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HART VAN DE STAD & ECONOMISCH KNOOPPUNT VOOR STAD EN REGIO

LEESWIJZER
In dit document schetsen we het toekomstbeeld van het
Stationskwartier in 2025 en vertalen dit in een zo concreet
mogelijke aanpak. In hoofdstuk 3 motiveren we de noodzaak van
de ontwikkeling van het Stationskwartier. We geven antwoord op
de vraag waarom het van belang is juist nu met dit gebied aan
de slag te gaan. In hoofdstuk 4 benoemen en concretiseren we
de doelen die we willen realiseren binnen dit gebied. In hoofdstuk
5 gaan we in op het kader voor het gehele gebied. In hoofdstuk
6 werken we de ontwikkelstrategie uit in drie sporen, die we in
hoofdstuk 7 vertalen in concrete projecten. Hoofdstuk 8 gaat in
op het instrumentarium dat daar daarbij kan worden ingezet. De
wijze waarop we de omgeving betrekken en de communicatie
aanpakken beschrijven we in hoofdstuk 9.
In de bijlage zijn de ontwikkelkaders voor Randstad en Wisselweg
toegevoegd. Dit is de vertaling en uitwerking van het kader
Stationskwartier in de praktijk. Voor deze twee gebieden is gekozen
omdat hier momenteel veel marktinitiatieven zijn die vragen om een
ruimtelijke uitwerking en een duidelijke richting vanuit de gemeente.
Zodra er dynamiek ontstaat in andere deelgebieden zullen voor
deze gebieden waar nodig ook ontwikkelkaders worden opgesteld
(zoals het noordelijke deel van Oostkavels).

2

INHOUDSOPGAVE
Introductie	
1. Toekomstbeeld Stationskwartier 2025	
2. Inleiding	
3. Motivatie 	
4. Doelen	
5. Kader Stationskwartier	
6. Ontwikkelstrategie	
7. Projecten	
8. Instrumentarium	
9. Samen werken aan het Stationskwartier 	
Bijlage 1A: ontwikkelkader Randstad	
Bijlage 1B: ontwikkelkader Wisselweg	

5
7
9
10
15
21
25
29
33
35
36
37

3

STATIONSKWARTIER
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INTRODUCTIE
Dit document bevat de visie en aanpak van het Stationskwartier
Almere Centrum als complementair onderdeel van de binnenstad,
Almere Centrum: Hart van de stad. Het gaat in op het toekomstbeeld
en de ambitie van de gemeente voor dit gebied, de doelen die
daarbij worden nagestreefd en de wijze waarop. De visie past
binnen het programma Almere Centrum: Hart van de Stad en de
ontwikkelstrategie Almere Centrum 2017. Deze ambities zijn op
hun beurt weer passend binnen de ambities en doelen van het
programma Almere 2.0.

De programmaorganisatie Almere Centrum: Hart van de stad
draagt zorg voor de opstelling en toepassing van dit kader en is
verantwoordelijk voor het toepassen daarvan op initiatieven. In dat
proces worden de initiatiefnemers nadrukkelijk betrokken.
Als het initiatief voldoende passend is volgt een besluit om het
tot een project te maken. Op dat moment wordt het project een
gebiedsontwikkelingsproject dat tot realisatie wordt gebracht
conform de aanpak en methodiek die daarvoor binnen de
gemeente is opgesteld.

Dit document beschrijft het kader voor de ontwikkelingen, dat
aansluit op de visie voor het gebied en van waaruit de verschillende
opgaven binnen het gebied worden aanpakt en uitgewerkt. Het
bevat belangrijke kaders en uitgangspunten vanuit de gemeentelijke
invalshoek. Per ontwikkeling wordt een verdieping op deze kaders
gemaakt, specifiek voor die locatie. Dat maakt de kans op een
succesvolle transformatie, passend bij de ambities van de
gemeente en de betrokken partijen, het meest kansrijk.
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Leren en recreëren

Reizigers stromen en verblijfskwaliteit
gaan hand in hand

Stadsstraten waar je met allure wordt
ontvangen en waar je stedelijk kunt wonen

Groene kwaliteit in de openbare ruimte

Wonen en werken lopen in elkaar over.
Plekken waar mensen zich ten alle tijden
thuis voelen

Een mix van functies creëert een 16-uurs
economie met ontmoetingen

Duurzame oplossingen (zoals zonnecellen)
integreren in het ontwerp en de
architectuur

Internationale allure
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Water en groen op een stedelijke manier
ingepast in het centrum

1. TOEKOMSTBEELD STATIONSKWARTIER 2025
Het is 2025. Middenin Almere ligt Almere Centrum: het hart van
de stad. Een jonge en levendige binnenstad waar steeds meer
mensen wonen, werken, leren en recreëren. Er is een reeks
aan plekken waar bezoekers en bewoners graag zijn en zich thuis
voelen. Vanuit stad, regio en land komen mensen naar het hart van
de stad. Hier geniet men van het groene en waterrijke centrum, dat
eigentijds is.
Het Stationskwartier, als belangrijk deelgebied van de binnenstad,
heeft een internationale duurzame uitstraling door de
aanwezigheid van bedrijven en instellingen met een internationaal
karakter. Door de centrale ligging in de Metropoolregio
Amsterdam, in Almere zelf, en de uitstekende bereikbaarheid
is de aantrekkingskracht voor dit type vestigers groot. Er zijn
aantrekkelijke voorzieningen voor bedrijven en reizigers die
gebruik maken van de vernieuwde luchthaven Lelystad. Dit alles
heeft een stevige impuls gegeven aan de werkgelegenheid in
Almere.
In het Stationskwartier is er voor velen een aantrekkelijke
woning te vinden; van starter tot gepensioneerden, voor
alleenstaanden en gezinnen. Het betreffen overwegend
appartementen, in verschillende kwaliteiten zowel huur als koop,
soms in combinatie met andere functies. Het is echt centrum
wonen. Zo is het centrum van Almere door dit Stationskwartier
een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van de Metropoolregio
Amsterdam en de Randstad geworden.

In het Stationskwartier staat ontmoeting en functiemenging centraal.
Het Stationskwartier maakt dankbaar gebruik van de voorzieningen
die in het bruisende centrum van Almere aanwezig zijn en voegt
met zijn eigen programma daar veel aan toe. Het Stationskwartier
heeft zich door transformatie en soms sloop/nieuwbouw van
bestaande bebouwing, toevoeging van nieuwbouw en variatie in
bebouwing ontwikkeld tot de entree van de Binnenstad en van
Almere. Een entree waar je met allure ontvangen wordt en je direct
de onderscheidende kwaliteiten van Almere ervaart.
Het Stationskwartier nodigt uit. De uitstraling van de omgeving, de
bebouwing, openbare ruimte en Mandelapark is aantrekkelijk. Het
is zichtbaar dat in alles aandacht is besteed aan duurzaamheid,
energie en vooral ook stedelijke vergroening. Materiaalgebruik en
geïntegreerde zonnecellen in het dak van station vallen direct op.
Door soms subtiele toepassing van groen heeft de gehele openbare
ruimte een groene uitstraling. Grote bomen zorgen voor
schaduw en verkoeling. Bezoekers voelen zich op ieder moment
welkom en veilig, en genieten van het dynamische stadsleven.
Noord en zuid van het station zijn logisch met elkaar verbonden
via en transparante doorgang door het station. Aansprekende
nieuwe architectuur en goed ingerichte openbare ruimte met veel
groen slaat een brug tussen noord en zuid. De relatief jonge en
ondernemende bevolking van Almere heeft heel wat in zijn mars
en deze kracht is in dit gebied zichtbaar uit de verf gekomen. Het
Stationskwartier is van alle Almeerders, net als het centrum.
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In dit alles speelt het vernieuwde station een belangrijke rol.
Een station van de 21e eeuw dat kwaliteit uitstraalt en voorziet in
de behoeftes van vandaag, straks en de toekomst en dat past
bij de groeiende Metropoolregio Amsterdam. Het Station en
Stationskwartier zijn aantrekkelijke plekken van ontvangst en
ontmoeting en daarmee een visitekaartje van de stad. Het is op
vele plekken zichtbaar dat nog maar kort geleden de Floriade is
gehouden in de stad. In en om het station gaan reizigersstromen
en verblijfskwaliteit hand in hand. Het gebied heeft een eigen
identiteit en draagt op haar manier bij aan een sociaal, economisch
en ecologisch duurzaam Almere. Het vernieuwde Stationsplein is
met zorg ontworpen en bestaat uit het voormalige Stationsplein
en Mandelaplein. De vernieuwde, transparante en naar de
omgeving gerichte stationshal is een eigentijds icoon van
duurzaamheid en ontmoeting, passend in dit sterke Stationskwartier
en passend in de bijzondere en eigentijdse stad Almere.
Dit is het beeld dat velen in Almere voor ogen hebben als het gaat
om het Stationskwartier en het station. Om dit beeld werkelijkheid
te laten worden is er veel inzet en energie nodig. In deze
Ontwikkelstrategie wordt daarvoor een aanpak geschetst, deze
visie en strategie bouwt voort op de eerder genomen besluiten en
vastgestelde visies voor Almere Centrum; hart van de stad.

