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1. INTRODUCTIE

AANLEIDING
Een initiatief voor transformatie heeft zich op de Wisselweg 
locatie aangediend. De marktpartij en de gemeente zien 
kansen voor dit gebied, mits de locatie onderdeel wordt van 
het stationsgebied. Het gebied is namelijk gelegen nabij het 
centrum en verbonden met een sterk groen/blauw netwerk.  
Op dit moment is er sprake van leegstand in  het gebied 
en is er daardoor een sociaal onveilige situatie ontstaan. 
Het gebied voegt geen kwaliteit toe aan de stad Almere. 
De huidige functies, bebouwing en buitenruimte sluiten niet 
meer aan bij de wensen van vandaag.

Om het potentieel van de locatie te benutten en de 
initiatiefnemer kaders voor herontwikkeling van de locatie 
mee te geven is dit ontwikkelkader op basis van de ‘Visie 
en aanpak Stationskwartier Almere Centrum’ opgesteld. Dit 
ontwikkelkader vertaalt de  doelstellingen  en het geschetste 
toekomstbeeld voor het Stationskwartier naar locatie 
specifieke ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden.

ONTWIKKELSTRATEGIE ALMERE CENTRUM 2017
Het centrumgebied van Almere zal zich de komende jaren 
ontwikkelen als een dynamisch en vitaal kloppend hart van 
een sterk groeiende stad. Door een groei van  200.000 naar 
350.000 inwoners zal de komende jaren meer en meer van 
het centrumgebied worden verwacht. belangrijk daarbij is de 
interactie tussen de verschillende functies te vergroten en de 
belevingswaarde van het centrumgebied te versterken. De 
gemeente richt zich daarbij niet alleen op wonen, werken en 
detailhandel, maar ook op kunst, cultuur, recreatie en hoger 
onderwijs. Dit is omschreven in de ambities en doelen van 
het programma Almere 2.0. Integraal onderdeel daarvan is 
de ‘Ontwikkelstrategie Almere Centrum 2017’. 

In voornoemde strategie zijn een aantal geprioriteerde 
gebieden aangewezen waarvan het Stationskwartier er één 
van is. binnen de kaders vande ‘Ontwikkelstrategie Almere 
Centrum 2017’ is het Stationskwartier nader uitgewerkt in 
een programmatische aanpak genaamd de ‘Visie en aanpak 
Stationskwartier Almere Centrum’. 

TOTSTANDKOMING 
Het ontwikkelkader is de resultante van enerzijds een analyse 
van de locatie zelf en de positie van de locatie in het stedelijk 
weefsel. Anderzijds is dit ontwikkelkader een uitwerking 
van de locatie conform de Visie & Aanpak Stationskwartier. 
Reeds bekende initiatiefnemers zijn geconsulteerd om de 
uitvoerbaarheid te borgen.

LEESWIJZER
Voorliggend ontwikkelkader schetst in hoofdstuk 2 de 
ambitie van het Stationskwartier. Vervolgens worden de 
uitgangspunten in hoofdstuk 3 beschreven en komen de 
harde voorwaarden in hoofdstuk 4 aan bod. Een omschrijving 
van de kansen op straatniveau wordt omschreven in 
hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 komt het vervolgproces aan bod. 
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Locatie De Wisselweg wordt omsloten door zijden met 
verschillende identiteiten. Op de afbeelding hiernaast zijn 
de verschillende zijden benoemt: Spoordreef, J. Algerapad, 
Wisselweg en Waddendreef/P.J.Oudweg. Elk van deze 
zijdes van het gebied hebben eigen kenmerken en hiermee 
gepaard gaan locatie-specifieke kansen.

De locatie vormt met  zijn  ligging  aan  de  Waddendreef  
en tegenover het spoor  een  belangrijke  Entreezone  van 
de binnenstad en het Stationskwartier. bij de kruising 
Waddendreef-Spoordreef komt binnenstedelijke ring, het 
Stationskwartier en stadsring bij elkaar. Het is een markante 
locatie waar het Stationskwartier zich laat zien en het is de 
overgang van de binnenstad naar de omliggende wijken 
plaatsvindt.

1.1 DE LOCATIE

Schaalreferentie Wisselweg - Little C, Rotterdam en Hafencity, Hamburg 

De Beurs in een (nog) lege context

Het bestaande gescheiden verkeersysteem zorgt er voor 
dat de locatie geïsoleerd ligt. Het gevolg hiervan is dat de 
locatie te voet moeilijk bereikbaar is vanuit het station. De 
fietsverbinding via het Algerapad wordt door de kleinschalige 
fietstunnel en overbouwing als sociaal onveilig ervaren.

Met de ligging aan de Singel kent het gebied aan de westzijde 
een hele sterke kwaliteit. Die zowel voortkomt vanuit het 
water en de groene oevers.  Het beatrixpark, Mandelapark 
en Hanny Schaftpark zijn vanuit de locatie eenvoudig te 
bereiken.

Kenmerkend voor de  locatie  is  het  gebouw “de beurs”. Dit is 
het eerste kantoorgebouw van Almere en wordt beschouwd 
als gemeentelijk monument. Het heeft een herkenbare 
architectuur en ligt terug vanaf de Waddendreef. Eventuele 
medewerking van de gemeente Almere aan de verruiming 
van bestemmingsplanmogelijkheden/het creëren van meer 
ontwikkelpotentie wordt gekoppeld aan het behouden blijven 
van het gebouw “de beurs”.   
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LEVENDIG EN DYNAMISCH 
Het Stationskwartier van Almere moet  intensiveren.  Om 
een 16-uurs economie mogelijk te maken moet het gebied 
intensiever gebruikt worden. Dat kan worden bereikt door 
het reizen via het station te stimuleren, maar het heeft nog 
meer baat bij meer programma met verschillende gebruikers 
in het gebied.

VOETGANGER CENTRAAL
Voor een goede verbinding tussen de noord- en zuidzijde 
(complementair programma, overstapmogelijkheden en 
oriëntatie) dient de uitstraling van de openbare ruimte continu 
te zijn. De inrichting van de openbare ruimte trekt de twee 
delen bij elkaar en loopt daarom ook door in de stationshal. 
Het is een hoogwaardige uitstraling die de identiteit van 
Almere weerspiegelt; stedelijk, groen, innovatief.

