers en ruimte voor private initiatieven

–

Bereikbaarheid verbeteren

–

Programmering van activiteiten, gastheerschap en marketing

In de tweede periode (2022 – 2026) is voorzien dat geïnvesteerd wordt in de
Waterpoort om nog meer bezoekers te kunnen accommoderen. En zo ook de
relatie met de Marker Wadden, die tegen die tijd aantrekkelijke natuur te zien
geeft, te kunnen leggen.

Status Nationaal Park verkrijgen
De strategie is om met planvorming, marketing en gerichte investeringen
in te zetten op het verkrijgen van de status van Nationaal Park nieuwe stijl.
Hiervoor is de Haalbaarheidsstudie uitgevoerd en wordt nu gewerkt aan
het Masterplan. In de verschillende overleggen met natuurorganisaties en
overheden wordt de strategie uitgedragen om de status te verkrijgen in
combinatie met de noodzakelijke investeringen om de groei van de bezoekers in
goede banen te leiden en de unieke natuurwaarden in tact te laten. (2016 - 2017)

Almeerse Poort(en) aanleggen en landschap versterken
Er wordt niet gewacht met het verbeteren van de recreatieve infrastructuur
op de status Nationaal Park omdat er nu onvoldoende capaciteit is om een
groeiende groep bezoekers aan te kunnen. De ontwikkeling van de ‘Almeerse
poort’ van het Nationaal Park wordt geen fysieke poort in de letterlijke zin,
maar vormt een ontvangstgebied met faciliteiten en activiteiten afgewisseld
met karakteristieke Oostvaardersplassen natuur, zoals die in het kerngebied te
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vinden is. Uitgangspunt is dat de fysieke ontwikkeling van de openbare ruimte,
(natuur-)landschap en vestigingen gekoppeld wordt aan programmering van
activiteiten en educatie en de organisatie daarvan. De uitdaging is om deze
vorm van ‘placemaking’ ook daadwerkelijk te realiseren.
Omdat het Almeers deel van het Oostvaardersplassengebied formeel beperkt
is tot het Oostvaardersbos, wordt ook een relatie gelegd met o.a. station
Oostvaarders, Buitenvaart en verbindingen met bij voorbeeld de Lepelaar
plassen/Noorderplassen. Ook het Kotterbos, dat binnen de grenzen van
gemeente Lelystad ligt, is door haar ligging naast Almere van belang voor de
‘Almeerse Poort’.
Het huidige overgangsgebied tussen Almere en de Oostvaardersplassen kent
een basisinrichting met het, door Stad en Natuur geëxploiteerde, gemeentelijk
natuurbelevingscentrum De Oostvaarders (70.000 bezoekers) als centraal
punt. De Oostvaarders is gesitueerd op 2 kilometer loopafstand van het station
Almere Oostvaarders en is ook via de A6 en de Buitenring met de auto direct
bereikbaar. De huidige bezoekers komen vooral uit Almere, maar ook vanuit de
regio. Ook internationale toeristen brengen in toenemende mate een bezoek
aan het gebied.
Er wordt momenteel een studie naar de Almeerse Poort uitgevoerd, waarvan
oplevering in zomer 2016 is voorzien.5 De studie naar de Almeerse Poort zal
een overzicht van concrete voorwaardenscheppende acties en investeringen
opleveren. Het gaat om investeringen in de organisatie van ‘placemaking’, een
verdere uitwerking naar concrete planvorming en vervolgens in uitvoerings
projecten. Ook worden mogelijkheden voor private vestigingen en activiteiten
gecreëerd. In de komende periode zal de studie inhoudelijk en bestuurlijk
moeten worden besproken met de partners. Dan zal ook een besluit genomen
5 coproductie van de part-

moeten worden welke acties en investeringen meegenomen zullen worden

ners en Stad en Natuur

in de definitieve aanvraag voor het FVA, dan wel later dit jaar moeten worden

Almere, Bureau Nieuwe

afgewogen in het kader van het integrale masterplan voor het totale Nationaal

Gracht en Bureau Buhrs.

Park Nieuw Landgebied. Daarbij zullen ook keuzes gemaakt worden over het
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ambitieniveau, co-financiering (door SBB aanvullend aan de bijdrage uit het
FVA) en de fasering. Provincie Flevoland, gemeente Almere, Staatsbosbeheer
en Stad en Natuur Almere zullen vervolgens afspraken maken over het
gezamenlijke plan voor de Almeerse Poort.

Vooralsnog wordt aan de volgende investeringen gedacht (2017 – 2021)
Versterken van het landschap en recreatieve inrichting (het kernproduct)
–	Oostvaarderbos: versterking van Oostvaardersplassenbeleving in het gehele
gebied in combinatie met een belevenissencircuit tussen de toegangen
bij het natuurbelevingscentrum en Buitenvaart en een boardwalk langs
de Oostvaardersplassen. De ondernemers op het gebied Buitenvaart
zijn volop bij deze verkenningen betrokken en dragen actief ideeën aan
voor een toeristisch recreatieve impuls van het gebied in relatie tot de
Oostvaardersplassen. Ook zijn er ideeën voor de herinrichting van delen van
het bos naar natuurbossen met verschillende moeras- en waterpartijen en
wordt er nagedacht over een bijzondere uitkijktoren.
–	Natuur- en recreatiezone langs de Oostvaardersdijk naar Lepelaarplassen
completeren.
–	
Versterken groene lopers en stationsgebied: ‘de Oostvaardersplassen
beginnen bij het station Almere Oostvaarders’! Daarom worden in de
routes naar het natuurbelevingscentrum via een natuurbelevingszone en
naar het Kotterbos via een sport & spelroute de beleving versterkt. Tevens
wordt voorgesteld om een studie/ontwerpwedstrijd te organiseren over de
gewenste uitstraling van station en stationsplein. Vervolgens zal men met
betrokken partijen een kwaliteitsslag tot stand brengen.
–	Aanpassen Kotterbos: om voldoende ruimte en schaal te krijgen in de
randgebieden wordt ook het Kotterbos betrokken bij de ontwikkeling van de
Almeerse Poort. Dit gebied grenst direct aan het stadsdeel Almere Buiten
en de Buitenring, maar behoort tot de gemeente Lelystad. Het gebied is
onlosmakelijk verbonden met de Oostvaardersplassen. Nog een stap verder
zou ook de zone tussen A6 en Lage Vaart bij het product Nationaal Park
betrokken kunnen worden.
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–	
Oostvaarderplassen: in het gebied ’t Stort dat grenst aan Almere de
belevingswaarde voor begeleide excursies verbeteren.
–	Landmark Nationaal Park: station Almere Oostvaarders en de afslag Buiten
ring op de A6 lenen zich uitstekend voor de realisatie van een landmark.
Goede voorzieningen voor de bezoekers en ruimte voor private initiatieven
–	Ontwikkelen van een herkenbare en kwalitatief hoogwaardige Almeerse
Poort als entreegebied, zoals hierboven beschreven. (2017)
–	
Het bestaande natuurbelevingscentrum uitbreiden met aanvullende
activiteiten en uitbreiding van horeca en (kleinschalige) overnachtings
mogelijkheid. (2017 e.v.)
–	
In het entreegebied komen aanvullende voorzieningen. Hierin kan
Buitenvaart een rol spelen. Dit moet ertoe leiden dat het groeiend aantal
bezoekers opgevangen kan worden met goede faciliteiten en activiteiten
voor verschillende doelgroepen. (2018 e.v.)
–	Mogelijk maken van verblijfsaccommodatie: lodges, kamperen e.d. in bij
voorbeeld Kotterbos, Buitenvaart en de zone langs de Oostvaardersdijk.
Ook in Almere Buiten zijn mogelijkheden voor verblijfsaccommodatie.
Hierbij worden private initiatieven uitgedaagd om bij het gebied passend
voorstel te doen. (2018 e.v.)
Bereikbaarheid
–	Openbaar vervoer. De relatieve nabijheid van het station Almere Oost
vaarders biedt voor de Almeerse Poort kansen. Wel is voor een deel van
de bezoekers 2 kilometer lopen aan de lange kant. Fietsverhuur, maar ook
andere innovatieve oplossingen moeten zorgen voor een versterking van de
OV-bereikbaarheid. (2017 e.v.)
–	Fiets: de huidige infrastructuur naar de Oostvaardersplassen lijkt vol
doende te zijn, maar kan aantrekkelijker gemaakt worden. De ontbrekende
schakel in de route naar de Lepelaarplassen in de luwte van de dijk moet
nog gerealiseerd worden. Ook bewegwijzering en communicatie over
routemogelijkheden moeten verbeterd worden. Zorg voor OV-fietsen of
andere huurfietsen bij het station Almere Oostvaarders. Maak meer bekend
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dat er een fietsroute van 35 kilometer is langs de Oostvaardersplassen.
(2017 e.v.)
–	Auto: zorg voor het veiliger en beter bereikbaar maken van de entree naar
het natuurbelevingscentrum. (2017)
	Versterk de route via Buitenvaart naar de Oostvaardersplassen (uitstraling
en vergroting parkeercapaciteit), zodat een goede tweede toegang bij de
Jac.P.Thijsseweg ontstaat. Een goede bewegwijzering vanaf de A6 en A27 is
een belangrijke randvoordwaarde. (2018 e.v.)
–	
Boot: Met de aanleg van de Waterpoort wordt het beter mogelijk om de
Oostvaardersplassen varend te bereiken.
Programmering van activiteiten, gastheerschap en marketing
–	Voor een goede placemaking van de Almeerse Poort is uitbreiding van het
aanbod aan educatieve en culturele activiteiten door bij voorbeeld Staats
bosbeheer en Stad en Natuur een vereiste. In de Almeerse Poort zou
excellent gastheerschap voor de ontvangst en begeleiding van de bezoekers
de norm moeten worden.
–	Het positieve effect van de film de Nieuwe Wildernis zal op een gegeven
moment wegebben. Om de belangstelling vast te houden en bezoekers
aantallen te laten groeien is eigenlijk per direct extra inzet nodig. Voor het
totale Nationale Park en de Almeerse Poort zullen plannen voor marketing
en communicatie opgesteld worden.
–	
Er zal goed worden aangesloten op programma’s vanuit de MRA om
toerisme beter te spreiden en tot een MRA-brede accommodatiestrategie
te komen.
–	
De investering in de programmering vanuit het Fonds Verstedelijking
Almere is tijdelijk voor de periode 2017 en 2018. Het idee is dat daarmee een
aanjaagfunctie wordt vervuld, waarna de financiering gedekt wordt vanuit
een rendabele exploitatie van de poorten en het gebied.
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3.6