Het Stationskwartier is een gebied met potentie. Dat komt door de
aanwezigheid van het station Almere Centrum. Dit intercitystation verbindt
Almere met onder meer Amsterdam, Schiphol, Utrecht, Lelystad en Zwolle.
Station Almere Centrum is het grootste intercitystation aan de Flevolijn en
zal naar verwachting de komende jaren verder groeien. Ook komt het door
de ligging in het centrum van Almere aan zowel één van de belangrijkste
winkelstraten (Stationsstraat en -plein) als het zakencentrum. Dit maakt
het Stationskwartier tot een gebied met potentie, wat kan bijdragen aan
het uitgroeien van Almere Centrum tot een dynamisch knooppunt voor
stad en regio met aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor een
veelheid van (boven)regionale functies.

Luchtfoto Almere Stationskwartier - 2014 (prorail.nl)
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2. INLEIDING

REALISEREN VAN AMBITIE: STATIONSKWARTIER BELANGRIJK VOOR STAD EN REGIO

Onder het moto “HET KAN in Almere” wordt hard gewerkt aan
de ontwikkeling en groei van de stad. Het drukt uit dat veel hier
mogelijk is, nieuwe initiatieven en innovaties welkom zijn en met lef
en overtuiging wordt gewerkt. Dat geldt ook voor de aanpak van
het Stationskwartier! Met haar strategische ligging, als onderdeel
van het bovenregionale voorzieningenaanbod van het Almeerse
centrumgebied, het snel groeiende aantal bewoners van Almere
en de Amsterdamse metropoolregio biedt het Stationskwartier
een enorm ontwikkelpotentieel. Vanuit dit ontwikkelpotentieel kan
het gebied transformeren tot een bruisend gebied, een goede
aanvulling en versterking voor Almere Centrum, een gebied
met verblijfskwaliteit waar ontmoeten, ondernemen (werken) en
ontwikkelen (leren) centraal staan.

De ontwikkeling van het Stationskwartier is eveneens belangrijk voor
een evenwichtige groei van de stad en haar eigen bewoners. Dit
belang zit vooral in de potentie om (boven)regionale functies op te
nemen, het economisch profiel van de gehele stad te verbreden en
te versterken en daarmee nieuwe werkgelegenheid aan te trekken.
Een verdere versterking van het economisch profiel levert essentiële
bijdragen aan de kwalitatieve groei van de stad. Het centrumgebied
van Almere biedt, qua bereikbaarheid, ontwikkelruimte en
voorzieningenaanbod, optimale kansen voor een verdere
doorontwikkeling en verdichting, zodat er een kloppend hart
ontstaat waar een mix van functies zorgt voor een levendig gebied.

Deze ambities liggen ten grondslag aan de programmalijn
“Versterken Hart van de Stad”. Deze programmalijn vertaalt de
ambities en doelen van de RRAAM en Almere 2.0 naar Almere
Centrum: het hart van de stad. Deze programmalijn gaat over
de ruimtelijke, sociale en economische ontwikkeling van Almere
Centrum; het hart van de stad. Het hart van de stad strekt zich uit
van de noordzijde van het stationsgebied tot en met de Steiger in
Almere Haven.

Waarom is dit van belang: Almere heeft als groeiende stad positie
binnen de noordvleugel. Niet alleen door een woningprobleem van
de noordvleugel te helpen oplossen maar ook door het bieden
van vestigingsmogelijkheden voor (boven)regionale functies. Het
Stationskwartier is hierbij belangrijk. Hiermee worden meerdere
doelen gediend: de noordvleugel kan meer aan en verstevigt
daardoor haar nationale en internationale positie én de stad komt
meer in balans door naast wonen ook interessante werkgelegenheid
en voorzieningen te bieden.

Almere Centrum als belangrijke schakel tussen Schiphol, Amsterdam en
Luchthaven Lelystad (SAAL-lijn)

Uitsnede en begrenzing Stationskwartier
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Uitvoeringsgebied Programmalijn ‘Hart van de Stad’

3. MOTIVATIE
ALMEERSE GROEI-AMBITIE & POSITIE IN DE
REGIO
Almere is een stad met een opdracht: groeien. Groei van Almere
is belangrijk voor Nederland, voor de regio, voor de huidige stad
en voor de samenleving van Almere. Almere is ontstaan vanuit de
grote behoefte aan nieuwe ruimte om te wonen en te leven. Deze
behoefte is in de Amsterdamse metropoolregio, één van de grootste
economische motoren van Nederland, onverminderd actueel.
Van een stad met circa 200.000 inwoners nu, zal de stad verder
groeien tot ca. 350.000 inwoners in de toekomst. Deze enorme
groeiopgave is hard nodig om de ruimtedruk in de noordvleugel en
binnen de metropoolregio evenwichtiger op te vangen.

heeft een hoog voorzieningenniveau, een hoogwaardige uitstraling
en inrichting en is in 2017 uitgeroepen tot ‘Beste Binnenstad
2017-2019’ van Nederland. De verdere groei vraagt een blijvende
versterking van het voorzieningenniveau in het centrumgebied.

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 een forse impuls. Er wordt toegewerkt naar
een centrum met een voorzieningenniveau dat hoort bij een stad
van 200.000 tot 350.000 inwoners. Het gebied wordt zichtbaar en
voelbaar als hart van de stad, zal een sterkere regionale betekenis
krijgen en wordt dé ontmoetingsplek voor zowel bewoners als
bezoekers.
De gemeente Almere zet samen met diverse investeerders in op
verdichting in Almere Centrum. Het Stationskwartier is één van de
gebieden die verder wordt ontwikkeld. De interesse van de markt
in het gebied neemt toe en een hotel vestigt zich in het Martinezgebouw. Het belang in dit gebied ligt primair op het ontwikkelen
van een gebied dat direct aansluit op en onderdeel is van het
centrum, met een geheel eigen profiel dat complementair is aan
de rest van het centrum en andere stationslocaties zoals Poort
en Muziekwijk. Ingezet wordt op de toevoeging van woningen,
economisch programma en voorzieningen. Hierdoor komen er
meer werknemers, bewoners en gebruikers in het gebied, wat leidt
tot meer sfeer en beleving, meer werkgelegenheid, meer draagvlak
voor voorzieningen en meer vervoerswaarde voor het station.

Maar Almere groeit ook omdat het voor de stad en zijn huidige
samenleving van groot belang is. Daarbij kiest Almere voor kwaliteit
en niet voor kwantiteit. Het is niet meer groei om de groei, maar
gepaste groei om meer kwaliteit te maken voor de stad en haar
samenleving. Almere is vooral gegroeid als woonstad. Met de
ontwikkeling van uitleggebieden blijft het inwonersaantal de
komende jaren ook significant groeien. Naast deze groei van
inwoners en woningen moet de stad door groei van economische
activiteiten en werkgelegenheid worden versterkt.
Vanuit het programma ‘Almere Centrum: Hart van de Stad’ is de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het Almere Centrum met als
doel om Almere Centrum tot hét centrum van -de polycentrische
stad- Almere te maken. Niet zonder resultaat: het huidige centrum

STATIONSKWARTIER ALS ONDERDEEL VAN HART
VAN DE STAD

Sleutelprojecten in de binnenstad
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ANALYSE
STATIONSKWARTIER BIEDT NOG GEEN
AANTREKKELIJK VESTIGINGS- EN
WOONKLIMAAT
Het huidige Stationskwartier is een gebied met een beperkte
verblijfskwaliteit. Hoewel enkele bestaande gebouwen soms
verrassend kwalitatief in architectuur zijn, mist de vertaalslag
tussen gebouw en openbare ruimte. Hierdoor is er weinig tot geen
interactie tussen gebouwen en openbare ruimte, wat zich vertaalt
in slecht functionerende straten, pleinen en parken. Op enkele
locaties is een overmaat aan openbare ruimte, geen heldere grens
tussen publiek en privaat, en de openbare ruimte mist variëteit én in
sommige gevallen ook kwaliteit, betekenis en goede plekken voor
ontmoeting.
De kwaliteitsslag die het centrum van Almere heeft doorgemaakt
is niet doorgezet naar het station zelf. Hoewel het station goede
overstapmogelijkheden van de ene modaliteit naar de andere kent
blijft de beoordeling van station Almere centrum door treinreizigers
achter bij vergelijkbare stations. De uitstraling en belevingswaarde
van het trein- en busstation is beperkt en de inrichting en uitrusting
is naar binnen gekeerd en gedateerd. De voorzieningen zijn van
beperkte kwaliteit en het beheer en onderhoud laat op veel plekken
te wensen over. De fietsenstallingen zijn kwantitatief en kwalitatief
onder de maat.