Het Stationskwartier wordt een levendig gebied waar je je als 
voetganger prettig door heen kan bewegen. Het kerngebied 
heeft levendige en transparante plinten die routes begeleiden

GROEN BLAUWE KWALITEIT INZETTEN 
De groen-blauwe singels rondom de binnenstad vormen een 
kwaliteit van het gebied. Deze kwaliteit kan benut worden om 
een  onderscheidend binnenstedelijk woonmilieu te creëren. 
De kans om de kracht van binnenstedelijk te combineren 
met de rust van groen.

2. AMBITIE STATIONSKWARTIER
Dit ontwikkelkader is een uitwerking van de locatie Wisselweg, 
gebaseerd op de volgende doelen zoals geformuleerd in 
de Visie en aanpak Stationskwartier Almere Centrum. Deze 
doelen inclusief de visiekaart vormen de basis voor de locatie 
specifieke uitwerking zoals beschreven in dit ontwikkelkader.

MIX VAN WONEN EN WERKEN 
Het Stationskwartier wordt een levendig gebied waar sprake 
is van een 16-uurs beleving. Een mix van wonen en werken 
met ondersteunende voorzieningen voor zakelijke gebruikers 
maakt van de noordzijde van het station een 16-uurs 
economie. Een mix die complementair is aan de bestaande 
binnenstad waar de nadruk ligt op winkelen, gecombineerd 
met wonen, leisure en cultuur.

AANTREKKEN VAN (BOVEN)REGIONALE FUNCTIES
Nieuwe (boven-) regionale functies versterken het 
stationsgebied. Ze zorgen voor een intensivering van het 
gebruik en zetten looproutes aan, waardoor een commercieel 
programma kansrijk wordt. Deze nieuwe functies moeten 
daarom ingezet worden als trekker in het gebied en op de 
juiste locatie gepositioneerd worden.

KNOOPPUNT ONTWIKKELING 
Van de eenrichtingsverkeers-knoop, kan Almere veranderen 
naar een meer tweerichtings-station door in te zetten op 
werkgelegenheid, onderwijs en regionale functies rondom 
het station. De gebruiksintensiteit zal toenemen en er is meer 
behoefte aan een prettig en overzichtelijk stationsgebied.
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• bestemmingsfunctie, entreegebied 
• Straat met weerszijde ruimte voor voetganger
• Goede oversteekbaarheid: als regel niet als uitzondering
• Snelheid voor auto’s blijft gehandhaafd op 50 km/u
• Programmatische begeleiding: hoekoplossingen om 

Spoordreef te activeren
• Adressen langs Spoordreef, Waddendreef en Algerapad
• Plinten met voorzieningen langs Algerapad
• Routing langzaam verkeer langs gevels i.p.v. berm
• Stevige basementen met torens die stedelijkheid 

benadrukken 

• Verblijfsfunctie en kwaliteit benutten
• Nieuwe interacties tussen bebouwing en groen blauwe 

kwaliteit van de singel
• Verblijfskwaliteit creëren langs de Singel
• Combineren met vrijliggende fietspaden verkeersveilige 

en snelle routes om grote afstanden af te leggen 
• Entrees en zicht op de zone om sociale veiligheid te 

borgen (Singel en Algerapad)
• Gebouwen met ‘menselijke maat en schaal’ om 

overgang naar omliggende wijk vorm te geven.

• Accent op werken aan het groen 
• Lokale voorzieningen langs de singels t.b.v. lokale 

doelgroep 
• binnenwereld gericht  op rust en ontspanning
• Relatie met omliggende bebouwing en programmering

Binnenwereld (semi-publiek)Groenstedelijk (rust & ontspanning) Stad (reuring)
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3. UITGANGSPUNTEN 

Groenstedelijk

Station

Mandela park

Stad (reuring)

Singelroute

Binnenwereld (ontmoeting)

De doelstelling voor het  Stationskwartier  gekoppeld  aan 
de bestaande situatie en de context van de locatie geeft de 
volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie 
weer.

Zonering

3.1 RAAMWERK
De inzet van het Stationskwartier is met name gericht om 
het bestaande stedelijke raamwerk van het Stationskwartier 
te intensiveren en activeren. Daardoor wordt het gebied 
aantrekkelijker om te wonen en beter begaanbaar voor de 
voetganger. Voor de Wisselweg betekent het:

• Van een introvert naar extravert gebied
• Stedelijkheid/ aantrekkelijke plinten langs de dreven
• Een alzijdige ruimte voor voetgangers
• Het voetgangersgebied vanuit het station loopt door tot 

aan de plot (via p.J. Oudweg)
• Het  verbijzonderen van de “beurs” op de plek
• Het integraal opnemen van  de “beurs” in nieuw 

weefsel en de locatie activeren als bijzondere stedelijke 
plek

• Een verbinding met het Mandelapark en het 
beatrixpark

• Het benutten van de aanwezige groen-blauwe kwaliteit 
van de locatie

• Het versterken van de ruimtelijke relaties met het 
naastgelegen Staatsliedenwijk

3.2 DRIE ZONES
Vanuit de ambitie voor het Stationskwartier worden 
locatiespecifiek voor de buitenruimte de uitgangspunten 
beschreven. Deze uitgangspunten zijn beschreven langs 3 
verschillende type sferen:
• Stad (entreegebied en zichtbaarheid)
• binnenwereld  (ontmoeting en ontspanning)
• Groenstedelijk  (rust en ontspanning)
Een nadere uitwerking is hiernaast beschreven.

3.3 PROGRAMMERING
Programmatisch ligt de Wisselwegkavel in een zone waar 
gemixte stedelijkheid wordt nagestreefd met de nadruk op 
wonen. De locatie moet optimaal profiteren van de nabijheid 
van het station en de groen-blauwe kwaliteit van de Singel. 
De stedelijke mix die de 16-uurs beleving in het gebied moet 
stimuleren kan gevonden worden in bovenregionale functies 
zoals onderwijs, zorg, horeca Leisure en wijkondersteunende 
voorzieningen zoals kleinschalige detailhandel en in beperkte 
mate werkruimte.

3.4 SOCIALE VEILIGHEID
Inzet op actieve en transparante plinten langs de belangrijke 
dragers van het stedelijk raamwerk moet de sociale veiligheid 
in het gebied vergroten. 

• Een shared space op de Wisselweg
• Het behouden van de bestaande bomen
• De wens om “de beurs” mee te nemen in plannen, 

d.m.v. openen en activeren van de plint. Het kan een 
aantrekkelijke route voor voetgangers worden in relatie 
tot het station. 