Benodigd budget

De hoogte van de investeringen in de Almeerse Poort zijn mede afhankelijk van
de bestuurlijke ambities en van gemeente, provincie en Staatsbosbeheer en
keuzes van het gewenste kwaliteitsniveau. Daarvoor zal in de komende periode
nog een slag geslagen moeten worden.
Op basis van ervaringscijfers van onder andere de eerdere investeringen in
het Oostvaardersplassengebied en vergelijkbare projecten zoals de Kempen is
een investering uit het FVA nodig om de volgende stap te kunnen maken in de
overgangszone Almere – Oostvaardersplassen.
Zie tabel 6.1 in de bijlagen voor een specificatie van het benodigde budget voor
de ontwikkelingen bij Nationaal Park Nieuw Land.

4
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4 Kustzone Poort
4.1

Waarom investeren in Kustzone Poort?

Dynamische ontwikkeling in jong gebied
De kustzone Poort is een gebied dat volop ontwikkeld wordt en kansen biedt
voor groei. De Libelle Zomerweek is weer aangeland op het evenementenstrand
en vele bezoekers uit het hele land komen hier op af. De locatie theatergroep
Vis à Vis bouwt een energieneutraal pand met podium en restaurant, zodat
ook in de winter voorstellingen gegeven kunnen worden. De Marina breidt uit,
het strandbad Duin en het catamaranstrand worden volop benut in de warme
zomer van 2016. De eerste bewoners van het woongebied Duin hebben hun
huizen betrokken. Het opleidingscentrum voor de cruisevaart wordt in gebruik
genomen en een hotel met uitzicht over het IJmeer wordt opgeleverd.
Visitekaartje van Almere voor bezoekers
De Kustzone Poort vormt de entree van Almere vanaf de Hollandse Brug
en vormt het visitekaartje van de stad voor bezoekers van buiten. Juist hier
liggen mogelijkheden voor een sterke positionering van het gebied, goede
verbindingen (naar verblijfsplekken in Almere, vervoer over water) en verdere
uitbreiding van recreatie aan de kustzone. Aantrekkingskracht op regionale
schaal creëert kansen voor werkgelegenheid. Dat vraagt om investeringen in
de locaties en het versterken van de programmering.
Investeren in activiteiten voor meer reuring
De kustzone Poort kan voor bezoekers en bewoners aantrekkelijker worden
als het gebied waar cultuur, ‘leisure en pleasure’ en bijzondere vormen van
wonen en werken samengaan. Zichtbaarheid, profilering, schaalgrootte en
verbindingen vormen belangrijke parameters voor het economisch slagen van
een ontwikkeling. Het betekent dat er tijd en geld geïnvesteerd moet worden
in het zichtbaar maken en verwezenlijken van een duidelijke belofte aan een
groot publiek en investeerders. Het is van belang een vertaalslag te maken
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naar acties met een programmering van activiteiten die de identiteit van het
gebied versterken. Het zorgt voor reuring en zet kustzone Poort op de kaart
als culturele broedplaats waar beleving en relatie met water centraal staan en
waar er ruimte is voor de pioniers mentaliteit en innovatieve kracht die past bij
Almere.
Invulling acties MRA
Door de kustzone Poort als recreatief-toeristische locatie aantrekkelijker
te maken wordt invulling gegeven aan actiepunten van de Actieagenda
Metropoolregio Amsterdam. Het haakt aan bij het benutten van de metropolitane
potentie van het Markermeer-IJmeer (Actie 3.4). En ook voor het spreiden van
toeristen in de MRA om de Regio in Balans te brengen (Actie 3.7’.

4.2

Locaties en huidige kwaliteit

De kustzone Poort is het gebied dat grenst aan de nieuwe woonwijk Poort en
ten westen van de N701 ligt. Het wordt gekenmerkt door de ligging aan het
water. Het IJmeer dat als binnenmeer in de Metropoolregio Amsterdam ligt. Op
een heldere dag is Fort Pampus, het Muiderslot en de skyline van Amsterdam
te zien. Vanaf Marina Muiderzand kun je naar deze bestemmingen varen. Ook
is hier het catamaranstrand gevestigd, dat internationale faam kent. Deze
kustzone is de locatie voor waterrecreatie in Almere. De in gang gezette
diversificatie van het gebied met het locatietheater, de strandevenementen,
hotel en horeca aan de kust, de nieuwe woonwijk DUIN en werklocaties
als het opleidingscentrum cruisevaart dragen in aanzienlijke mate bij aan
een aantrekkelijk en multifunctioneel gebied met water als een belangrijk
verbindend thema voor de programmering.
Evenementenstrand, IJmeerdijk en cultuur
Het Almeerder strand is bij veel Nederlanders bekend van de Libelle
Zomerweek en het Strandfestival Zand. Dit strand is gelegen aan het IJmeer
aan de westkant van Hollandse Brug. Aan de oostkant van de Hollandse Brug
ligt het Zilverstrand aan het Gooimeer. Dit Zilverstrand wordt momenteel
gebruikt voor de bouwactiviteiten van de verbreding van de A6. Volgend jaar
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komt het weer beschikbaar voor invulling met evenementen en recreatie. Het
gebied rond de IJmeerdijk en het Almeerderstrand wordt gebruikt voor horeca,
cultuur en evenementen. Er is een theatervoorziening Vis à Vis, waar bijzondere
voorstellingen worden geprogrammeerd.
DUIN: wonen en werken
Tussen de kust met de stranden en de N701 wordt een nieuwe wijk ontwikkeld:
Duin. Deze wijk verbindt de bewoners met het IJmeer, de stranden en bos. In
het plangebied worden met forse zandsuppletie duinen aangelegd, die haaks
staan op de IJmeerdijk. Door consistent gebruik van eenzelfde type steen in
verschillende koop- en huurwoningen wordt in dit bijzondere landschap een
wijk met een geheel eigen karakter gebouwd. In de plinten van de in aanbouw
zijnde woontorens is ruimte voor 100.000 m2 voorzieningen zodat een mix van
wonen, werken en diverse functies (waaronder detailhandel en horeca) ontstaat.
De eerste bewoners hebben zich inmiddels gevestigd en de duinen raken al
zichtbaar begroeid met typische duinminnende soorten. Ook heeft zich recent
een internationaal opleidingscentrum voor cruisevaart zich hier gevestigd, wat
laat zien wat de hoge waardering is voor deze land-waterlocatie.
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4.3