Het spoor en het station delen het centrumgebied en het
Stationskwartier op in twee delen: noord en zuid. Aan de zuidzijde
ligt de binnenstad met het kernwinkelgebied en vele stedelijke
voorzieningen dat de afgelopen decennia in aanbod en kwaliteit
is gegroeid. Dit is een gebied met veel reuring tot aan het station.
Aan de noordzijde ligt het zakencentrum en functioneert tussen
09.00u – 17.00u (8-uurseconomie), zodat het wordt gedomineerd
door kantoorfuncties. Lege parkeerterreinen, uitgestorven
kantoorgebouwen, plinten die donker zijn, donkere tunneltjes
en een gebrek aan ogen op de straat leidt er toe dat het buiten
kantoortijden als sociaal onveilig wordt ervaren.
Het Stationskwartier kent een gescheiden verkeersstelsel.
Vooral in het stedelijk gebied waar verschillende modaliteiten
samenkomen, kent dit ook een aantal nadelen. Het spoorviaduct
en de busbaan vormen fysieke en mentale barrières met name
voor fietsers en voetgangers. Er mist een goed netwerk tussen
de belangrijkste bestemmingen in het gebied evenals kwalitatief
goed en aantrekkelijke verblijfsplekken. Aan de noordzijde is
weinig beschutting en de wind heeft hier vrij spel tussen de hoge
bebouwing. Aanwezige routes worden niet op een logische
wijze begeleid door bebouwing. Voor nieuwe bezoekers die uit
de trein komen is oriëntatie lastig, zowel in als buiten het station.
Wayfinding, overmaat aan openbare ruimte en sociale veiligheid is
aan de noordzijde een probleem.
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Het vastgoed uit de jaren ’80 tot 2000 sluit niet meer aan bij de
wensen in de huidige kantorenmarkt. De gebouwen zijn opgezet als
stand-alone gebouwen voor Single-tennant gebruik, waardoor ze
sterk naar binnen gekeerd zijn. In de hoogbouw zijn de vloeren klein
gehouden en nog gericht op het “oude” werken. De kantoren en
bijbehorende parkeerterreinen staan deels leeg. Bedrijven zoeken
steeds meer naar kantoorlocaties die ingericht zijn op interactie.
Dat wil zeggen dat ze op zoek zijn naar grotere vloervelden om
het nieuwe werken uit te rollen, de voorkeur geven aan publieke
voorzieningen in de plint boven eigen bedrijfskantine en een gebied
willen waar er voldoende ondersteunende voorzieningen zijn voor
het plezier van de medewerker en voor het ondersteunen van de
bedrijfsvoering.
De huidige voorraad woningen in het Stationskwartier bestaat
met name uit drie- en vierkamerappartementen in het bereikbare
(€122.000 - €156.000) en het lage middeldure (€156.000
-€201.000) segment. Bijna de helft van alle woningen is sociale
huursector en een kwart is vrije sector huur. Een dynamischer
en levendigere omgeving vraagt ook om een dynamischere
woningmarkt. Deze dynamiek moet zowel in de grootte van
de woning als in de verhouding huur/koop terug te vinden zijn.
Marktpartijen komen voornamelijk met plannen voor eenkamer
appartementen. Massale toevoeging van eenkamerappartementen
creëert een nieuwe monocultuur en draagt maar ten dele bij aan de

STATIONSKWARTIER HEEFT POTENTIE
ontwikkeling van een gevarieerd gebied. Verder wonen er relatief
veel jongeren, én ouderen (vooral door de aanwezig van een
seniorencomplex). De doorstroming is hoog, mensen verhuizen
sneller dan gemiddeld in Almere naar een andere woning (vaak blijft
men wel in Almere). De instroom van buiten Almere is hier hoog.

Het noordelijk deel van het Stationskwartier heeft -onder meer
met haar beschikbare ruimte- veel potentie om uit te groeien
tot volwaardig en complementair onderdeel van het centrum
van Almere. Dit gebied heeft met haar hoogbouw een zekere
metropolitaanse identiteit en heeft daarbij nog veel ontwikkelruimte.
Door benutting van de ontwikkelruimte door verdichting en mix van
functies toe te passen worden niet alleen functies en gebruikers
toegevoegd, maar ligt ook de kans om de monofunctionaliteit in
dit gebied te doorbreken, de kwaliteit van de openbare ruimte te
verbeteren, de menselijke maat en geborgenheid te introduceren
en daardoor een veel gebruikt, dynamisch en aantrekkelijk gebied
te maken.
Almere beschikt over een kantorenpotentieel. De leegstand
vermindert en de interesse van investeerders neemt toe (Savills:
Kantorenmarkt Almere stevent af op structureel herstel, sept 2018).
Almere Centrum en daarbinnen het Stationskwartier is de meest
geschikte locatie voor kantoren. De recent uitgevoerde strategische
kantorenanalyse (Cushman & Wakefield, sept 2018) laat zien dat
het Stationskwartier in de basis zeer goede vestigingsvoorwaarden
biedt gelet op onder andere de gunstige bereikbaarheid vanuit
spoor en weg en de nabijheid van een hoogwaardig centrum met
voorzieningen. Het gebied kent zowel een goede ontsluiting via
het spoor met het intercity station als via de A6 die op slechts
5 minuten rijden ligt. Bovendien zijn ook op stedelijk niveau de
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verbindingen goed geborgd doormiddel van het busstation. Kijkend
naar de geschiktheid van de bestaande kantoorgebouwen in het
gebied dan blijkt dat de drie bestaande hoogbouw kantoren in het
stationsgebied in hun huidige staat kansrijk zijn. Voor de overige
kantoorgebouwen ligt dat genuanceerder. Vanuit de markt is veel
vraag om bestaande kantoorgebouwen in het Stationskwartier te
transformeren naar wonen.
Het Station Almere Centrum is het grootste intercitystation aan
de Flevolijn en heeft daarmee een belangrijke functie in het
openbaarvervoernetwerk van de regio en in het vestigingsklimaat
van Almere Centrum. Naar verwachting zal deze functie ook na
2025 nog verder ontwikkelen vanwege de groei van Almere, de
verdere uitbreiding van het vervoersnetwerk van de randstad,
de uitbreiding van Lelystad Airport en de mogelijke komst van
de IJmeerlijn. Om de kwaliteit van station Almere Centrum te
verbeteren en de potentie te benutten werkt de gemeente samen
met NS, ProRail en provincie Flevoland aan verbetermaatregelen
voor het Station.

CONCLUSIE
Doorontwikkeling van het Stationskwartier als complementair
gebied met een eigen woon- en werkprofiel binnen het geheel
van Almere Centrum: het hart van de stad is essentieel voor een
vitaal, leefbaar en compleet centrum van een groeiende stad.
Nabijheid van het station en het centrum maakt het aantrekken
van nieuwe doelgroepen, functies en gebruikers mogelijk.
Aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied kunnen worden
vergroot door optimalisering van bereikbaarheid, versterking van
routing en inrichting openbare ruimte in samenhang met de nieuwe
doelgroepen, andere gebruikers en functies.
Ruimte in Stationskwartier is een potentiële kans

De ontwikkeling van het Stationskwartier vraagt niet alleen sterke
nieuwe functies (dragers) maar ook om het behoud van de focus op
dit gebied als werkgebied en ook een passende inrichting van de
openbare ruimte en een verdere optimaliseren van bereikbaarheid
(op stedelijk en lokaal niveau). Om het gebied te ontwikkelen tot
een gevarieerd gebied met groot stedelijke allure is het ook van
belang om ruimte te bieden aan wonen. Door transformatie van
gedateerde kantoorpanden, inrichting van de openbare ruimte,
bereikbaarheid, vernieuwing Station Almere Centrum en nieuwe
functies in samenhang met elkaar op te pakken liggen er kansen
om een aantrekkelijk, dynamisch, levendig en complementair
gebied te maken.