• Het oplossen van het parkeren uit het zicht; dit zodat 
het geheel verdiept opgelost kan gaan worden. 
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(Groene) besloten binnenwereld De Singel als groen-blauwe kwaliteit 
benutten

Groene verbinding/parkrouteOntvangstplein 

Beursgebouw zichtbaar 
Aan twee zijden omsloten 
ontvangstruimte
Stedelijk podium met zicht op 
Stationskwartier en vice versa

Sociaal veilige fiets/wandel route
‘Eyes on the street’
Mogelijk i.c.m. wijkgerelateerd 
programma 
Autoluw

Beursgebouw zichtbaar
Aan drie zijden omsloten ontvangstruimte
Ontmoeting en ontspanning 
Mogelijk i.c.m. programma zoals horeca
Toe-eigenen openbare ruimte door 
programma

Trapsgewijze opbouw volumes vanaf het 
water 
Kleinere korrel
Rust en ontspanning 
Permeabel
‘Wonen aan het groen’
Sterke relatie water
Autoluw

Carlsberg Byen

St James PlazaDen Bosch, Copernicuslaan

Hammarby Sjöstad

Little C, Rotterdam

Hammarby Sjöstad
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De Hospitaaldreef als voorbeeld, waarbij ruimte langs de gevels benut wordt voor sterke verbindingen voetgangers en 
fietsers. 

Oversteek voor voetgangers
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STERKE VERBINDINGEN 
Vanaf het station moet het gebied voor voetgangers goed 
toegankelijk en bereikbaar zijn tot aan de Wisselweg. 

De nabijheid van het station moet voelbaar worden door 
oriëntatie en levendigheid op straat. Daartoe moet de 
beschikbare ruimte ingezet worden ten behoeve van een 
aangename routing naar het station. De profielen van de 
verschillende dreven bieden genoeg ruimte voor extra 
langzaamverkeers-verbindingen zonder dat de ruimte voor 
de auto in gevaar komt. 

OVERSTEEK VOETGANGERS
Op een aantal strategische plekken is het belangrijk om de 
oversteekbaarheid van de straat te garanderen. Deze moeten 
in het verlengde van logische routes in het stationsgebied 
liggen.  

SHARED SPACE
Langs de singel wordt een shared space zone beoogd (10-
30km/u zone) waarbij o.a. materiaal en indeling erg belangrijk 
zijn. Deze shared space zone is bereikbaar voor auto’s maar 
ingericht als eenrichtingsweg. 

4. RANDVOORWAARDEN 
4.1 VOETGANGER CENTRAAL
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Uitnodigende plinten Plinten onderscheiden zich van het gehele basement

• De plinten onderscheiden zich nadrukkelijk van het 
gehele basement, waarbij hoge, transparante en 
uitnodigende plinten de ambitie vormen (7-8 meter 
hoge plint).

• De plinten van gebouwen bij voorkeur over de 
volledige diepte van het gebouw doortrekken, zodat 
een zichtrelatie met de binnenwereld kan ontstaan.

• Voordeuren liggen niet verder dan 15 m uit elkaar, 
grotere plintinvullingen worden enkel verwacht met een 
multifunctioneel karakter, waardoor meerdere ingang 
zijn te verwachten.

• Op de hoeken zit een overhoekse invulling van de 
plint om de relatie tussen de straten en gebieden te 
versterken.

• Entrees van gebouwen en functies voor sociale binding 
zijn in de vorm van grote foyer ruimtes onderdeel van 
het publieke domein.

• Langs de gehele wand worden de actieve ruimtes 
zichtbaar gemaakt door middel van  een verticale 
repetitie in de gevelverdeling en met dubbelhoge 
vensters (plint is transparant) Dit kan gecombineerd 
worden met een woonfunctie.

• De functie op de begane grond kan gecombineerd 
worden met een werk/kantoor functie op de tweede 
laag.

• De plinten hebben een actieve en zichtbare 
programmering.

CONCEPT

4.2 REGELS PLINTEN 
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DOORLOPENDE STRAATWANDEN 
Doorlopende straatwanden zijn belangrijk in de begeleiding 
van routes. De hoeken van bebouwing worden sterk 
vormgegeven en zijn belangrijk in de oriëntatie en de beleving 
vanuit het Stationskwartier.

ENTREE NAAR BINNENSTAD
Door een programmatische begeleiding langs de transparante 
plinten van de Waddendreef ontstaat er een dynamische en 
levendige stadsentree. Overhoekse plinten met daarin een 
levendig programma moet de relaties met achterliggend 
gebied versterken. Langs de Spoordreef worden actieve 
plinten bouwkundig mogelijk gemaakt, maar hoeven niet 
als zodanig ingevuld te worden zolang de Spoordreef geen 
voetgangers zone kent.

ACTIEVE PLINTEN 
De plinten van de woningen hebben een geleding en breken 
de straatwanden. De plint is circa minimaal 7-8 meter hoog. 
De plint kent een hoge transparantie. Achter de plinten zitten 
actieve functies zoals studio’s, foyers, een kapsalon en een 
sportschool. Plinten kenmerken zich door een sterke binnen/
buiten relatie. Vanuit het gebouw vormt de stad het decor.  

Voor specifieke uitwerking van de plintregels zie paragraaf 
4.2.

4.3 LEVENDIG EN DYNAMISCH
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Streefbeeld verdeling wooncategoriën in het Stationskwartier 
De woningbouwprogrammering op de Wisselweg moet een 
bijdrage leveren aan het streefbeeld in het Stationskwartier Almere.

Type Klasse Prijs

Studentenwoning Huur < € 417,-

Eenkamerwoning Huur max. €650,-

Twee-
driekamerwoning Huur/koop

tot max. €800,
koop tot circa 
€175.000

Vierplus Huur/koop
tot max. €1000,- 
koop tot circa 
€250.000 
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4.4 PROGRAMMERING
‘DE BEURS’: EEN STEDELIJK ICOON
‘De beurs’ is een markante verschijning met een bijzondere 
historie. De programmering moet er toe leiden dat het 
gebouw een bestemming wordt voor Almeerders, zodat het 
als stedelijk icoon voor de stad van betekenis blijft.

PUBLIEKSTREKKER AAN DE WADDENDREEF
Op de hoek van de Waddendreef en de Wisselweg dient 
programma te landen met een publieksgerichte functie, 
zodat een duidelijk zichtbare bestemming vanuit het station 
ontstaat en de loopstroom wordt geactiveerd. Gedacht 
wordt aan onderwijs, congres faciliteiten, hotel en zakelijk 
ontmoeten.