Visie op het gebied: Ontwikkelingsplan

De gemeente heeft met een prijsvraag in 2008 ideeën gevraagd voor de
ontwikkeling van de Kustzone Almere Poort. Amvest (samen met BVR en ZUS)
heeft deze prijsvraag gewonnen en in samenwerking met de projectorganisatie
Poort van de gemeente is in 2011 het Ontwikkelingsplan DUIN opgesteld.
Daarin is als visie neergezet dat ‘leisure’ voor bezoekers van buiten en voor
bewoners van Almere en de nieuwe wijk DUIN van groot belang is als drager
van de aantrekkelijkheid van dit gebied.
Bestemming voor leisure
“… DUIN is meer dan een comfortabele en complete woon- werklocatie.
Het is ook een bestemming. Voor zeilers, surfers, zwemmers, fietsers en
strandbezoekers. Voor mensen, die willen genieten van een goed diner aan
de boulevard, met zicht op de ondergaande zon. Voor liefhebbers van kunst
en cultuur, van een bijzondere hotelovernachting of een exclusieve wellnesservaring.”
Doelgroepen en kernwaarden
“De doelgroepen voor leisure, werken en wonen zijn veelomvattend maar hebben
een gemeenschappelijke deler: ze zijn aangetrokken door de kernwaarden van
DUIN:
–

Podium van de stad en regio

–

Bijzonder landschap

–

Vakantiegevoel

–

Betrokkenheid

Elke beslissing over DUIN zal worden getoetst aan deze kernwaarden. (…)
De gemeenschappelijke deler betekent ook dat de verschillende programm
aonderdelen leisure, evenementen, werken en wonen, elkaar binnen het gebied
moeten versterken.”
Ruimtelijke zonering naar functies
“Voor de strand- en leisurebezoekers is er onderscheid voor het Almeerder
strand mogelijk aangevuld met Muiderduin (evenementen en strandbezoek).
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Het stedelijk gebied (boulevard, haven, leisure, wellness/zorg en commercieel
programma) en Meerst rand (gericht op bewoners van Stranddorp en
rustzoekers uit de omgeving). (….) Op het Almeerderstrand worden jaarlijkse
diverse kleine en grote evenementen gehouden, van zandsculpturen bouwen
tot concerten en de Libelle Zomerweek. Grote manifestaties worden meer
richting de A6 gehouden aan de baai. Een enkele keer per jaar zal er een
evenement zijn dat zowel op het Almeerderstrand als het Zilverstrand zal
plaatsvinden. Hiervoor zijn basisvoorzieningen op het strand aangebracht.”

4.4

Wat kun je beleven in Kustzone Poort in 2025?

De Kustzone is ontwikkeld als een erkende locatie in de Randstad, waar
recreanten uit de regio in grote getalen naar toe komen. In de nabijheid van het
strand en langs de boulevard zijn leuke restaurantjes en zomers terrassen om
vrienden te ontmoeten onder genot van een hapje en drankje. Er is altijd wat te
doen en je gaat als inwoner van Almere of de regio op een weekenddag naar de
kustzone om daar een fijne dag te hebben. Je kent het gebied als bezoeker al
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omdat je een keer naar een evenement bent geweest en dat smaakte naar
meer. De nieuwe bewoners uit een hogere inkomensklasse hebben een
levensstijl waarbij ze makkelijk geld uitgeven voor restaurantbezoek en
culturele activiteiten. Dat potentieel is herkend door ondernemers en er zijn
verschillende horeca-gelegenheden en culturele voorzieningen rond het
strand en de boulevard verrezen. De IJmeerdijk is niet meer herkenbaar in
de oude vorm, maar is nu een kwalitatief hoogwaardige boulevard die in het
duinlandschap ligt.
Voor locatie-theater is er een sfeervolle locatie gekomen, die zomers veel
publiek trekt. Doordat er nu ook een gebouw is gekomen, is het mogelijk om
in de koudere seizoenen door te gaan. Er zijn meerdere gezelschappen, die
hier gebruik van maken met een uitwisseling vanuit andere regio’s. De NoordNederlandse Peer-Group speelt de voorstelling Grutte Pier fan Kimswert in de
maanden juli en augustus. Het Almeerse Vis a Vis speelt die maanden op een
weiland in de Drentse Veenkoloniën. Een keer per jaar wordt een groot deel
van het duingebied gebruikt voor een festival van locatietheater. De kustzone
Poort staat bekend als een culturele broedplaats met nieuwe initiatieven en
evenementen rond het thema water. Er zijn innovatieve concepten, nieuwe
plekken en bedrijvigheid ontstaan op het gebied van duurzaamheid, cultuur,
toerisme en recreatie.
Voor kinderen en jeugd is er van alles te doen. Er is een Natuurcentrum
met waterbeleefplek dat de relatie met het water en bos legt, waar je een
rugzak kunt halen met materiaal voor een ontdekkingstocht in het gebied. En
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ongemerkt leer je dan over water, de polder (-dijk) en natuur. Het strandbad
Duin is verder uitgebouwd met speelvoorzieningen en is de favoriete locatie van
de kinderopvang geworden.
Het Almeerderstrand is verder opgewaardeerd met meerdere strandpaviljoens.
Beachclub Bloomingdale en Woodstock 69 hebben zich nu ook in de kustzone
Poort gevestigd. Fijne strandstoelen, hangmatten, vuurkorven, lekker eten, 250
soorten bier, goede muziek met wisselende Dj’s geven dat unieke feestgevoel
van een avond aan het strand. Het trekt een jong publiek uit Almere en omgeving.
Kleinschalige evenementen worden op het Almeerderstrand gehouden. Een
voorbeeld hiervan is een vliegerfestival, zoals dat op het waddeneiland Fanø
wordt gehouden.