Stationskwartier; hoogwaardige architectuur, maar weinig relatie tussen
gebouw en openbare ruimte
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Stedelijke ontwikkeling gekoppeld aan de aanwezigheid van een belangrijk
station: dat is knooppuntontwikkeling. Voor steeds meer voorzieningen,
diensten en bedrijven is de directe aanwezigheid van een belangrijk station
een cruciale vestigingsfactor. Met knooppuntontwikkeling worden naast
sociale en maatschappelijke belangen ook economische belangen gediend. Het
Stationskwartier biedt daar ruimte voor.
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4. DOELEN
COMPLEMENTAIR ZIJN AAN
HET BESTAANDE CENTRUM

Complementaire programmering

Logische & geprogrameerde routing

16 uurs economie

Hoogstedelijk & groen karakter

Gemengd en dynamisch gebied

KNOOPPUNT ONTWIKKELING
Complementaire programmering

Centrale opgave is dat het Stationskwartier zich als complementair
onderdeel van het centrum ontwikkelt met een
eigen
onderscheidend profiel door naast werken en wonen ook ruimte
te bieden voor andere functies, waaronder (boven)regionale
functies. Dit betreffen functies waarvoor naast de centrale ligging
Aantrekken bovenregionale
functies deze
ook de aanwezigheid van het station van belang
is. Door
functiemix ontstaat een langer, intensiever en veelzijdiger gebruik
van de openbare ruimte. Complementariteit komt mede tot uiting
door het uitgangspunt dat de functiemix de huidige functies in
Almere Centrum versterken. Dus bijvoorbeeld, geen verdere
retailuitbreiding aan de Noordzijde van het station.
De stad houdt niet op bij de grens van het Stationskwartier.
Met name bij doorlopende routes hebben deze opgaven ook
betekenis voor gebieden buiten de singels die wel in het directe
invloedsgebied van het station liggen, zoals Randstad 20/21.

Diverse programmering met plintfuncties
kenniswerker; ontmoeting en ontzorging

Gemengde verkeersystemen

gericht

op

moderne

Gemengde verkeersystemen

Logische & geprogrameerde
routing
Aantrekken bovenregionale
functies

16 uurs economie
Benutting capaciteit station

Almere kent een toenemend pendelsaldo richting GrootAmsterdam en Utrecht. De belangrijkste oorzaak: waar de in Almere
woonachtige beroepsbevolking de afgelopen jaren is toegenomen,
is de werkgelegenheid in Almere gelijk gebleven. In 2015 ca.
62.000 dagelijkse verplaatsingen in de ochtendspits van Almere
Benutting
station
Hoogstedelijk & groen karakter
Gemengd
naarcapaciteitGroot-Amsterdam/Utrecht/Hilversum
enen dynamisch
ca. gebied
20.000 van
Groot-Amsterdam/Utrecht/Hilversum naar Almere. De capaciteit
van het spoor biedt kansen. Versterken van het knooppunt door
het toevoegen van meer werkgelegenheid en onderwijsplaatsen
in Almere Centrum en specifiek in het Stationskwartier, draagt bij
aan het aantal verplaatsingen naar Almere Centrum en daarmee
aan de benutting van het spoor. Dit heeft een positief effect op de
leefbaarheid, beleving en sociale veiligheid van Almere Centrum.

Intensivering van de bebouwing en meer ruimte voor langzaam verkeer
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Complementaire programmering

NIEUWE WERKGELEGENHEID
DOOR AANTREKKEN VAN
(BOVEN)REGIONALE FUNCTIES

Aantrekken bovenregionale functies

Gemengde verkeersystemen

Complementaire programmering
Logische & geprogrameerde routing

Gemengde verkeersystemen
16 uurs economie

LEVENDIG EN DYNAMISCH STATIONSKWARTIER
MET HOOGSTEDELIJKAantrekken
KARAKTER
Complementaire
bovenregionale functies
Benutting
capaciteitprogrammering
station
Benutting capaciteit station

Hoogstedelijk & groen karakter

Gemengd en dynamisch gebied

Het Stationskwartier leent zich bij uitstek voor bestemmingen
van (boven)regionale betekenis. Naast het WTC en het UWV
ontbreken deze bestemmingen momenteel. Het toevoegen van
krachtige nieuwe bestemmingen is belangrijk om in het gebied
nieuwe gebruikers te introduceren en nieuwe werkgelegenheid te
creëren, die voor huidige en toekomstige Almeerders van belang
is. Belangrijk is dat deze nieuwe functies zich verbinden met de
stad, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bestaande functies
of zichzelf open te stellen voor andere gebruikers. Meer gebruikers
en een grotere diversiteit aan gebruikers zijn belangrijk voor de
verdere doorontwikkeling van het gebied naar een dynamischer
en bruisender stadsdeel, dat op zijn beurt het weer voor nieuwe
gebruikers aantrekkelijk maakt. De gemeente heeft hier de
mogelijkheid om nieuwe bestemmingen te faciliteren op één van
haar eigen percelen en daarmee het vliegwiel te zijn.

Meer functies in hogere dichtheden en hoogstedelijk wonen zorgen
voor meer mensen in een gebied over langere periodes van de dag
en de week. In de Ontwikkelstrategie Almere Centrumgebied wordt
het belang van functiemenging benoemd: functies die gedurende
de dag en avond (14- tot 16-uurseconomie) gebruikers faciliteren.
Aantrekken bovenregionale functies
De nieuwe generatie ziet de stad als haar huiskamer en zoekt
ontzorgen van ’s ochtends vroeg tot ‘avonds laat. Dat vraagt een
gebied met hoogstedelijk karakter, een divers pakket aan functies
die dagelijks worden gebruikt en een passend woningaanbod
voor verschillende doelgroepen. Om dynamiek, levendigheid en
bestedingskracht toe te voegen aan het gebied wordt ingezet
op een woningbouwprogramma voor studenten, expats, jonge
starters, werkende stellen, emptynesters en overige één- en
tweepersoonshuishoudens.

Onderwijs of een groot zakelijke instelling als regionale trekker

Levendige openbare ruimte waar zakelijk en gewone leven door elkaar
heen lopen en continu activiteit is. De focus op langzaamverkeer en
verblijfsruimte, biedt veel kansen voor een groene kwaliteit
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Logische & geprogrameerde routing

16 uurs economie

Gemengde verkeersystemen
Hoogstedelijk
& groen karakter

Logische
geprogrameerde
routing
Gemengd& en
dynamisch gebied

16 uurs economie

De gewenste functiemenging concentreert zich primair langs
belangrijke routes en op belangrijke plekken. Functiemenging
(programmering) is breder dan alleen het vullen van gebouwen
of vacante plots. Het gaat hierbij tevens over het mengen van de
Benutting capaciteit station
Hoogstedelijk & groen karakter
Gemengd en dynamisch gebied
verkeersstructuur, de overmaat aan openbare ruimte vullen met
nieuwe gebouwen of (tijdelijk) programma en multifunctioneel
gebruik maken van de openbare ruimte met bijvoorbeeld festivals.
In potentie is het Stationskwartier, met haar vele reizigers een
aantrekkelijke woon-, werk- en ontmoetingsplek van Almere en
daarmee een goede aanvulling op het bestaande centrum.