VITALE MIX
De plinten moeten er voor zorgen dat het een levendig 
stuk stad wordt. De invulling dient er op gericht te zijn 
dat het er prettig wonen is op basis van ondersteunende 
voorzieningen zoals buurtgerichte detailhandel, horeca en 
zorgvoorzieningen. Voor het Stationskwartier gaat een goede 
eyeline boven een hoge skyline. 

WONEN
Het woonprogramma dient een versterking te zijn van de 
doelen van het programma Stationskwartier Almere.
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Solitaire torens langs Mandela park 
Eurotoren (80 meter) 

Basement met torens  
Waldorp Four, Den Haag

Solitaire torens langs Mandelapark 
Carlton (120 meter) & Martinez (78 
meter)

Basement met torens 
Little C, Rotterdam

Basement Alnovom (34 meter)
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BASIS
• Langs de Spoordreef en Waddendreef aaneengesloten 

wanden;
• basementen (6-8 lagen; 20-28 m.) welke aansluiting vinden 

op bestaande bebouwing langs de Spoordreef
• ‘De beurs’ wordt opgenomen als onderdeel van het basement 

langs de twee dreven in hoogte en vorm
• basementen waarbij stedelijkheid en menselijke maat op 

elkaar aansluiten
• Langs de Wisselweg en J. Algerapad permeabele wanden 

met een hoogte (12-20 m.) 4-6 lagen, om aan te sluiten met 
overzijde van de singel.

• Langs de Wisselweg en J. Algerapad kleinere korrel
• Activatie van de stedelijke publieke ruimte heeft de prioriteit 

boven het creeren van volume en hoogte. De ‘eyeline is 
belangrijker dan de skyline’

HOOGTEACCENTEN 
• Hoogte accenten moeten zich duidelijk onderscheiden van het 

basement 
• Een hoogte accent is gepositioneerd aan de Waddendreef 

om het ontvangstplein te accentueren (max. 80 meter). Het 
hoogte accent heeft een setback  (minimaal 3 m) ten opzichte 
van de rooilijn aan de Wisselweg

• Een hoogte accent in het verlengde van het  Mandelapark 
(max. 80 meter)

• Een hoogte accent om relatie/overgang te maken met 
kantoorpanden langs Spoordreef (ca. 40 meter)

• Hoogte accent aan de Wisselweg is slank en rank
• Hoogte accent op specifieke locatie terugleggen tov basement 

(setback van minimaal 5 meter langs het fietspad en langs de 
Wisselweg) 

4.5 HOOGSTEDELIJK
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Referentie voor de groen- blauwe kwaliteit aan de Singel (Little C, Rotterdam) 
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SINGEL 
De singel is onderdeel van een groter groen/blauw netwerk 
dat aangesloten is op de Markerkant en het  Weerwater. Een 
ideaal milieu waar een woonmilieu direct aangekoppeld kan 
worden om de kwaliteit te verhogen. Door aan te sluiten op 
het groen- blauwe netwerk krijgt ook de overgang naar de 
omliggende laagbouw wijken vorm.

GROENE VERBINDING/PARKROUTE
Vanaf de singel is er via het Algerapad een sterke groene 
verbinding met  het Mandelapark. Deze verbinding is 
onderdeel van een singelroute dat o.a. verbonden is met het 
beatrixpark.  

GROENE BINNENWERELD
Vanaf de singel zijn verschillende kwalitatieve meer besloten 
plekken te bereiken. binnenwerelden waar woningen rondom 
gepositioneerd zijn en voor geborgenheid zorgen. In een 
hoog stedelijk gebied is het belang van rust stilte en veiligheid 
erg belangrijk. Plekken die in contrast staan met de reuring 
aan de ‘stadszijde’ en tevens andere condities bezitten voor 
contact met de buren en veilige plekken kunnen bieden voor 
kinderen om te kunnen spelen.  

4.6 GROEN BLAUWE KWALITEIT 
BENUTTEN
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PARKEERNORMERING
Een strikte toepassing van parkeernormeringen maakt 
transformatie en verdichting veelal complex. Gelijktijdig is het 
behoud van het parkeren als kernkwaliteit van het centrum 
belangrijk. 

Sinds 1 juli 2018 is de koppeling vervallen vanuit  het 
bestemmingsplan naar de bouwverordening. Dit betekent 
dat in het bestemmingsplan zelf een parkeernormering 
opgenomen moet zijn. Indien dit niet het geval is, is er geen 
parkeernormering van toepassing. Om  dit  te voorkomen is 
vanaf 1 juli 2018 een voorbereidingsbesluit van kracht waarin 
de parkeernormen geldend zijn1 zoals weergegeven in bijlage 
1. T.b.v. wonen zijn de parkeernormeringen uitgelicht in de 
tabel. Specifiek voor het Stationskwartier, de Wisselweg en 
de Randstad is zonering b van toepassing. Zone b is van 
toepassing tot minimaal 1 juli 2019.

LADDER PARKEERBEOORDELING
Om aan de voorzijde duidelijkheid te geven aan 
marktinitiatieven is een ladder voor planbeoordeling 
geïntroduceerd. Deze is in bijlage A beschreven.

1. Dit is enkel voor de bestemmingsplannen waarin geen 
parkeernormering is opgenomen. Indien er wel een 
parkeernormering is opgenomen in een bestemmingsplan 
geldt de daarin vermelde normering.

Tabel parkeernormen zone B.

Bestaande parkeerplaatsen privé gebied in Wisselweg

PARKEERVOORZIENINGEN WISSELWEG
Op de Wisselweg zijn geen parkeerplaatsen in het openbare 
gebied aanwezig. Het huidige parkeren bevindt zich op privé 
terrein. Dit betekent dat er geen bestaande parkeerplekken 
negatief opgenomen kunnen worden in een berekening van 
de parkeerbehoefte.  

4.7 PARKEREN EN EXPEDITIE
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LANDDROSTDREEF EEN STRAATBELEVING
Door de herinrichting van de Spoordreef  tot een volledige 
straat met een mix van autoverkeer en voetgangers draait 
ook de adressering van de bebouwing naar de straatzijde.

Parkeren wordt bebouwd en uit het zicht opgelost. Het 
parkeren kan niet worden afgewenteld op de openbare 
ruimte.

EXPEDITIE
Expeditie dient plaats te vinden op eigen terrein en mag 
niet direct aan de straat gelegen zijn. Voor de toegang tot 
expeditie dient er een verkeersveilige oplossing te zijn.