Vlieger-festival
Fanø (een waddeneiland bij Denemarken) heef een festival opgezet om
toeristen aan te trekken buiten het hoofdseizoen. Daartoe is een vliegerfestival opgezet in de derde week van september. Het festival is opzet door
een lokale ondernemers in 2006 tezamen met andere lokale partijen.
In het eerste jaar trok het festival 600 toeristen, oplopend tot 10.000 in
2012. In dit jaar werd besloten om het festival iedere jaar te organiseren,
voor 2012 gebeurde dit om de twee jaar.
Voor het festival wordt niet expliciet reclame gemaakt, maar is een
facebook pagina opgezet en
een website waar alle infor
matie kan worden gevonden.
Reclame

voor

het

festival

gebeurt via mond-op-mond
reclame en door wereldwijd
lezingen te houden.
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De grootschalige evenementen zijn verplaatst naar de oksel van de A6. Dit
deel van Almeerderstrand is vrijgemaakt van begroeiing en is aangevuld
tot een breder strand. Aan de andere kant van de A6 is ook het Zilverstrand
fors verbreed. Er zijn onderdoorgangen tussen beide stranden, zodat grote
evenementen aan beide zijden van de A6 voldoende ruimte hebben om tot grote
bezoekersaantallen te kunnen verwerken.
In 2025 is het Catamaranstrand verplaatst en bevindt het zich op de kop
van Marina Muiderzand. Dat heeft ruimte vrij gemaakt om het Meerstrand
te verbreden, wat nu fungeert als een recreatief strand voor bewoners en
bezoekers, die dit unieke plekje kennen. De Marina is verder uitgebreid en het
IJmeer wordt meer benut voor zeilen en surfen. Er worden vanuit de Marina
vaartochten georganiseerd naar Pampus, de Oostvaardersplassen en de
Marker Wadden.
De verkoop van de woningen is voorspoedig gegaan en de wijk DUIN is in 2025
gereed. Er zijn 3.000 woningen bewoond met een voor Almere nieuwe groep
inwoners, die zorgen voor diversiteit en levendigheid.

4.5

Bouwstenen voor de aanpak

Ontwikkelstrategie: De richting van de ontwikkeling wordt voor deze
programmalijn ingezet vanuit het midden naar de randen. Het cluster
van het huidige evenementenstrand (huidige locatie), de vestiging van het
Natuurbelevingscentrum en de (boulevard)dijk met culturele elementen (bijv.
Vis à Vis) vormen de eerste stappen voor deze verblijfsplek. Hiermee wordt een
flinke slag gemaakt in de ontwikkeling van de plek als culturele broedplaats.
De komende vijf jaar is de inzet programmalijn 4 vooral gericht op:
–	De culturele broedplaats uit te breiden als magneet om bezoekers naar de
kustzone te halen.
–	Het versterken van natuur- en cultuurrecreatie door een goede basis te
bieden voor vestigingen door ontsluiting, bewegwijzering en een impuls te
geven aan de programmering.
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–	Door verplaatsing van het huidige evenementenstrand naar de oksel van
de A6, zodat grootschalige evenementen geprogrammeerd kunnen blijven
worden en er meer ruimte ontstaat op het huidige strand voor tal van
activiteiten.
In de tweede periode (2022 – 2026) wordt geïnvesteerd aan de randen van de
kustzone, door o.a. het Catamaranstrand te verplaatsen en het Meerstrand en
het Zilverstrand te ontwikkelen.
De volgende bouwstenen zijn van belang voor de Verblijfsplek Kustzone Poort
–

Fysiek: functies verplaatsen en landschap versterken
–	Ontwikkeling nieuw evenementenstrand langs de A6, zodat het noorde
lijk deel van het Almeerderstrand voor recreatie beschikbaar komt/
blijft. (2017)
–	Boulevard ontwikkelen, door het duinlandschap door te trekken tot aan
de IJmeerdijk (in goed overleg met het waterschap). Het landschap is
een duidelijk icoon, kenmerk voor de kustzone. (2019)

–

Culturele programmering

	
Voor de programmering van culturele activiteiten wordt ondersteuning
gezocht bij ervaren professionals, die zich op andere locaties in het land
bewezen hebben. Doel hiervan is dat er een vliegwielfunctie op gang wordt
gebracht om initiatiefnemers te verleiden met culturele activiteiten naar de
Kustzone Poort te komen. Dit wordt de culturele broedplaats van Almere
en wordt in de regio herkend als de plek waar het spannend is en er ruimte
is voor vernieuwing. (plan van aanpak in 2017 en uitrol met jaarlijkse inzet in
periode 2018 – 2021)
Marketing van de activiteiten
De marketing van de evenementen en de locatie(s) luistert nauw. Hier wordt
professioneel op ingezet en gebruik gemaakt van kanalen van organisaties in
de regio. Daarbij wordt aandacht gegeven aan een overkoepelend thema samen
met de andere verblijfsplekken (hart van het centrum, de Oostvaardersplassen
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en het Floriadeterrein). Bijvoorbeeld de combinatie van water, natuur, cultuur
en stad: Growing Green City. (plan van aanpak in 2017 en uitrol met jaarlijkse inzet
in periode 2018 – 2021)

Water als culturele drijver
Almere is omgeven door water en de programmering van
kustzone Poort is er op gericht om de unieke positie aan het water
optimaal te beleven. Door het thema water te koppelen aan de 2
programmalijnen uit de Lange termijn Investering Strategie Almere
2.0 (LISA): “1: Growing Green Almere: een gezonde en groene
stad” en “2: Stad van het experiment: (ruimte voor) het nieuwe
pionieren”, kan er een culturele broedplaats ontstaan waar er plek
is voor nieuwe initiatieven en evenementen. Met ondernemers en
betrokkenen in het gebied worden innovatieve ideeën en duurzame
ruimtelijke interventies uitgewerkt die de aantrekkingskracht
vergroten en positionering van het gebied versterken. Te denken valt
aan initiatieven ten aanzien van bijzondere hotelovernachtingen op of
aan het water, gecombineerd met een bezoek aan een voorstelling
of evenement, verbindingen op het water, nieuwe routes en gps
wandelingen, stoere spektakels en evenementen aan of op het
water, zelf je boot bouwen tijdens het botenmakersfestival etc. In
het verlengde van “growing Green Almere” zou voor de kustzone de
focus kunnen worden uitgebreid met “Growing Blue”.
–

Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer mogelijk maken op deze locatie

	–	Het instellen van een (tijdelijke) regelvrije zone, zodat initiatiefnemers
met hun pioniersgeest aan de slag kunnen gaan. Later is toegroeien
naar de ‘officiële’ normen dan mogelijk. Zo worden initiatieven niet in de
kiem gesmoord. (2017-2021)
–	
Er zijn verschillende initiatiefnemers met (leisure)plannen voor het
gebied. Die zouden een luisterend oor bij een gebiedsregisseur (en/of
de cultureel programmeur) moeten krijgen, zodat aan hen een helder
vervolgproces kan worden geboden. Scherpe keuzes zijn belangrijk om
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die initiatieven te laten landen, die tot meerwaarde voor het gebied leiden
en bij voorkeur door de huidige ondernemers worden verwelkomd.
(2017-2021)
–	
Het is wenselijk dat er meer helderheid komt over de locaties waar
de woonbestemming op rust, waar recreatie en evenementen plaats
kunnen vinden en waar accommodaties zich kunnen vestigen. (2017)
–

Regie houden
–	Om de verschillende bouwstenen meer te laten zijn dan de som der
delen is een sterke regie op verdere concretisering en uitwerking van
bovengenoemde onderdelen essentieel.
–	De rol van de gemeente is het creëren van de juiste randvoorwaarden
binnen het gebied en bijvoorbeeld de facilitering van een gebiedsbureau.
–	
Een gebiedsregisseur kan als verbindend element de ontwikkel
richting van het gebied borgen door zorg te dragen voor de culturele
programmering en exploitatie en deze goed af te stemmen met de
fysieke ontwikkelingen (en de beperkende voorwaarden hierin) en de
verschillende stakeholders in het gebied. De gebiedsregisseur werkt aan
het inhoudelijk laden van een gebiedsgericht programma en zorgt ervoor
dat bestaande en nieuwe hardware gepaard gaat met de juiste software.