VOETGANGER CENTRAAL
Complementaire programmering

Het verkeerssysteem en de routes kunnen bijdragen aan
het gebruik, de verblijfskwaliteit en de beleving vanuit het
Stationskwartier. De opgave: een stedenbouwkundig raamwerk
bouwen vanuit de voetganger (iedere gebruiker in het gebied wordt
of is een voetganger) waarbij aantrekkelijke functionele routes,
Aantrekken bovenregionale functies
excellente wayfinding en sociaal veilige omgeving aansluiten
op de
inrichting van de openbare ruimte en de aanwezige bebouwing met
haar diverse functies.
Voetganger, fietser en OV zijn de mobiliteitsdragers voor wonen en
werken in het Stationskwartier. Daardoor zouden parkeernormen
naar beneden bijgesteld kunnen worden waardoor ruimte gecreëerd
wordt voor de voetganger en fietser. Dit hoort bij het hoogstedelijk
karakter waarbij verblijf, ontmoeting en interactie hand in hand gaat

Gemengde verkeersystemen

Logische & geprogrameerde routing

16 uurs economie

met functionaliteit. Verlaging van de parkeernormen is mogelijk door
toepassing van vernieuwende concepten, bijvoorbeeld gebruik
van deelauto’s of e-bike faciliteiten. De normen voor parkeren zijn
opgenomen in de gemeentelijke parkeernota.

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.

capaciteit station
Hoogstedelijk & groen karakter
Gemengd en dynamisch gebied
DeBenutting
ecologische
structuren
in steden vallen vaak
samen met de
langzaamverkeerroutes door de stad. Door de focus te leggen op
de voetganger, ontstaan er kansen om rondom deze routes ook in
te zetten op natuur. De wisselwerking tussen de groene structuur
en levendigheid op straat, zorgen voor een kwalitatieve omgeving
om te wonen, verblijven en om te lopen of fietsen.

Openbare ruimtes die draaien om de voetgangers, zowel qua
doorstroming als verblijf.

Groene kwaliteit gaat goed samen met de focus op voetgangers in het
gebied

17

RELATIE TUSSEN DOELEN
De verschillende doelen hangen met elkaar samen. Door de doelen
gezamenlijk en integraal op te pakken kan het gebied echt worden
versterkt. Vestiging van gewenste nieuwe (boven-)regionale functies
is kansrijker als de openbare ruimte passend is bij deze functies,
goede routes naar het centrum zijn gerealiseerd en de uitstraling
en belevingskwaliteit van het station aanzienlijk is verbeterd. Als
zich nieuwe (boven-) regionale bestemmingen vestigen, heeft dat
ook invloed op transformatie van bestaande bestemmingen naar
bijvoorbeeld hoogstedelijk wonen.

Complementaire programmering

Complementaire programmering

Gemengde verkeersystemen
Aantrekken bovenregionale functies

Aantrekken bovenregionale functies

Benutting capaciteit station

Gemengde verkeersystemen

Logische & geprogrameerde routing
Benutting capaciteit station

Hoogstedelijk & groen karakter

programmering
Gemengde verkeersystemen
Logische & geprogrameerde
routing& geprogrameerde routing16 uurs economie
Logische & geprogrameerdeComplementaire
routing
16 uurs economie
Complementaire
programmering
Gemengde verkeersystemen
Logische

16 uurs economie

16 uurs economie
Complementaire
programmering
Gemengde verkeersystemen
Aantrekken
functies
Benutting
Gemengd
en dynamisch
gebied
Hoogstedelijk & groen
karakter bovenregionale
Gemengd
en dynamisch
gebied capaciteit station
Aantrekken
bovenregionale
functies
Benutting capaciteit station Hoogstedelijk & groen karakter
Hoogstedelijk & groen karakter
Gemengd en dynamisch gebied

Logische & geprogrameerde routing

16 uurs economie

Hoogstedelijk & groen karakter

Gemengd en dynamisch gebied

Gemengd en dynamisch gebied
Aantrekken bovenregionale functies
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Benutting capaciteit station

Sfeerbeelden
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DOORVERTALING VAN DE ALMERE PRINCIPLES
NAAR STATIONSKWARTIER PRINCIPLES

De doelen uit hoofdstuk 4 zijn vertaald in een ruimtelijk en
programmatisch kader passend bij de strategische kantorenanalyse
Almere Centrum (Cushman & Wakefield, sept. 2018). De functie van
dit kader is om passende nieuwe ontwikkelingen en transformatie
(en eventuele sloop en nieuwbouw) van bestaande gebouwen te
begeleiden en vorm te geven. Het kader laat de hoofdlijnen zien van
de gewenste ontwikkeling. Het biedt ruimte om samen met direct
belanghebbenden verder uit te werken.

Het werken aan het Stationskwartier wordt gestuurd door de
Almere Principles
1 Koester diversiteit
In het Stationskwartier wordt programma en infrastructuur gemengd
en kent bebouwing en openbare ruimte voldoende variatie waardoor
interactie ontstaat en momenten worden gecreëerd.
2 Verbind plaats en context
Het Stationskwartier heeft een stedelijk metropolitaan karakter
waarbij het Intercitystation de motor en de entree is van het gebied.

400m
400m

200 m

3 Combineer stad en natuur
Het Stationskwartier is stedelijk en groen tegelijk. Ruimtes worden
efficiënt gebruikt. De ruimtelijke structuur is logisch, doelmatig,
sociaal veilig en interessant. Flora en fauna gaan verbintenis aan met
het gebied en gebruikers van het gebied.

200 m

4 Anticipeer op verandering
Het Stationskwartier heeft gebouwen, routes, structuren en
openbare ruimte die flexibel kunnen meegroeien met de toekomst.
5 Blijf innoveren
In het Stationskwartier zullen wij nieuwe en verbeterde processen,
technologieën en infrastructuren aanmoedigen en experimenten en
kennisuitwisseling ondersteunen.

Programmering

6 Ontwerp gezonde systemen
Het Stationskwartier is duurzaam, wordt ontworpen vanuit het
Growing Green City concept en zullen wij in onze stedelijke systemen
‘cradle to cradle’- oplossingen benutten, in het besef van de
onderlinge afhankelijkheid van ecologische, sociale en economische
gezondheid op ieder schaalniveau.

Knooppunt ontwikkeling

Gemengd: accent op wonen

7 Mensen maken de stad
Bewoners, ondernemers en gebruikers in en van het
Stationskwartier maken het Stationskwartier!

Voetganger centraal

Gemengd: accent op werken
Gemengd: accent op winkelen

Groenblauwe kwaliteit

Ontvangstdomein
Programmering

Gemengd: accent op wonen
Gemengd: accent op werken

Knooppunt ontwikkeling

Voetganger centraal
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5. KADER STATIONSKWARTIER
COMPLEMENTAIR ZIJN AAN HET
BESTAANDE CENTRUM
Complementaire programmering

Gemengde verkeersystemen

Het Stationskwartier wordt een levendig gebied met een mix
van wonen én werken met daarbij horende ondersteunende
voorzieningen. Hierdoor ontstaat een 16-uurseconomie die
complementair is aan de bestaande binnenstad waar de nadruk
ligt op onderwijs, winkelen, leisure en cultuur, gecombineerd met
wonen.
Aantrekken bovenregionale functies

Benutting capaciteit station

Logische & geprogrameerde routing

16 uurs economie

In het Stationskwartier streven we naar het toevoegen van 2000 tot
2500 woningen. Hierbij geldt het volgende indicatieve programma:
Hoogstedelijk & groen karakter

Gemengd en dynamisch gebied

In directe nabijheid van het station ligt de nadruk op werken met een
aanvulling van wonen. Verder van het station verkleurt de nadruk
van werken naar wonen en leren. Het gemengde programma
trekt nieuwe kenniswerkers: mensen die de stad als huiskamer
benutten. Zij vinden de faciliteiten en sociale activiteiten van het
leven vooral buiten de deur. Dit vraagt om goede faciliteiten en
ontmoetingsplekken op loopafstand.

Een relatief groot deel van het programma zet in op kleine
betaalbare woningen (1- en 2-kamerwoningen) voor diverse
doelgroepen: studenten, expats, jonge starters, werkende stellen,
emptynesters en overige één en tweepersoonshuishoudens.
Daarmee ontstaat een programma dat in overige delen van
Almere weinig wordt aangeboden, terwijl de marktvraag naar deze
woningen groot is. Samen met de grotere 3- en 4-kamerwoningen
ontstaat een mix van woningtypen en passende woonconcepten
(bijvoorbeeld Friendswoningen, kleine appartementen met
gedeelde voorzieningen, etc.). Hiermee ontstaat een programma
dat complementair is ten opzichte van andere gebieden in Almere.
Ten opzichte van andere stationslocaties geldt dat het
Stationskwartier specifiek inzet op doelgroepen die de
voorzieningen in het stadscentrum benutten. De stationslocatie in
Almere Poort zet in op doelgroepen die meer gericht zijn op de
nabijheid van Amsterdam, terwijl de stationslocatie in Muziekwijk
met name is gericht op doelgroepen uit omliggende wijken (zoals
jongere starters).