PARKEREN
Het parkeren is een unieke kwaliteit in het centrumgebied. 
Ook bij transformaties en herontwikkelingen blijft de 
gemeente zich inzetten om het parkeren zo dicht mogelijk bij 
de bestemming te organiseren. Voor het woonprogramma 
zal niet alleen rekening moeten worden gehouden met 
een goede parkeeroplossing maar ook hoe de bewoner 
zijn woning bereikt vanaf de parkeerplaats. Dit vindt plaats 
in een ruimte waar sociale veiligheid centraal staat. Vanuit 
een duurzaam ruimtegebruik en een maximale haalbaarheid 
van de transformatie is het uitgangspunt de parkeerbehoefte 
volgend uit de ontwikkeling op te vangen op eigen terrein. 
Daarbij geldt dat voorzien moet worden in een bebouwde 
oplossing en uit het zicht.
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Geluidscontour wegen (h = 4,5m, incl 5 dB aftrek) Geluidscontour Flevolijn (h = 10 m)



27Ontwikkelkader Wisselweg | Almere 

GELUID
WEGVERKEERSLAWAAI
Voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk 
gebied gelden de volgende normen:
• Voorkeurswaarde: 48 db
• Maximale ontheffingswaarde: 63 db
• Maximale ontheffingswaarde (vervangende 

nieuwbouw): 68 db.

RAILVERKEERSLAWAAI
Voor nog niet-geprojecteerde woningen, gelden de volgende 
normen:
• Voorkeurswaarde: 55 db
• Maximale ontheffingswaarde: 68 db.

Een hogere waarde mag het bevoegde gezag alleen 
verlenen als het toepassen van maatregelen gericht op het 
terugbrengen van de geluidsbelasting:
• Onvoldoende doeltreffend zijn, of;
• Overwegende bezwaren ontmoet van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, 
vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard 
(art. 110a lid 5 Wgh).

Op bijgevoegde kaarten is de geluidsbelemmering op 
de Wisselweg van zowel het wegverkeerslawaai als het 
spoorlawaai aangegeven.

EXTERNE VEILIGEHEID
De ontwikkeling aan de Wisselweg ligt buiten de 30 m zone, 
waar vanuit groepsrisico rekening gehouden dient te worden 
met plasbranden. Voor andere onderwerpen die verband 
houden met externe veiligheid zijn geen milieukwaliteitseisen 
gesteld.

In plaats hiervan geldt een verantwoordingsplicht indien een 
omgevingsvergunning betrekking heeft op een transformatie 
initiatief dat binnen de 200 m van de transport route gelegen 
is.

In de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning 
waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken, moet 
de initiatiefnemer inzicht geven in:
• De invloed op de hoogte van het groepsrisico (= 

ramprisico) ten gevolge van de transformatie, kwalitatief 
te onderbouwen of via een berekening;

• De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding 
en beperking van de omvang van een ramp en de 
mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid 
te brengen indien zich een ramp voordoet (= 
zelfredzaamheid) (op gebouwniveau);

• Onderzoeken en vervolgens treffen van maatregelen3 
(op gebouwniveau) die bijdragen aan het verkleinen 
van het groepsrisico of in algemene zin bijdragen aan 
het verbeteren van de veiligheid van deeindgebruikers

De initiatiefnemer van de transformatie dient deze zaken 
te onderzoeken in overleg met de EV-specialist van de 
gemeente Almere en indien nodig brandweer Flevoland.

RUIMTERESERVERING YMEERLIJN
Ten behoeve van de mogelijke uitbreiding van het spoor is 
een ruimte reservering ten noorden van het bestaand spoor 
opgenomen. Deze ruimte reservering wordt benoemd als 
reservering voor de Ymeer lijn.
De reservering vormt geen belemmering voor de Wisselweg 
kavel, maar is wel van invloed op de mogelijkheden rondom 
de kavel.

Legenda

Detailkaart Tracébesluit OV SAAL 
deeltracé Weesp – Lelystad

Spoorzone, incl. indicatieve 
aanduiding sporen

Station

Bouwzone 

Maatregelvlak kunstwerken

Maatregelvlak wegen

Bebouwingsvlak ten behoeve 
van Elektro Technische 
Systemen (ETS)

Maatregelvlak aan 
woonbestemming onttrekken

Maatregelvlak 
geluidmaatregel Vechtbrug

Keerwand

Geluidsscherm met hoogte 
t.o.v. bovenkant spoorstaaf

Bestaand geluidsscherm

Te amoveren bouwwerken

Projectgrens

Railinfratrust grens

Gemeentegrens

Kilometeraanduiding 
spoorligging

Kunstwerknummers

Spoor met raildemper

Schaal

1:2.500

Datum

December 2011

Bladnummer

22

Kilometrering

14.600 - 15.500

TB-SAAL_Cluster A_kaart 2-detailkaarten1.indd   22 25-11-11   16:32

Ruimte reservering Ymeer lijn

4.8 RESERVERINGEN, CONTOUREN, AANDACHTSPUNTEN & BEPERKINGEN
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Schets met kansen voor de Spoordreef

KANSEN
• Het activeren van de plint door middel van (semi) publieke functies (zoals werkruimten, 

gezamenlijke klushokken en kleinere vergaderzalen)
• De hoeken van de gebouwen activeren met ondersteunende functies aan het 

woonprogramma (lobby, gezamenlijke entrees, stijgpunten, ontmoeten van buren, etc.)
• Met een stedelijke wand reageren op de (bestaande) overzijde
• De mogelijkheid benutten om een eenzijdige straat te maken. De  bestaande gebouwen 

op de andere zijde kunnen tot einde van de levensduur gerespecteerd worden.  bij 
toekomstige transformatie kunnen deze gebouwen aansluiten op het straat-concept.