–

Bereikbaarheid
–	Heldere bewegwijzering in het gebied om bezoekers de juiste route naar
hun specifieke bestemming (strand, evenementenlocatie) te geleiden.
(2017)
–	Aanleg extra parkeerplaatsen(ten dele buiten het directe plangebied)
om parkeerdruk het woongebied niet te verhogen.(Gefaseerd met een
accent op de periode na 2021)
–	Goede bereikbaarheid per OV en met de fiets. De fietspaden zijn er
al. Deze worden avontuurlijker gemaakt (ipv saaie rechte route). Het
ontbreekt nog aan OV-fietsen bij het station Almere Poort. (2017)
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4.6

Benodigd budget

Het gaat hier om een majeure gebiedsontwikkeling. Voor een belangrijk deel
is die ontwikkeling al in gang en zijn er afspraken met de ontwikkelaar Amvest
over de grondexploitatie en welke voorzieningen daaruit betaald worden. Daar
wordt het Fonds Verstedelijking Almere niet voor aangesproken. Ook met
andere partijen in het gebied zijn financiële afspraken gemaakt.
De voorziene ontwikkeling strekt zich uit over tien jaar. Daarbij moet de
kanttekening worden gemaakt dat er aanvullend meer budget nodig kan zijn
om de parkeerfunctie in voldoende omvang en met de benodigde kwaliteit
(het blik moet bij voorkeur niet zichtbaar zijn in dit visitekaartje van Almere) te
realiseren.
Een eerste betekenisvolle stap vergt een investering voor de culturele
programmering en marketing om zo de gewenste culturele broedplaats te
worden. En voor de aanleg van het nieuwe evenementenstrand langs de A6,
zodat de Libelle Zomerweek en andere evenementen in 2018 die op die nieuwe
locatie kunnen plaatsvinden. Dan wordt het Almeerderstrand weer goed
beschikbaar voor de recreatieve activiteiten en verdere ontwikkeling tot een
hoogwaardige strandlocatie met voorzieningen en horeca. In de periode 2018
e.v. wordt de impuls voor de culturele broedplaats met marketing en promotie
voortgezet. In 2019 is een investering voorzien in het aanpassen van de dijk naar
een boulevard en een uitbreiding van duinlandschap tot aan de dijk-boulevard.
Zie tabel 5.1 in de bijlagen voor een specificatie van het benodigde budget voor
de ontwikkelingen bij Kustzone/Poort.

5
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5	Bovenstedelijke culturele voorzieningen
in Almere Centrum
5.1

Waarom investeren in culturele voorzieningen in Almere Centrum?

De groei van Almere is een kwalitatieve opgave. Het doel is het versterken
van de aantrekkingskracht van zowel de regio als Almere voor mensen en
bedrijven. Er is een directe samenhang tussen de aanwezigheid van cultuur
en het economisch succes van steden. Aantrekkelijke steden zijn economisch
succesvoller. Voorzieningen, waaronder een gevarieerd cultureel aanbod, in
combinatie met de bereikbaarheid van werk en de aanwezigheid van natuur
spelen daarin een sleutelrol.
Aanwezigheid van cultuuraanbod heeft een significante invloed op de hoogte
van de grondprijs en op de positieve waardering van een woonlocatie. Bovendien
geeft het smoel aan de stad.
Maar het gaat om meer dan dat. Het gaat om het bevorderen van een duurzame,
aantrekkelijke samenleving. Op die manier kan Almere een bijdrage leveren
aan de internationale concurrentiekracht en het vestigingsmilieu voor de regio
versterken.

Bert van Meggelen in de Cultuur 2.0 (2012):
“cultuur is het gist en het desem die het stedelijk leven doen rijzen
en het zout dat smaak geeft”6
Cultuurvisie 2.0

In de cultuurvisie 2.0 wordt het culturele profiel van Almere in 2030 neergezet
als een eigenzinnig ‘continu laboratorium’ dat de kwaliteiten van (grote) steden
in de regio complementeert. Belangrijke uitgangspunten in de visie zijn ‘ruimte
geven aan de eigen kracht van de stad’ en ‘organische groei’. Om te kunnen
groeien is een goede basis nodig, daarom zet de visie ook in op het behouden

6 oud directeur Rotter-

van wat er nu aan cultuurinfrastructuur is opgebouwd. De kern van de visie is

damse Academie van

het opbouwen van een eigenzinnig profiel dat niet hetzelfde is als van andere

Bouwkunst
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steden, maar aansluit op de bijzondere kwaliteiten van Almere: groene ruimte,
een jonge bevolking, het karakter van een New Town dat de mogelijkheid biedt
om ruimte te bieden voor eigentijdse vormen en ruimte bieden voor experiment.
In 2030 neemt Almere in het nationale cultuurbeleid de plek in die past bij de
vijfde stad van het land. De gemeente heeft haar culturele infrastructuur met
steun van het Rijk kunnen uitbreiden met musea, gezelschappen en andere
cultuurinstellingen van landelijke allure.
Locatie voor cultuurimpuls
Cultuur heeft in elke potentiele verblijfsplek een rol in de uitstraling, beleving
en identiteit van de plek. Het stadscentrum is de plek om het cultureel
voorzieningenaanbod structureel uit te breiden. Afgelopen maanden

is een

uitgebreid onderzoek gedaan hoe Almere dit kan doen met voorzieningen
van landelijke allure, complementair aan de regio, ter versterking van de
aantrekkelijkheid van de stad. Er zijn gesprekken gevoerd met experts,
overheden, culturele instellingen en cultuurondernemers in de stad. Ook
is er een analyse gemaakt van de demografische opbouw, interesse en het
cultuurgedrag van Almeerders. De sterke punten van Almere op het gebied van
cultuur zijn benoemd, zoals landschapskunst en buitentheater. Op basis van de
combinatie van de visie op cultuur, de wensen van de Almeerders, het huidige
aanbod in Almere en de regio zijn gewenste toekomstige ontwikkelingen
benoemd.
Focus op cluster Natuur en Kunst
We willen de culturele infrastructuur uitbreiden op een manier die aansluit bij
de stad én die een bovenregionale aantrekkingskracht heeft. De focus ligt op
de ontwikkeling van een cluster Natuur en Kunst dat inspeelt in op het zeer
groene en ruime karakter van Almere waarbij de stad wordt gezien als één groot
parklandschap. De kern wordt hierbij gevormd door een park in combinatie met
water, waarbij natuur + kunst + architectuur + technologie worden gecombineerd.
Daar zijn in ons omringende landen inspirerende voorbeelden van zoals Museum
Insel Hombroich in Neuss (Duitsland) een landschapspark met kunst(paviljoens)
met ca. 100.000 bezoekers per jaar en Project Eden bij Exeter (UK): een botanisch
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tuinencomplex met 1,25 miljoen bezoekers per jaar. Rond het Weerwater
is de locatie met voldoende ruimte en de combinatie van water en groen: het
Lumièrepark. Door een verbinding te leggen tussen de Esplanade met de
Kunstlinie Flevoland (KAF), de Wandellaan, het Lumièrepark, het Weerwater en
straks met het Floriadeterrein wordt dit cluster Natuur en Kunst verder ingevuld
en wordt tevens het ‘hart’ (het centrum) van Almere versterkt.

VOORBEELDEN INSELL HOMBROICH7

Durf ambitieus te zijn
“Kinderen die vragen, worden overgeslagen”: zeggen moeders tegen hun
kinderen, die om een koekje vragen. Die beeldvorming is een risico bij de ambitie
die Almere en Flevoland hebben om een grote stap te zetten. Het omgekeerde
is hier waar. Het is tijd dat Almere stevig op de deuren gaat kloppen om zo
een Rijksmuseum binnen de stadsgrenzen te realiseren. In een land waar we
€ 80 miljoen bij elkaar weten te krijgen om de portretten van Maerten Soolmans

7 Bron: LAgroup Ontwikke-

en Oopjen Coppit voor de helft van de tijd te kunnen tonen, moet het ook

lingsstrategie (concept 8

mogelijk zijn om in Almere een uitmuntend Rijksmuseum modern te vestigen.