Het Stationskwartier leent zich voor hoogstedelijk wonen waardoor
nieuwe én verschillende doelgroepen worden aangetrokken. Dit
zorgt voor variatie in bouw (beeldkwaliteit, etc.), demografie en meer
gebruik van functies en openbare ruimte. Hierbij is differentiatie van
groot belang. Uitgangspunten hierbij zijn:
•
Mix in woontypen
•
Mix in segmenten, van goedkoop tot duur
•
Aantrekkelijk voor meerdere doelgroepen

21

Complementaire programmering

Gemengde verkeersystemen

KNOOPPUNT ONTWIKKELING
Aantrekken bovenregionale functies

Benutting capaciteit station

Knooppuntontwikkeling is het leidende doel voor de ontwikkelingen
in het Stationskwartier. Door in te zetten op werkgelegenheid,
onderwijs en (boven)regionale functies rondom het station kan
Almere zich ontwikkelen van een eenrichtingsverkeersknoop
naar een tweerichtingsverkeersknoop. De gebruikersintentsiteit
zal toenemen en ontstaat meer behoefte aan een prettig en
overzichtelijk stationsgebied met voldoende (verblijfs)kwaliteit:
•
Het station en omgeving als ontvangstdomein zorgt voor
betere oriëntatie van reizigers op de stad en hun volgende
bestemming of de overstap naar een andere modaliteit.
Ruim van opzet, ontmoetingsplekken, goede wayfinding en
verblijfsplaatsen zijn hierin essentieel.

Logische & geprogrameerde routing

Complementaire programmering

16 uurs economie

NIEUWE WERKGELEGENHEID DOOR
AANTREKKEN VAN (BOVEN)REGIONALE
FUNCTIES

Hoogstedelijk & groen karakter

Gemengd en dynamisch gebied

Aantrekken bovenregionale functies

Nieuwe (boven)regionale functies versterken het Stationskwartier
als gebied an sich en als onderdeel van de binnenstad. Ze
zorgen voor intensivering van gebruik en zetten looproutes aan,
waardoor daar langs commercieel programma kansrijk wordt.
De randvoorwaarden - die o.a. in dit hoofdstuk aan bod komen
- scheppen een aantrekkelijk vestigingsklimaat waardoor nieuwe
functies worden aangetrokken. Deze nieuwe functies dienen als
trekker in het Stationskwartier en moeten ook op zodanige wijze in
het gebied worden ingepast:
•
Tot 400 m van het station beloopbaarheid centraal stellen. Dat
betekent nabijheid: een intensief stationsgebied en prettige
routing voor voetgangers.
•
Direct rondom station: verbeteren overstaprelaties; hiermee
zorgen voor overzichtelijke routing tussen de verschillende
modaliteiten (taxi, kiss&ride, trein, bus, fiets) en opheffen
van bestaande barrières. Gebundelde en georganiseerde
voetgangersstromen kunnen gebieden activeren en de
commerciële exploitatie van plinten versterken die weer
bijdrage aan een prettige overstap.

Gemengde verkeersystemen

Complementaire
programmering
Logische & geprogrameerde
routing

16 uursGemengde
economie verkeersystemen

LEVENDIG EN
DYNAMISCH
STATIONSKWARTIER
MET HOOGSTEDELIJK
KARAKTER

Benutting capaciteit station

Aantrekken
bovenregionale
Hoogstedelijk
& groen
karakter functies

Complementaire
programmering
Benutting
capaciteit
station
Gemengd en
dynamisch
gebied

Aantrekken bovenregionale functies

Logische & geprogrameerde routing

Gemengde
verkeersystemen
Hoogstedelijk
& groen karakter

Benutting capaciteit station

16 uurs economie

Logische
& geprogrameerde
Gemengd
en dynamisch routing
gebied

16 uurs economie

Hoogstedelijk & groen karakter

Gemengd en dynamisch gebied

Intensiveren
Het Stationskwartier is intensief en verdicht. Om een
16-uurseconomie mogelijk te maken moet het aantal gebruikers
omhoog. Dat kan worden bereikt door het reizen via het station te
stimuleren, maar het heeft nog meer baat bij meer programma met
navenant zoveel verschillende gebruikers in het gebied.
Die gebruikers intensivering wordt op verschillende manier bereikt:
•
Verdichten en hoogbouw toestaan: het gebied kent al een
aantal hoge torens. Die lijn kan doorgezet worden, waarbij
wel veel aandacht dient te zijn voor de menselijke maat en
beleving op maaiveld bijvoorbeeld door rekening te houden
met de bezonning van plekken, wind en geluid.
•
Gebruiksintensief programma toevoegen. Programma met
zoveel mogelijke gebruikers per m2 bvo. Goede invullingen
EEN zijn
ZEE AAN
RUIMTE
hotels,
flex-kantoren, onderwijsinstellingen en woningen.
25%

75%

Stationshuiskamer
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Huidige situatie: ‘Een zee aan ruimte’, afbeelding Urhahn

VOETGANGER CENTRAAL

GROEN-BLAUWE KWALITEIT INZETTEN
Complementaire programmering

Programmatische mix voor 16-uurseconomie
In het gehele Stationskwartier geldt een gemixte programmering
op gebouw niveau. Plinten dienen zoveel mogelijk publieke
toegankelijk programma te kennen. Daarbij is zowel ruimte voor
commercieel programma als dat gebouwen hun ontvangstdomein
openstellen voor publiek, ruimte bieden voor verblijf en ontmoeting,
en zo interactie ontstaat (op maaiveldniveau) tussen openbare
ruimte en gebouw. Voorbeelden daarvan zijn concepten zoals:
‘Stationshuiskamer’, Spaces en Tribes of de lobby van een
opleidingsinstituut (voorbeeld Universiteit Leiden in Den Haag).
In het kerngebied ligt de nadruk van de bebouwing op werk. In de
ring daaromheen met de kwaliteit van de singels wordt het accent
verlegd naar wonen.

Universiteit met publieke plint

Gemengde verkeersystemen

Logische & geprogrameerde routing

Verbonden stationspleinen
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
hoogwaardige uitstraling weerspiegelt de identiteit van de nieuwe
polderstad Almere: modern, groen en innovatief.
Aantrekken bovenregionale functies

Benutting capaciteit station

Hoogstedelijk & groen karakter

Inzetten op een beloopbaar Stationskwartier
Het Stationskwartier wordt een levendig gebied waar je als
voetganger prettig door heen kan bewegen. Het kerngebied
heeft levendige en transparante plinten die routes begeleiden. Die
begeleiding wordt gekenmerkt door;
•
Aantrekkingskracht; herkenbare en aantrekkelijke hoeken met
activiteit die over langere afstanden laten zien dat het gebied
een continu weefsel is.
•
Transparante plinten met een binnen-buiten relatie: plint
programmering die zowel de binnenzijde als de openbare
ruimte activeert. Bijvoorbeeld door een terras of buitenzitje,
ruimtes die overvloeien door grootschalige open puien of
overgangszones in de openbare ruimte die vanuit de plint
ingericht en gebruikt kunnen worden
•
Adressering aan het voetgangersgebied: alle bebouwing heeft
zijn hoofdentree aan het voetgangersgebied of de hoofdstraten
en niet op privé parkeerterreinen.
In het kerngebied rondom het stationsplein is er sprake van een
autoluw gebied, waarbij de voetganger en fietser eerste prioriteit
krijgen. Fietsers en voetgangers worden zoveel mogelijk gemixt
vanuit een shared space principe.
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16 uurs economie

Centraal in het Stationskwartier ligt het Mandelapark. Deze groenblauwe kwaliteit kan beter worden benut door versterking van een
parkroute die Doctor JM van Uylpark via het Mandelepark met
het Hanny Schafparkt verbindt en de groen-blauwe kwaliteit de
binnenstad in trekt. Het zorgt er tevens voor dat doorgaande fietsers
een alternatieve doorstroomroute hebben door het Stationskwartier
en de fiets brengt tot aan het station.