• Het streven is om de  voetgangerszone om gebouwen te ontsluiten en een gezicht te 
geven 

• De menselijke maat als belangrijke factor gebruiken als basis voor de ontwikkeling. Hierbij 
kan gebruik gemaakt worden van setbacks en het doorkijken naar hoge en ranke torens

• Het toevoegen van een voetgangerszone ten behoeve van meer bewegingen langs 
plinten en functies (het opgang brengen van reuring)

• Het toevoegen/ verlengen van de kwalitatieve loper met dezelfde look en feel als het 
stationsgebied, dit betekent nieuwe materialisering en inrichting van de openbare ruimte

De Spoordreef is een belangrijke schakel in het doorgaande systeem voor de auto. Op dit 
moment is er in het profiel alleen ruimte voor de auto, waardoor het als een onprettige ruimte 
wordt ervaren. Indien het profiel en de bereikbaarheid vanuit deze zijde niet aangepast wordt 
zijn er geen andere mogelijkheden dan van deze zijde een ‘achterkant’ te maken. De maat van 
de plot vraagt om een tweezijdige oriëntatie van de gebouwen.  Door ruimte te maken voor de 
voetganger kan er meer menselijke maat in het profiel worden toegevoegd. Hierdoor kunnen de 
gebouwen een representatieve zijde krijgen aan een mooie en aantrekkelijke straat.

Ruimte voor voetgangers Actieve plinten

5. DE WANDELING 
5.1 SPOORDREEF
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Schets met kansen voor de Waddendreef

KANSEN
• Het voetgangersgebied vanuit het station loopt door tot aan de plot
• De binnenwereld binnen de kavel opent zich naar de dreven en naar de spoorzone.
• Het naar voren brengen van de rooilijn, om het gebied te sluiten/openen
• De wens om ”de beurs” mee te nemen in plannen. D.m.v. het openen en activeren van 

de plint kan het een aantrekkelijke route voor voetgangers worden
• De P.J. Oudweg als ondergeschikte straat laten aansluiten op de doorgaande dreef-

straat structuur 
• De  focus op het woonprogramma met in de plint voorzieningen en functies die passen 

bij de routing van en naar het station (trekker van en naar het station zou hier goed 
passen)

• Het oplossen van de geluidsproblematiek door middel van geluidswerende maatregelen 
op de verharding en de gevel

• Het ontwerpen en realiseren van menselijke maat in het gebied
• Het beëindigen en begeleiden van de looproutes

De P.J. Oudweg wordt op termijn getransformeerd naar een straat waar de auto te gast is en 
de voetganger centraal staat. Het is de belangrijke oost-west verbinding in het Stationskwartier 
noord. Vanuit de uitgangen van het station is de hoogbouw op de Wisselweg goed zichtbaar. 
Het vormt een markante afsluiting van de P.J. Oudweg. Duidelijk zichtbaar is de publieksgerichte 
functie op deze hoogbouw locatie op de Wisselweg die duidelijk maakt dat het weefsel op 
het stationsgebied continu is. De ruime oversteken over de Spoordreef dienen  een prettige 
wandelroute te creëren tussen het Station en de Wisselweg.

Trekker

voetganger centraalShared space

5.2 WADDENDREEF & P.J. OUDWEG
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KANSEN
• Woningen realiseren met een goede relatie met de groen/blauwe singel
• Het toevoegen van voordeuren aan de singel (sociale veiligheid en leefbaarheid)
• Een nieuw woonprogramma toevoegen langs deze kwalitatieve singels met mogelijke 

ondersteunende functies in de plint
• De Wisselweg indelen als een route voor enkel bestemmingsverkeer
• Veel ruimte voor voetganger en fietser realiseren. Juist de voetganger en  de fietsen 

staan centraal

De Wisselweg ligt binnen de singel (omkadering van de binnenstad), maar wordt op dit moment 
door slechte routing voor voetgangers en fietsers niet goed ontsloten en verbonden aan het 
Stationskwartier. Om te zorgen dat de nieuwe verbinding niet wegloopt langs het plot aan de 
Wisselweg, wordt er een gebaar gemaakt met een naar voren staand gebouw.

In plaats van entrees van kantoorgebouwen aan de Wisselweg met parkeervelden ervoor wordt 
de adressering van de plot omgedraaid. Daardoor kan de groen- blauwe kwaliteit van de Singel 
meer ingebracht./ verlengt worden richting de locatie en op deze manier bijdragen aan de 
woonkwaliteit. Dit biedt potentie voor een groen stedelijk woonmilieu op kleine afstand van het 
station en de binnenstad van Almere.

Schets met kansen voor de Wisselweg

mix wonen/werken

Shared space

5.3 WISSELWEG
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De huidige fietsverbinding tussen het Mandelapark en de singel blijft behouden. Ter plaatse 
bevindt zich een  tunneltje onder de weg door dat op dit moment ervaren wordt als een sociaal 
onveilige plek. Door de gebouwen te oriënteren aan de fietsroute (een plint en het geven van 
ingangen) komen er meer ogen gericht op deze route. Ook door de toevoeging van functies en 
het verdichten van het programma op de kavel langs de Wisselweg, zal de route meer gebruikt 
gaan worden. Door meer beweging en sociale controle vanuit de bebouwing zal de sociale 
veiligheid toenemen.

De fiets verbinding kan worden gebruikt als een groene verbinding tussen het Mandelapark en 
de singel. Hierdoor trekt het groen verder het te ontwikkelen gebied in.  De programmering zal 
een gradiënt kennen: de nadruk op wonen aan de kant van de singel naar een meer gemixt 
programma aan de kant van de Spoordreef.

KANSEN
• Het behouden van de huidige bomen
• Van buiten een verbinding maken met de binnenwerelden van de bouwblokken
• Een gelaagde opbouw van de bouwblokken (menselijke maat)
• De nadruk op wonen aan een groene omgeving
• Het verbinden van de wijk op een groene manier met een fijnmazig langzaam verkeer 

netwerk naar het station;
• Het slopen van de luchtbrug en hiermee het vergroten van de sociale veiligheid
• Het profiel van de huidige bomen versterken t.b.v sociale veiligheid. Dit creëren door een 

intensiever gebruik van de route, het programma te richten op het pad, het activeren van 
de hoeken en het weefsel betrekken bij het stationsgebied

• Een permeabele blokkenstructuur creëren diep langs het Algerapad  

Schets met kansen voor het J. Algerapad

Sociaal veilige route

5.4 J. ALGERAPAD 
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GroenstedelijkBinnenwereld (semi-publiek)Stad (reuring)

A’

A
DOORSNEDE  A - A’

GEBIEDSDOORSNEDEN
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Groenstedelijk Binnenwereld (ontmoeting) Stad (reuring)

b’b

DOORSNEDE  B - B’
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6. VERVOLG

VERPLICHTINGEN 
Het ontwikkelkader geeft ruimtelijk en programmatisch 
de uitgangspunten zoals die vertaalt zijn uit de Visie 
Stationskwartier. Het kader tracht niet volledig te zijn en 
voorzover er geen locatiespecifieke uitspraken worden 
gedaan over onderwerpen is het staand stedelijk beleid 
geldend en dient de initiatiefnemer daar ook aan te voldoen.