mei)
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Almere groeit toe naar de vijfde stad van Nederland en heeft een buitengewoon
korte geschiedenis. Daarom zijn historische gebouwen en kunstverzamelingen,
zoals die in andere Nederlandse steden voorkomen, in Almere niet te
vinden. Tegelijkertijd is er een sterke behoefte aan het kunnen beleven van
cultuur bij zowel de Almeerders alsook in de regio. In de Actieagenda van
de Metropoolregio is een betere spreiding van toeristen als actie ingezet
om Amsterdam te ontlasten. Hier ligt een kans voor Almere om daar op
in te spelen. En die Amerikaanse, Aziatische en Europese toeristen willen
dan ook cultuur kunnen beleven, die ze ‘back home’ vol trots vertellen. Dat
vraagt om een bijzonder project met aansprekende kunst van grote klasse.
Doelen van het versterken van cultuur
Het versterken van cultuur in Almere Centrum heeft twee doelen:
–	Het geeft een reden aan mensen van buiten de stad om Almere te bezoeken.
Dat leidt tot bestedingen met een impuls voor de economie. Op de langere
termijn wordt zo de locatie van Almere versterkt, wat aanleiding geeft voor
nieuwe bewoners, studenten en bedrijven om zich in de stad te vestigen of
het bezoek te herhalen. Op deze wijze draagt investeren in cultuur bij aan de
groei van de regionale economie.
–	Het geeft de huidige bewoners een plek om naar toe te gaan en positief te
beleven. Dit versterkt de trots op Almere. De bewoners en de bezoekers
fungeren als ambassadeurs voor de stad.

5.2

Locaties en huidige kwaliteit

Vanuit Programmalijn 1: Versterken Hart van de Stad is de ambitie om Almere
Centrum door te ontwikkelen tot een levendig en kloppend hart van de stad.
Almere Centrum moet de hotspot worden voor recreatie en cultuur. Een aantal
strategische ingrepen wordt in dit gebied gedaan, onder andere in het hele
waterfront aan de zuidzijde van Almere Centrum. Als onderdeel van het rondje
Weerwater staat dit waterfront klaar voor realisatie van diverse sportieve,
culturele en recreatieve programma’s en activiteiten.
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Rondje Weerwater: fysiek en programmering
Het Rondje Weerwater zorgt voor meer samenhang in het gebied rond het
Weerwater. Het gaat om een goede, herkenbare verbinding rondom het
Weerwater. Het Rondje Weerwater is een sportieve en recreatieve route en biedt
een uitnodigende en beweegvriendelijke omgeving. De realisatie van dit Rondje
bestaat voornamelijk uit een aantal fysieke ingrepen. Met de aanleg van een
brug over het Weerwater is een kort rondje mogelijk. Deze brug dient ook als
een entree van de Floriade. Het Lumièrepark en de Esplanade zijn in dit rondje
opgenomen. Zowel in het park als bij de Esplanade zijn volop mogelijkheden
om cultuurprogramma toe te voegen. Daarmee is de basis gelegd voor
verlevendiging van het gebied en ontstaat er ruimte voor programmering. Het
Rondje Weerwater wordt gaandeweg zo opgewaardeerd door toevoeging van
programma’s, functies, activiteiten en evenementen, zodat er sprake is van een
intensief recreatief gebruik van water en oevers.
Op de oevers en langs het Rondje Weerwater zijn diverse programma’s en
activiteiten toegevoegd.
Er zijn veel evenementen, wedstrijden en ontwikkelingen rond het Weerwater,
vooral in de zone tussen de Esplanade, het Lumièrepark en de Floriade.
Het Lumièrepark
Het Lumièrepark is met de naam verbonden aan de Filmwijk, die zich aan de
oostkant van het park bevindt. Het huidige gebruik van het park bestaat dan ook
vooral uit wandelaars vanuit de Filmwijk, die bijvoorbeeld hun hond uitlaten. De
omvang is ruim 200 ha. (ca. 250 m. x 900 m.). Het Vondelpark in Amsterdam is
vier maal zo groot en het Central Park te New York 30 keer. Het Lumièrepark
kent een aantal (speel)weiden, bosaanplant in een laanstructuur en in het
zuidelijk deel wat wildgroei in bosschages. Er is een enkel speeltoestel te
vinden. Het geheel oogt weinig aantrekkelijk en wordt mede daarom relatief
weinig benut. Gegeven de ligging van het Lumièrepark op nog geen 5 minuten
lopen vanaf Almere Centrum en onderdeel van het rondje Weerwater biedt het
een unieke locatie om op te waarderen tot de centrale ontmoetingsruimte voor
de beleving van natuur en cultuur in een park- en waterlandschap.
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MOGELIJKE LOCATIES VOOR INVULLING CULTUUR

5.3

Visie op het gebied: Ontwikkelingsplan8

Exporuimten in het park
Er is een doorlopende lijn van groen/natuurrijk (Lumièrepark en Weerwater)
geleidelijk naar stads/stedelijk (Esplanade en KAF). Samen vormen ze een
aantrekkelijk en iconisch geheel. Op de centrale locatie in het Lumièrepark
komen er expositieruimten voor kunst waar architectuur, kunst en natuur met
elkaar worden verbonden tot een iconisch geheel. De setting is laagdrempelig
en toegankelijk, de inhoud is een combinatie van laag-en hoogdrempelig,
een combinatie van toegankelijk en uitdagend, gebruik makend van nieuwe
technologische ontwikkelingen. Er is hier ook een terras (bijv. theetuin) met
8 Bron: LAgroup Ontwikkelingsstrategie (concept 8
mei)

horeca om publiek vast te houden en speelvoorzieningen voor kinderen in de
omgeving ervan.
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Land en water art festival
De componenten natuur en kunst worden verder ingevuld met projecten zoals
land & water art. Het gaat om beeldende kunst in het landschap en op het
water: permanent, of tijdelijk in de vorm van een tweejaarlijks festival. Dit vindt
plaats rond het Weerwater met het Lumièrepark en de Esplanade als locaties.
Werven Rijksmuseum modern
Daarnaast wordt gewerkt aan het werven van een Rijksmuseum modern:
een iconisch museum van wereldklasse. Er zijn verschillende voorbeelden te
noemen, waarbij bedacht moet worden dat in Almere een eigen authentieke
invulling nodig is om bijzonder te zijn.

Filmmuseum Eye
Amsterdam Noord was jarenlang een wijk/gebied dat onpopulair
was. Het kende relatief goedkope woningen, die met de rug naar
het water stonden. De toren van Shell was gebouwd in 1971 en
huisvestte het laboratorium. Daarmee was Amsterdam Noord
voor bezoekers een weinig aantrekkelijk gebied. Door de groei van
het aantal inwoners en het besluit van de aanleg van de NoordZuidlijn is Amsterdam Noord meer in beeld gekomen als potentieel
interessant gebied. Ruim vijf jaar geleden is Shell vertrokken en
is de toren en het gebied in bezit genomen van jonge en creatieve
mensen. Dj’s traden op, er vestigden zich kleine bedrijfjes en
restaurants. Het werd ‘talk of the town’ om feest te vieren en
de pont achter het station naar Noord te nemen. Dat culturele
zaad kwam tot bloei en leidde tot de komst van het filmmuseum.
Met bijzondere architectuur is dit museum een ‘landmark’ van
Amsterdam, dat voor alle toeristen vanaf het Centraal Station
Amsterdam te zien is. Belangrijk is te beseffen dat de wortels van
het filmmuseum ver terug gaan en terug gaan tot het historisch
filmarchief in de jaren veertig.
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Een dergelijk Rijksmuseum overstijgt de schaal van het Fonds Verstedelijking
Almere en is niet uitsluitend een lokale of regionale opgave. Hier gaat het om
een inspanning op rijksniveau. Dat vraagt om een slimme strategie op meerdere
niveaus. Almere volgt een viervoudige strategie:
–	Ronde tafelgesprekken met de sleutelspelers uit de culturele en financiële
netwerken, die kunst(verzamelingen) mogelijk maken.
–

Intensief netwerken op Rijksniveau.

–	Ruimtelijk reserveren van een unieke locatie aan het Weerwater in het
hartje stad.
–	Het leggen van een fundament voor cultuur door voorbereidende stappen
met cultuur in het Lumièrepark, de Esplanade en de Weerwaterzone.