Gemengd en dynamisch gebied

•
•
•
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Gemeente neemt regie
Betrekken markt
Gebiedsgericht & opgaven
gestuurd werken

6. ONTWIKKELSTRATEGIE
INTEGRAAL REALISEREN VAN DOELEN

Het benutten van de potentie van het Stationskwartier vraagt een
integrale aanpak, waarbij alle doelen in samenhang met elkaar
worden gediend en tot werkzame en passende maatregelen
leiden, maar ook een aanpak waarbij denken over de lange termijn
hand in hand gaat met het nemen van maatregelen vandaag.

ONTWIKKELSTRATEGIE:
AANPAK VANUIT DRIE SPOREN
De komende jaren werken we aan de versterking van het
Stationskwartier tot een levendig en dynamisch stadsdeel dat een
complementair onderdeel is van het stadscentrum. Dit kan de
gemeente niet alleen. Door de samenwerking op te zoeken met
bestaande en nieuwe stakeholders kunnen we het gebied sterk
binnen de regio positioneren. Dit vraagt een overzichtelijke lange
termijn ontwikkelstrategie waarbij de beslissingen van vandaag de
kansen van morgen versterken en een proces waarin publiek en
privaat elkaar stimuleren het beste uit elkaar én het gebied te halen.
De basis voor deze strategie ligt in een programmatische aanpak
langs drie sporen.

SPOOR STAP INEENS

SPOOR ACTIEVE DOORONTWIKKELING

Na de investeringen in de binnenstad wordt vanuit het spoor
‘Stap ineens’ ingezet op het optimaliseren van het station, als
unique selling point van het Stationskwartier. Hiervoor is het project
‘Station en omgeving, verbetermaatregelen <2022’ opgestart. Het
is van belang om te investeren in het station, zeker gelet op de
ontwikkelingen zoals de Floriade 2022, Lelystad Airport en een
mogelijk OV-verbinding naar Amsterdam Centraal.is het cruciaal
dat de vele (toekomstige) gebruikers op kwalitatieve wijze hun
overstap kunnen vormgeven. Ook hier zit meerwaarde in de
profilering (imago) en verder activering van de functies van de
directe omgeving van het station.

Dit spoor heeft als doel de bestaande leegstaande gebouwen
en vacante plots te vullen met passende hedendaagse functies.
Daarbij is van belang: de juiste functie op de juiste plaats. Bij
het transformeren van bestaande gebouwen gaat het met name
om eigenaren of initiatiefnemers die een functiewijziging en/of
gebouwwijziging (bijvoorbeeld bouwhoogte) voorstellen aan de
gemeente. In dit spoor is samenwerking met een groot aantal
marktpartijen, eigenaren en bewoners essentieel. Om het potentieel
van de locatie te benutten en de initiatiefnemer kaders voor de
herontwikkeling van de locatie mee te geven worden door de
gemeente ontwikkelkaders voor de specifieke locaties opgesteld.
Hierin wordt de ontwikkelstrategie voor het Stationskwartier
vertaald naar de locatie specifieke ruimtelijke en programmatische
randvoorwaarden.

Een volgende ‘stap ineens’ is het faciliteren van de komst van
een betekenisvolle (boven)regionale functie. Een nieuwe (boven)
regionale functie kan de stad en het gebied op de kaart zetten
en/of met veel nieuwe gebruikers het gebied verder activeren.
De Majestic-kavel aan de noordzijde van het station biedt hier
mogelijkheden voor.

Voor de definiëring van ontwikkelplots is het spoor ‘Investeren in
kwaliteit openbare ruimte’ ook van belang. Een juiste functie op
de juiste plaats is een afweging tussen functie en plaats. De
duiding van plaatsen, routes en plekken (en de kwaliteit daarvan)
is essentieel in de benadering en bepaling van de goede functie.
Bebouwing en openbare ruimte - en de interactie tussen beiden gaan daarbij hand in hand.
Deze ontwikkelstrategie is de basis voor de verdere uitwerking van
kaders voor initiatieven, zoals bij Randstad en Wisselweg. Daarin
moeten de doelen en ambities uit dit document samenkomen met
de locatie specifieke kenmerken. Basishouding daarbij is: het KAN
in het Stationskwartier: we denken ontwikkelgericht mee met ieder
serieus initiatief op basis van onze visie en ambitie.

25

26

SPOOR INVESTEREN IN KWALITEIT OPENBARE
RUIMTE
Dit spoor omvat de toekomstige projecten waar openbare ruimte
mee wordt gemaakt. Betekenisvolle plekken die uitnodigen tot
verblijf en ontmoeting stimuleren. Een openbare ruimte die fysiek en
mentaal (ver)bindt. Vanuit dit spoor kijken we naar de begeleiding
van plekken en routes en de consequenties daarvan voor de
gebouwde omgeving.
Een bijzondere opgave binnen dit spoor is het hechten van de stad.
Bovenop de belangrijke noord-zuidverbinding over Mandelapark
en Stationsstraat vraagt dit een fijnmazig netwerk van wandel- en
loopverbindingen door het gebied. Een netwerk wat het gebied
hecht met haar omgeving, de spoorbarrière wegneemt en het
gebied sterk vervlecht met het station. Dit vraagt op korte termijn
een goed stedenbouwkundig raamwerk gekoppeld aan de visie op
plekken en pleinen.

De openbare ruimte staat of valt bij de kwaliteit van de inrichting
en de programmering hiervan, en de aansluiting tussen openbare
ruimte en een gebouw. Een kwalitatieve inrichting is essentieel om
mensen te verleiden (langer) gebruik te maken van buitenruimten
en (de rest van) het centrumgebied verder te ontdekken. Daarnaast
blijkt een kwalitatief goed ingerichte openbare ruimte ook belangrijk
in het aantrekken van grotere actoren, zoals een nieuwe (boven-)
regionale functie. Vanuit het stedenbouwkundige raamwerk worden
voor deelgebieden nieuwe inrichtingsplannen gemaakt. Een
gefaseerde uitvoering is van belang. Daarbij kan bewust worden
gekozen om openbare ruimte aan te pakken, vooruitlopend op de
vestiging van nieuwe bestemmingen, of samen met initiatiefnemers
(ontwikkelaars) van gebouwen gezamenlijk de inrichting van
de openbare ruimte vormgeven. Koppeling met grootschalig
onderhoud of andere ruimtelijke ingrepen is soms mogelijk en zeer
effectief.
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7. PROJECTEN
Het huidige Station Almere Centrum is gerealiseerd in 1987. Het
werd toen nog Almere Centraal Station (Almere CS) genoemd.
Sinds 1987 is het station nooit ingrijpend aangepast. In 1999 werd
Centraal Station gewijzigd in Centrum. De stad om het station heeft
echter niet stilgestaan. Het centrum is flink aangepakt en aan de
noordzijde is een aantal grote kantoorcomplexen gerealiseerd.
Dat maakt het Stationskwartier nog niet af. De huidige gebruikers
stellen ook andere eisen dan de gebruikers van 30 jaar geleden. Dit
vraagt om aanpassingen aan het huidige station en de omgeving
in het Stationskwartier. Zowel kleinschalige aanpassingen en quick
wins als meer grootschalige en structurelere aanpassingen op
zowel korte als lange termijn. Dat vergt een programmatische en
projectmatige aanpak.

VAN SPOREN NAAR PROJECTEN
De sporen bieden een ordeningskader voor de uit te voeren
projecten. We definiëren daarom de projecten per spoor. Vanuit dit
kader is er altijd een directe link te leggen tussen de ambities en
doelen van het programma en de uit te voeren projecten. Daarmee
voorkomen we dat alle projecten binnen het Stationskwartier
“op een hoop” worden gegooid en het inzicht in de samenhang
verloren gaat. Sturing op samenhang is essentieel om deze aanpak
succesvol te laten zijn. Soms valt een project onder meerdere
sporen, soms zelfs in meerdere gebieden. Deze aanpak zorgt
ervoor dat het inzichtelijk blijft welke (delen van) projecten welke
doelen en ambities bedienen .
Niet alle projecten zijn nu al duidelijk of in beeld. In de loop der
tijd dienen zich nieuwe projecten aan. Soms door initiatieven van
externe partijen, soms door proactieve inzet vanuit gemeente.
Per spoor noemen we de nu bekende projecten.
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STAP INEENS

STAP INEENS

PROJECT: INTERNATIONALE
STUDENTENCAMPUS

PROJECT: VERBETERMAATREGELEN
STATION ALMERE CENTRUM <2022

Doel
Profilering van het gebied door een internationale
studentencampus. Een campus ondersteunt de doelen en
ambities van het programma Almere 2.0/Versterken Hart van
de Stad; het geeft direct profilering aan het gebied, zorgt
voor meer levendigheid, ontmoeting en ruimtelijke kwaliteit.