De ruimtelijke kaders zijn geen stedenbouwkundig 
masterplan. Er is ruimte voor interpretatie en uitwerking 
van bebouwing. Daarmee ligt ook bij de initiatiefnemer 
de plicht om aan te tonen dat er bij uitwerking sprake is 
van een goed verblijfsklimaat op maaiveld niveau. Waarbij 
uitdrukkelijk genoemd wordt om goede bewijslast te leveren  
van:
• beperkte schaduwval op bestaande bebouwing en 

openbare ruimte
• windhinder voor Algerapad en Wisselweg in 

slentersituatie tenminste matig

Om een aanvraag tot wijziging bestemmingsplan in 
behandeling te nemen is de initiatiefnemer verplicht alle 
daartoe noodzakelijke vooronderzoeken te verrichten.

GROWING GREEN CITIES
Almere zet met het programma Growing Green Cities in op 
een duurzame groei van de stad. Centraal staan daarbij de 
thema’s: de groene omgeving, voeding, energieproductie en 
gezondheid. Projecten en nieuwe ontwikkelingen binnen de 
stad kunnen inspiratie putten uit Growing Green Cities en 
worden geacht een bijdrage te leveren aan het programma 
op de 4 thema’s.

ENERGIE
Nieuwe ontwikkelingen dien tenminste te voldoen aan de 
bENG norm.

KLIMAATADAPTIEF
Water, wind en droogte zijn klimaatfactoren die zorgvuldig 
meegenomen moeten worden in de toekomstige 
ontwikkeling. 

Er moet een voldoende windklimaat zijn voor de 
verkeersgebieden in en rondom de plot en een goed 
windklimaat voor de verblijfsgebieden.

Voor de wateropgave geldt dat een piekbui van 70 mm in 1 
uur op de locatie geborgen moet kunnen worden. 

Om opwarming van de stad tegen te gaan moet 20% van de 
niet bebouwde ruimte met groen ingevuld worden.
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ANTERIEURE OVEREENKOMST
De vervolguitwerking dient door initiatiefnemers te 
geschieden op basis van dit ontwikkelkader en gebeurt in 
afstemming met de afdeling Gebiedsontwikkeling van de 
gemeente Almere.

Voordat aangevangen wordt met het vervolgproces dient een 
voorschotovereenkomst gesloten te worden door partijen. 
De partnerschapovereenkomst heeft als doel om te komen 
tot een anterieure overeenkomst.

De anterieure overeenkomst omvat (financiële) afspraken 
over de ruimtelijke ontwikkeling waarin ook een bovenplanse 
verevening van toepassing is.

PLANSCHADE 
Door de intensiviteit van de voorgenomen gebiedsontwikkeling 
in de Wisselweg zal deze ontwikkeling veel aandacht krijgen 
van omwonenden en overige betrokkenen.  

Het is mogelijk dat belendende percelen en/of omwonenden 
hier nadeel van ondervinden die groter is dan de 
maatschappelijke aanvaardbaarheid. In dat geval hebben zij 
recht op planschade en/of schadevergoeding.  

Alle eventuele kosten welke samenhangen met een door 
de gemeente aan een belanghebbende toe te kennen 
vergoeding van planschade (als bedoeld in titel 6.1 Wro) 
komen overeenkomstig met het bepaalde in artikel 6.4a 
van de Wro volledig voor rekening van de initiatiefnemer. 
Hetzelfde geldt voor schadevergoedingen ten titel van 
nadeelcompensatie die verband houden met de ontwikkeling.
Een initiatiefnemer zal tijdig een planschaderisicioanalyse 
(laten) opstellen om dit risico vroegtijdig in kaart te brengen. 

OMGEVINGSRECHTELIJKE ASPECTEN, MILIEU, 
KABELS EN LEIDINGEN

Indien sprake is van bodem- en/of grondwatervervuiling zal 
de initiatiefnemer deze voor zijn rekening en risico saneren. 
Het kan zijn dat ten behoeve van de voorgenomen 
ontwikkeling aanwezige kabels en leidingen verplaatst 
moeten worden. De initiatiefnemer dient dit in overleg met 
de gemeente te doen, maar is zelf verantwoordelijk voor de 
verplaatsing van eventuele kabels en leidingen en/of trafo 
station(s). 

Het ontwerp van het verplaatsen van de kabels en leidingen 
dient voorafgaand aan de indiening van de vergunning aan 
de gemeente voorgelegd te worden. Dit zodat de scope 
van de aanpassingen mogelijk vergroot kan worden en de 
gemeente in de gelegenheid gesteld kan worden eventuele 
onderhoudswerkzaamheden te combineren met de 
werkzaamheden. 

Eventuele aanwezige erfdienstbaarheden en/of opstalrechten 
dienen op verzoek van de gemeente verwijderd of juist 
gevestigd te worden indien dit als gevolg van de ontwikkeling 
noodzakelijk wordt geacht. 
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BIJLAGEN

A. Parkeer paragraaf en ladder
b. belemmeringen en hinder kaarten
 1. Ruimte reservering Flevolijn 
 2. Geluidshinder



38 15 november 2018

A. PARKEER PARAGRAAF EN LADDER
BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
Almere is sterk in de klassieke vestigingsfactoren 
bereikbaarheid, parkeren en ruimte voor uitbreiding. Het 
parkeren is een unieke kwaliteit in het centrumgebied. Ook 
bij transformaties en herontwikkelingen blijft de gemeente 
zich inzetten om het parkeren zo dicht mogelijk bij de 
bestemming te organiseren. 
Voor het woonprogramma zal niet alleen rekening moeten 
worden gehouden met een goede parkeeroplossing 
maar ook hoe de bewoner zijn woning bereikt vanaf de 
parkeerplaats. Dit vindt plaats in een ruimte waar sociale 
veiligheid centraal staat.

PARKEREN
Voor gemeente Almere is het goed faciliteren van de vraag 
naar parkeergelegenheid van groot belang. Transformatie 
en herontwikkeling, met het toevoegen van bouwmassa 
met woningen, hebben een direct gevolg voor deze 
vraag. De parkeervraag verschilt per type en gebruik van 
de woning. Daarnaast verschilt ook de wijze waarop de 
parkeergelegenheid kan worden gefaciliteerd. Vanuit een 
duurzaam ruimtegebruik en een maximale haalbaarheid van 
de transformatie ishet uitgangspunt de parkeerbehoefte 
volgend uit de ontwikkeling op te vangen op eigen terrein. 