5.4

Wat voor cultuur kun je beleven in Almere Centrum in 2025?

Bijzonder museum met moderne wereldkunst
In 2025 wordt uitvoering gegeven aan het plan voor Rijksmuseum met moderne
wereldkunst. Er is een intensieve samenwerking tot stand gekomen met
toonaangevende musea in de wereld om collecties met Almere uit te wisselen.
Als tegenprestatie heeft Almere samen met partners in de MRA afspraken
weten te maken over de ruil van kunstvoorwerpen van diverse topmusea uit de
MRA, waaronder het Frans Halsmuseum, het Van Gogh museum, het Stedelijke
museum, het Rijksmuseum en het Cobramuseum.
Esplanade levendig en verbonden met het Lumièrepark
Vanaf de Esplanade, langs de Wandellaan naar het Lumièrepark en richting
Floriadeterrein volg je een culturele parelketting. Het stedelijk deel met de
Kunstlinie Flevoland aan de Esplanade waar met een aantrekkelijke mix
van theater, workshops, horeca, museale exposities, tentoonstellingen en
de Esplanade zelf altijd wat te beleven is door een gevarieerd programma
aan culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. Naar een meer groen en
natuurrijk Lumièrepark waar (kunst)Exporuimtes staan waar architectuur,
kunst en natuur met elkaar worden verbonden tot een iconisch geheel. De
setting is laagdrempelig en toegankelijk, de inhoud is een combinatie van
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toegankelijk en uitdagend, gebruik makend van nieuwe technologische
ontwikkelingen, het ontwerp van de ruimte is duurzaam. Zowel in de Kunstlinie
als in de Exporuimtes is ruimte voor de eerste fase van de museale ontwikkeling.
De kasteellocatie aan het Weerwater is opgenomen in het Rondje Weerwater en
kent een cultureel-recreatieve invulling.
Exporuimten bij en in het park
Op de kop van het Lumièrepark nabij het ziekenhuis is al in 2019 een eerste
Exporuimte gerealiseerd. Hier waren al architectuur van paviljoens, een
maquette van de Floriade en natuurkunst te zien als opwarmer voor de
Floriade. Op die manier heeft ‘the making of’ van de Floriade vorm gekregen
en raakte de bevolking enthousiast over de Floriade. Er is hier ook een terras
( theetuin) met horeca om publiek vast te houden en speelvoorzieningen voor
kinderen in de omgeving ervan. In 2021 is een tweede Exporuimte, richting de
brug naar de Floriade ingericht voor moderne kunst. Na afloop van de Floriade
zijn enkele Floriadepaviljoens afgebroken en in het Lumièrepark herbouwd en
ingericht voor kunst en natuur. Een groep professionele kunstenaars en een
grote groep vrijwilligers vormen de dragende kracht van de exploitatie van de
expositieruimten. Ook zijn hier studioruimte te huur om kunst te maken in een
landschappelijke omgeving en kunnen er kleinschalige culturele activiteiten
plaatsvinden. Er is een afspraak gemaakt met diverse gemeenten met
kunstexpositieruimten om aan uitwisseling te doen, waaronder de Vishal in
Haarlem, de Lakenhal in Leiden en diverse musea in Duitsland. Inspiratie voor
de landschapsarchitectuur, de beelden in het park en (de architectuur van) is
het park Insel Hombroich, dat in Neuss bij Düsseldorf ligt.

Land en water art festival
Land Art is the name for an art direction that occurred in the
US in late 1960 on the basis of Minimalism and Installation Art.
Land Art as a genre places itself somewhere between sculpture
and landscape architecture. Land Art is always site-specific and
establichesa dialogue with the natural and possibly cultural
surroundings.
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Tijdens het twee jaarlijks land & water art festival bruist het hier van activiteiten,
installaties en beeldende kunst in het landschap en op het water. Een biënnale
met een focus op land art en architectuur in relatie tot water en natuur. Het
festival vindt plaats op de Esplanade, in het Lumièrepark en op het water. Een
deel van de objecten en installaties blijft permanent achter. Naast de objecten
en installaties bestaat het programma uit muziek en theateruitvoeringen,
land&water art cinema, een wedstrijd voor het beste object/installatie, een
symposium en educatieve programma’s voor scholen. Zo krijgt het cluster
Natuur en Kunst steeds meer vorm en inhoud.
Voorloper museum met digitale kunst
Op basis van particulier initiatief is een eerste fase van de museale ontwikkeling
gereed en succesvol. Het is een museum waar digitale kunst in allerlei vormen
te zien is. De precieze vorm is nu nog niet bekend. Waar digitale en virtuele
werkstukken van scholieren in Almere met behulp van virtual-en augmented
reality worden tentoongesteld. Waar professionals nieuwe technieken
ontwikkelen en digitale kunst creëren. Het resultaat hiervan is voeding voor
de cultuur educatieve functie met nieuwe technieken en nieuwe digitale
kunstobjecten die kunnen worden tentoongesteld.

77
5.5

Bouwstenen voor de aanpak9

De ontwikkelstrategie in 2017 ten aanzien van de inhoudelijk uitwerking bestaat
uit het aanstellen van een kwartiermaker die aan de slag gaat met:
–	Inhoudelijk uitwerking plannen initiatiefnemers naar het gewenste ambitie
niveau.
–	Conceptuele vertaling en opstellen Businesscase.
–	Zoeken van sponsoren, subsidienten en andere financiers voor de exploitatie
van de projecten.
Er worden twee ontwikkelingslijnen gehanteerd. Op de korte termijn het
realiseren van Exporuimten en het land en water art festival. Dat vormt
de stepping stones op weg naar een groot gebaar: een Rijksmuseum dat in
Almere/Flevoland op de langere termijn gevestigd kan worden. Voor een
dergelijk museum hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden,
met name wordt onderzocht of een uitwerking met depotkunst niet interessant
zou kunnen zijn.
Daarbij kan de korte termijn met exporuimten niet alleen interessant zijn voor
een opbouw van het cultuuraanbod in Almere, maar kan daarbij ook behulpzaam
zijn bij het lange termijn perspectief van een nationaal museum.

5.6

Benodigd budget

In de komende vijf jaar ligt het accent op het doen van initiële en voorbereidende
investeringen om cultuur in het stadscentrum uit te breiden met het oog op
de gewenste komst van een Rijksmuseum in de tweede periode (2022 – 2026).
Het is op voorhand duidelijk dat een bijdrage vanuit het Fonds Verstedelijking
Almere niet toereikend is om een dergelijk initiatief te dragen. Daar zijn derde
geldstromen voor nodig en de zoektocht er naar vormt een onderdeel van de
aanpak.
Zie tabel 4.1 in de bijlagen voor een specificatie van het benodigde budget voor
de ontwikkelingen van Cultuur in Almere centrum.

9 Ontleend aan LAgroup
Ontwikkelingsstrategie
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6 Samenhangende strategie
6.1

Vijf programmalijnen in samenhang

Er zijn vijf programmalijnen gekozen. Het nu voorliggende programmaplan gaat
over programmalijn 4: Versterken verblijfsplekken: cultuur, recreatie en toerisme.
Deze programmalijn 4 richt zich op het verbeteren van drie verblijfsplekken:
–

Nationaal Park Nieuw Land

–

Kustzone Almere Poort

–

Bovenstedelijke culturele voorzieningen in Almere Centrum

Programmalijn 4 hangt als volgt samen met de andere vier programmalijnen:
Programmalijn

Onderdeel

Relatie met 4 Verblijfsplekken

1 Versterken hart
van de stad

Weerwater en omgeving

Lumièrepark en Esplanade zijn
onderdeel van rondje Weerwater

Groene loper (groen stadspark
vanaf Stadhuisplein)

Lumièrepark als eindpunt van de
Groene loper

Floriade

Greening the City is thema van de
Floriade en is ook het overkoepelende
thema van de verblijfsplekken.
‘Making of’ van de Floriade als thema
voor cultuur. En hergebruik paviljoens
na afloop van de Floriade.