Doel
Verbeteren kwaliteit en beleving van het station Almere
Centrum in de periode tot 2022 (Floriade).
Resultaat
Realiseren van een set van verbetermaatregelen.
Project wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen
gemeente, provincie, NS en ProRail op basis van een
intentieovereenkomst die in februari 2018 is gesloten.

Resultaat
Resultaat van het project is het nemen van een besluit
over al dan niet realiseren van een campus voor
internationale studenten in Almere in samenwerking met
onderwijsinstellingen (UvA, VU, HvA, Windesheim, Aeres).
Als eerste stap is een quickscan uitgevoerd. Op basis
daarvan wordt in 2018 onder regie van de gemeente een
onderzoek uitgevoerd naar gewenst concept en gewenste
locatie in Almere. Op basis van de resultaten van dat
onderzoek worden de vervolgstappen bepaald.

In 2018 wordt een integraal ontwerp gerealiseerd op basis
waarvan definitieve afspraken worden gemaakt over te treffen
maatregelen, de planning en de financiering daarvan. In de
eerste helft van 2019 worden de realisatieovereenkomsten
gesloten. De verbeteringen moeten gerealiseerd worden
voor de start van de Floriade. Vervolgens is mogelijk een
aanpassing van het busstation aan de orde vooruit lopend op
het aflopen van de lopende concessie voor het busvervoer
in 2028.
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ACTIEVE DOORONTWIKKELING

INVESTEREN IN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE

PROJECT: UITVOEREN TRANSFORMATIES

PROJECT: STEDENBOUWKUNDIG
RAAMWERK EN INRICHTINGSPLANNEN

Doel
Realisatie transformatie van plots/gebieden. Begeleiding en
ondersteuning van initiatieven (zoals Randstad, Wisselweg en
mogelijk andere) en deze afstemmen op het Toekomstbeeld
Stationskwartier 2025.

Doel
Bepalen van gewenste kwaliteit inrichting openbare ruimte
gekoppeld aan routes en stedenbouwkundig raamwerk.
Resultaat
In dit project maken we een plan voor de inrichting van de
openbare ruimte in de directe omgeving van het station met
in de planvorming oog voor de aansluitende omgeving, op
basis van het stedenbouwkundig raamwerk. Dit plan moet
aansluiten op het bestaande centrum, de pleinenstrategie en
maakt onderdeel uit van de verbetermaatregelen station tot
2022. Vanuit dit plan worden uitgangspunten meegegeven
voor de inrichting van de openbare ruimte in de deelgebieden
die worden herontwikkeld zoals Randstad en Wisselweg

Resultaat:
Concreet plan voor de transformatie van Wisselweg,
Randstad 20 en mogelijk ook 21 waarin naast programma
en bouwhoogtes ook de inrichting van de openbare ruimte
en de infrastructuur wordt vastgelegd.
In de bijlagen zijn de ontwikkelkaders van Randstad en
Wisselweg opgenomen op basis waarvan de gesprekken
met de initiatiefnemers worden gevoerd. Op basis van deze
kaders gaan ontwikkelaars hun plannen ontwikkelen.
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Bron: TU Delft Gebiedstransformaties - Ruimte voor durf en diversiteit 2017
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8. INSTRUMENTARIUM
INSTRUMENTARIUM SLUIT AAN OP DE
OPGAVEN VAN TRANSFORMATIE
Stedelijke transformatie vraagt instrumentarium dat aansluit op
de opgaven van de transformatie. Omdat de opgaven binnen
de transformatie van een gebied verschillen, is ook het in zetten
instrumentarium verschillend. Recent is door de TU Delft een
overzichtelijke instrumentenwaaier ontwikkeld waarin alle recente
inzichten zijn verwerkt. Bekende instrumenten zoals flexibele
planvorming, gebiedsprofilering worden gecombineerd met
vormen van wervende coalities, vooraf selecteren van de juiste
ontwikkelpartners en toepassen van revolverende financiering.

Belangrijk daarbij is de rolkeuze van de gemeente. Voor het
Stationskwartier neemt de gemeente regie. Regie nemen betekent
in deze fase ook stappen zetten als het gaat om investeringen.
Stappen kunnen worden gezet door te (voor te) investeren
in verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en
maatschappelijke en culturele voorzieningen, maar ook in het doen
van strategische aankopen.
Nadere invulling en uitwerking van instrumentarium wordt als een
van eerste stappen in het proces uitgevoerd.

Voor het Stationskwartier zijn in feite alle instrumenten aan de orde:
visieontwikkeling en planvorming samen met stakeholders in het
gebied, kaderstelling, vormen van wervende coalities met bestaande
stakeholders en nieuw aan te trekken ontwikkelpartners, daarbij
passende regulerende instrumenten, tot het vormen van financiële
instrumenten zoals revolverend financieren en fondsvorming.

Overheid pakt rol als regisseur en katalysator om waarde ontwikkeling
te stimuleren

Revolverend fonds om alle investeringen het gebied ten goede te laten
komen van kwaliteit gebied.
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9. SAMEN WERKEN AAN HET STATIONSKWARTIER
Kenmerkend voor het Stationskwartier is de aanwezigheid van een
groot aantal verschillende actoren en daarmee samenhangende
belangen. Van zelfstandige detailhandel ondernemers, startende
ondernemers, recreanten en bewoners en bezoekers tot grote
bedrijven zoals NS, ProRail en UWV. Niet alleen vanwege het
verschil in belangen maar ook in tijdsperspectief zijn alle actoren
uniek. Een goede ontwikkeling van het Stationskwartier vraagt
optimale betrokkenheid en inzet van al deze partijen. Gedegen
omgevingsmanagement in onmisbaar.
Deze ontwikkelstrategie is tezamen met het integrale ontwerp voor
Station Almere Centrum en ontwikkelkaders voor Randstad en
Wisselweg besproken met de stakeholders en de gemeenteraad.

REGIE OP COMMUNICATIE

PLACEMAKING

We hebben een stakeholderanalyse gemaakt. Op basis van de
stakeholdersanalyse kijken we per spoor welke boodschappen we
kunnen brengen en op welke wijze en moment we stakeholders
betrekken.

Om de markt en mogelijke toekomstige gebruikers te inspireren
en motiveren, is het belangrijk dat de potentie en energie van het
gebied wordt laten zien op de locatie. Met kleine (tijdelijke) ingrepen
kan er lading worden gegeven aan de ruimte en kan richting
worden gegeven aan de toekomstige ontwikkeling van het gebied.
De gemeente (programmamanager van het Stationskwartier) moet
hierbij investeren om de juiste initiatieven op de locatie te faciliteren.

Bij de totstandkoming van de Verbetermaatregelen Station Almere
Centrum <2022 zijn stakeholders betrokken.
Daarnaast spelen voor de korte termijn vragen vanuit de markt
waarbij transformatie van leegstaande kantoorpanden speelt. Deze
ontwikkelingen vragen om een reactie van de gemeente. Vanuit de
ontwikkelstrategie voor de lange termijn moet beoordeeld worden
hoe de korte termijn initiatieven passen in de lange termijn strategie.
Bij het omgevingsmanagement en de communicatie vormen
de Almere Principles en de uitgangspunten van Growing
Green City Almere de basis. Voor de verschillende projecten
die onder het Stationskwartier vallen maken we per project
een communicatieaanpak/planning en beschrijven we op
welke wijze we de stakeholders betrekken. We beleggen de
verantwoordelijkheden voor het omgevingsmanagement en de
communicatie in het programmateam en binnen de projectteams.
De rol van communicatie in deze fase is om de communicatie op de
verschillende niveaus te initiëren en borgen en vooral ook op elkaar
af te stemmen. Belangrijk in de communicatie is dat er ook altijd
een duidelijke verbinding wordt gemaakt met de bovenliggende
ambities en doelen.
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BRET, Sloterdijk. Uitgegroeid van restaurant tot containerdorp

BIJLAGE 1A: ONTWIKKELKADER RANDSTAD
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BIJLAGE 1B: ONTWIKKELKADER WISSELWEG
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