PARKEERNORMERING EN DE GELDENDE WET & 
REGELGEVING

Een strikte toepassing van parkeernormeringen maakt 
transformatie en verdichting veelal complex. Gelijktijdig is het 
behoud van het parkeren als kernkwaliteit van het centrum 
belangrijk. 

Vanaf 1 juli 2018 is de koppeling vanuit het bestemmingsplan 
vervallen naar de bouwverordening. Dit betekent dat 
in het bestemmingsplan zelf een parkeernormering 
opgenomen moet zijn. Indien dit niet het geval is, is er geen 

parkeernormering van toepassing. Om dit te voorkomen 
is vanaf 1 juli 2018 een voorbereidingsbesluit van kracht 
waarin de parkeernormen geldend zijn1  zoals weergegeven 
in bijlage 1. T.b.v. wonen de parkeernormeringen uitgelicht 
in afbeelding 1. Specifiek voor het Stationskwartier, de 
Wisselweg en de Randstad is zonering b van toepassing. 
Zone b is van toepassing tot minimaal 1 juli 2019. 

Tabel parkeernormen zone B.

1 Dit is enkel voor de bestemmingsplannen waarin geen 
parkeernormering is opgenomen. Indien er wel een 
parkeernormering is opgenomen in een bestemmingsplan geldt 
de daarin vermelde normering.
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Om aan de voorzijde duidelijkheid te geven aan 
marktinitiatieven is een ladder voor planbeoordeling 
geïntroduceerd.

TREDE 1: BEPALING PARKEERBEHOEFTE

Voor de bepaling van de parkeerbehoefte worden de 
gemeentelijke parkeernormen gevolgd. Het voorliggende 
document legt deze normen niet vast.  De behoefte wordt 
bepaald aan de hand van de te wijzigen functies en de toe 
te voegen functies.

Voor de te wijzigen functies mag rekening worden gehouden 
met de behoefte vanuit de bestaande situatie. Het 
uitgangspunt is dat de parkeerbehoefte van het laatst legale 
gebruik van de oorspronkelijke situatie (voor zover dit het 
openbare gebied betreft) negatief wordt opgenomen bij de 
te berekenen parkeerbehoefte van de nieuwe situatie. 

bij deze vergelijking worden de aanwezigheidspercentages, 
zoals opgenomen in het gemeentelijk parkeerbeleid, 
gehanteerd. Dit dient echter per locatie specifiek bekeken 
te worden.  In de praktijk zal blijken dat de bestaande 
parkeerbehoefte bij bijvoorbeeld kantoren niet altijd leidt 
tot een reductie van de nieuwe parkeerbehoefte van 
bijvoorbeeld wonen.

Als een gebouw of terrein meer dan vijf jaar ongebruikt of 
tijdelijk gebruikt is gebleven, wordt de parkeerbehoefte van 
een bestaande situatie geacht nihil te zijn. 

TREDE 2: EIGEN TERREIN

Waar mogelijk wordt de parkeerbehoefte op eigen terrein 
opgelost. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
rekenwaarde van de specifieke parkeervoorziening.

TREDE 3: STRAATPARKEREN

Het aantal parkeerplekken wat extra benodigd is kan 
afgewenteld worden op het openbaar gebied. Hiervoor dient 
initiatiefnemer aan te tonen dat op maatgevende momenten 
(waaronder de zaterdag) de parkeerdruk in de buurt niet 
boven een door de gemeente Almere nader aan te geven 
percentage komt.

TREDE 4: STALLINGSPARKEREN

Indien parkeren niet op de straat kan worden opgevangen 
zal initiatiefnemer op duurzame manier parkeerruimte moeten 
vinden in een parkeergarage en/ of een stallingsgarage.

TREDE 5: MAATWERK 

Gezien de bijzondere (stations) locatie is het mogelijk om 
na het doorlopen van trede 1 tot en met 4 maatwerk toe te 
passen. Dit is enkel van toepassing als hier nadrukkelijk voor 
de gemeente Almere een noodzaak toe is.

LADDER PARKEERBEOORDELING PARKEERVOORZIENINGEN WISSELWEG
Op de Wisselweg zijn geen parkeerplaatsen in het openbare 
gebied aanwezig. Het huidige parkeren bevindt zich op privé 
terrein. Dit betekent dat er geen bestaande parkeerplekken 
negatief opgenomen kunnen worden in een berekening van 
de parkeerbehoefte.  

Bestaande parkeerplaatsen privé gebied in Wisselweg
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B.1 RUIMTE RESERVERING FLEVOLIJN
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B.2 GELUID 

Als de geluidbelasting op alle gevels hoger is van de 
voorkeurswaarde dienen er compenserende maatregelen 
te worden getroffen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
bij enkelzijdig georiënteerde appartementen langs het 
spoor of als er meerdere geluidsbronnen zijn rondom een 
locatie. Uitgangspunt dient dan te zijn dat er minimaal één 
geluidsluwe gevel/geveldeel met daarin een te openen raam 
wordt gerealiseerd. 

bij transformatie van gebouwen van niet geluidsgevoelige 
functie naar een geluidsgevoelige functie is het realiseren van 
een stille zijde niet altijd mogelijk. In dit soort situaties kan van 
dit uitgangspunt gemotiveerd worden afgeweken.

Het toevoegen van woningbouw in een geluidsbelaste 
omgeving vraagt om een flexibel geluidbeleid. Die 
flexibiliteit mag echter niet ten koste gaan van een gezonde 
leefomgeving. Om initiatieven te kunnen beoordelen is het 
van belang dat er een algemeen kader is waaraan wordt 
getoetst.

Naast de wettelijke eisen die er zijn vanuit de Wet geluidhinder 
voor weg- en railverkeerslawaai, kent Almere op dit moment 
geen gemeenteoverkoepelend geluidbeleid. Wel zijn in het 
transformatieteam uitgangspunten besproken waaraan 
initiatieven minimaal moeten voldoen. 

Uitgangspunt is dat als de geluidbelasting op gevels hoger is 
dan de voorkeurswaarde er minstens één gevel als stille zijde 
kan worden aangemerkt. Daarnaast dient er zo mogelijk een 
stille buitenruimte te zijn.

ONTWIKKELVISIE GELUID TRANSFORMATIE-
PROJECTEN IN HET STADSCENTRUM VAN 
ALMERE
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