2 Versterken leer- en
werkomgeving

Geen directie relatie, zijdelings
Flevocampus Floriade terrein
en internationale campus Poort

Publiek in stadscentrum en publiek
(internationale kinderen en gezinnen
in Poort)

3 De energieneutrale
en afvalloze stad

De Floriade ‘off grid’ energieneutraal

De manier om de Floriade zonder
aansluitingen op het grid aan te
sluiten, kunnen ook worden gebruikt
bij de Almeerse Poort van de
Oostvaardersplassen

5 Vernieuwende woningbouw

Niet direct, maar er is een relatie met Kustzone Almere Poort

Wonen in Duin (is een vernieuwend
concept van woningbouw, wat als
voorbeeld van lijn 5 kan dienen)
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6.2

Toetsing aan de criteria voor meerwaarde

In hoofdstuk 2 over de meerwaarde van verblijfsplekken zijn enkele criteria
opgenomen waaraan een kansrijk programma moet voldoen. De basis hiervoor
zijn Europese ervaringen van succesvolle gebiedsontwikkeling voor recreatie
en toerisme, en diverse beleidsdocumenten van de regio, de provincie en de
gemeente. De drie belangrijkste criteria zijn:
–	Authentiek en onderscheidend: Sluit aan op het unieke karakter van het gebied.
En draag dat unieke uit door goede marketing op basis van gedeelde visie. Leg
daarbij een relatie met het overkoepelende thema van ‘Growing Green Almere’
(en de komst van de Floriade). Creëer nieuwe producten en diensten.
–	Complementair: Zorg dat de Almeerse verblijfsplekken goed aansluiten op
de acties uit de Actieagenda van de Metropoolregio Amsterdam voor het
spreiden van toerisme en het versterken van het IJmeer-Makermeer.
–	Bereikbaar: zorg voor multimodale bereikbaarheid (auto, openbaar vervoer,
fiets en wandelen), inclusief parkeren.
Authentiek
De drie verblijfslocaties zijn herkenbaar Almeers en kennen de component
water en nieuw land. Het IJmeer bij de Kustzone, het Markermeer bij de
Oostvaardersplassen en het Weerwater in het centrum zijn drie grotere
wateren met mogelijkheden voor zwemmen, varen e.d. Het uitzicht is wijds
en je voelt op deze locaties de wind door je haren, wat je losmaakt van de
stedelijke drukte. Tenminste twee van de drie locaties zetten in op natuur
en twee van de drie op cultuur. Natuur is te ervaren in de Kustzone waar het
Natuurcentrum met waterbeleefplek komt en Nationaal Park Nieuw Land
is het summum van natuurbeleving. De kans is groot dat bij de invulling van
cultuur rond het Weerwater met o.a. het Land en water art festival de natuur
ook wordt ingebracht. Cultuur staat centraal in de ingrepen in Almere Centrum
met de exporuimten, de eerste museale fase op weg naar de komst van een
Rijksmuseum. En in de Kustzone Poort borrelt en bruist de culturele broedplaats.
De ‘menselijke’ cultuur is niet zo zichtbaar in de Oostvaardersplassen en dat is
juist een onderscheidend element hier. Tegelijkertijd is de Marker Wadden een
internationaal voorbeeld hoe de mens aan natuurbouw kan doen.

81
Complementair
De druk in Amsterdam en tegenwoordig ook in bijvoorbeeld Volendam van
de toeristen is hoog. Daar liggen kansen voor Almere om een deel van die
bezoekers naar zich toe te halen. De door de mens gemaakte polder spreekt
veel internationale bezoekers aan en is uniek op deze schaal. Het is de opgave
om bij de museale invulling in Almere Centrum geen kopie te maken van een
bestaand museum in de Randstad, maar te komen tot een eigen invalshoek,
collectie, vertoningswijze en gebouw. De kustzone is complementair omdat in
dit oostelijk deel van de Randstad een dergelijke locatie niet te vinden is. De
Oostvaardersplassen kennen een type natuur, dat niet direct te vergelijken valt
met andere Nederlandse natuurgebieden.
Bereikbaar
Door de uitbreiding van de A1, A6 en A9 wordt Almere over de weg uitstekend
bereikbaar. Met de aanpassingen van OV-SAAL verbetert de dienstregeling
van de trein en is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer frequenter en
comfortabeler. De uitdaging zit in de ‘last mile’. Bij de drie verblijfsplekken
moet goed worden ingespeeld op de behoefte om multimodaal op de locatie te
kunnen komen. Ruimte om te parkeren is een noodzaak om verblijfsplekken
succesvol te maken en draagvlak van de bevolking te houden, die de parkeerdruk
in hun wijk niet te hoog willen laten oplopen. Verder is bereikbaarheid vanaf de
stations voor wandelaars, fietsers (OV)fiets en busreizigers van belang.

Bijlagen
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Bijlagen: budget
Vertrouwelijk op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet, juncto artikel
10 lid 2 onder b en 9 van de Wet openbarheid van bestuur.
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Colofon
De Noordvleugel van de Randstad is één van

Ambtelijk opdrachtnemer

de belangrijkste motoren van de Nederlandse

Miranda Jonker, programmanager

economie. Om een topregio te blijven, is
investeren noodzakelijk. Investeren in groei
in aantal woningen, goede bereikbaarheid en

gemeente Almere
Carin Ogier, programmamanager
gemeente Almere

unieke natuur- en recreatiegebieden. Onder
noemer Almere 2.0 werken het Rijk, de

Projectteam

provincie Flevoland en de gemeente Almere

Miranda Jonker, programmamanager

samen om de groei van Almere vorm te geven
als onderdeel van de doorontwikkeling van de
Noordvleugel van de Randstad. De komende
jaren wordt op de volgende 5 thema’s

gemeente Almere
Carin Ogier, programmamanager
gemeente Almere
Hillebrand Koning, programmamanager

geïnvesteerd: Versterken hart van de stad –

Almere 2.0, provincie Flevoland

Versterken leer- en werkomgeving – Energie

Saskia Boekstal, projectmanager Duin,

on upcycling – Versterken verblijfsplekken:
cultuur, recreatie en toerisme – Vernieuwend
wonen. Dit document beschrijft de uitwerking
van een van deze thema’s.

gemeente Almere
Bart Nijst, strategisch beleidsadviseur,
gemeente Almere
Kim Derks, Planoloog/ Toerisme & Recreatie,
gemeente Almere

Almere, september 2016

Joost Drevel, projectmanager, gemeente Almere
Connie Bouw, adviseur/ Toerisme & Recreatie,

Bestuurlijk trekkers
Michiel Rijsberman, gedeputeerde,
Provincie Flevoland
Frits Huis, wethouder, gemeente Almere

gemeente Almere
Marcel Fikse, beleidsadviseur, gemeente Almere
Lotte Westerlaken, projectmedewerker,
gemeente Almere
Bart Witmond, schrijver programmaplan, Ecorys

Ambtelijk opdrachtgever
Martijn Rengelink, directeur Dienst Sociaal
Domein, gemeente Almere
Gerda Blom, directeur Dienst Stedelijke
Ontwikkeling, gemeente Almere

Vormgeving
Tonny Sampiemon

Almere 2.0
Verblijfsplekken:
cultuur, recreatie en toerisme
Eén van de grote kwaliteiten van de Noordvleugel
ten opzichte van andere stedelijke regio’s
in Europa is de toegang tot grote groen- en
recreatiegebieden. Over tien jaar kent Almere een
aantal plekken in en om de stad die de stad zelf én
de Noordvleugel van de Randstad naar een hoger
niveau brengen. Plekken die de stad en de regio
aantrekkelijker maken als verblijfsgebied, als
recreatiegebied en die het toerisme bevorderen.

