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INLEIDING
Van ambitie naar opgave
In het voorliggende rapport heeft Alterra samen met de gemeente Almere
geprobeerd de ambities voor stedelijk water en stadsnatuur die in het structuurplan Almere-Poort staan tot ontwerpopgaven voor de Nota van Uitgangspunten
voor het gebied Almere-Poort noord te concretiseren.
Voor (nieuw) stedelijk gebied, en zeker voor een groeigemeente als Almere, is
het bijzonder moeilijk maar ook bijzonder lonend om de ambitie voor een schoon,
mooi en bruikbaar stedelijk water en stadsnatuur hoog te houden gedurende het
gehele plan- en uitvoeringsproces.
Daarbij is van belang niet alleen ambities te hebben maar deze ambities in te
brengen in het integrale stedenbouwkundige proces waarin samen het
wederzijds belang kan worden geconcretiseerd. Om dit mogelijk te kunnen
maken hebben we hier voor de lezer een gids gemaakt met onze visie en
bouwstenen voor Almere-Poort noord.
Aanleiding en doelstelling
In het kader van de uitwerking van het Structuurplan Almere-Poort wordt in de
eerste helft van het jaar 2002 een Nota van Uitgangspunten Almere-Poort noord
opgesteld. In dat kader wordt een aantal thematische studies uitgezet. Deze
studies moeten input opleveren in vorm van bouwstenen die in het programma
van eisen kunnen worden ingebracht in het daadwerkelijke ontwerpproces. Zij
worden uitgevoerd in de periode januari tot april 2002. De projectleider PoortNoord, mevrouw Winkelman, heeft samen met de werkgroep die de studie zal
begeleiden, Alterra gevraagd een studie ‘Bouwstenen voor Almere Poort-Noord’
te maken.
Doel van de studie is de thema’s Stedelijk water en Stadsnatuur vanuit
duurzaamheid in te brengen in de ontwerpverkenningen van de structuurschets.
Dit op een zodanige wijze dat duurzaamheid, gebruik en beleving
(consumentenwensen) op een evenwichtige en gedifferentieerde wijze in het
ontwerp van de wijken Parklust, Waterrijk en Pampus-Hout tot hun recht kunnen
komen.
Methode en werkwijze
De bouwstenen voor het Programma Van Eisen van Almere-Poort noord vormen
de kern van de verkenning. Na een inventarisatie van de uitgangspunten en de
ambitie voor het stedelijk water en stadsnatuur zijn twee workshops
georganiseerd met deelnemers vanuit de gemeente en externen. Daarin zijn
uitgangspunten, principes en mogelijke structuur en ideeën voor de verschillende
systemen gezamenlijk besproken en geconcretiseerd op plankaart. Met deze
input van de verschillende actoren hebben we onze visie op het blauwgroene
systeem van Almere-Poort noord aangevuld. In het nu volgende deel kunt u
meelezen hoe een mooi en gezond watersysteem en een natuurlijk systeem
meerwaarde kunnen opleveren voor het stedelijk gebied.
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WATER EN NATUUR IN NIEUW STEDELIJK GEBIED, EEN
DUURZAME VISIE!
Water en natuur hebben een schat aan eigenschappen, functies en
betekenissen. Van seizoensfluctuaties, transportmiddel en gebruiksmiddel tot het
geluk van spelen op het water en het horen zingen van een vogel. Deze
aspecten proberen we in een integrale duurzame benadering te benoemen en
bruikbaar te maken voor diegene die met water en natuur aan de slag moeten.
Deze benadering gaat uit van drie perspectieven van waaruit naar ontwerp en
inrichting van de verschillende systemen gekeken kan worden:
• Het stromenperspectief (intrinsieke waarde van het milieu)
• Het gebiedenperspectief (gebruikswaarde van water en natuur)
• Het actorenperspectief (identiteit en sfeer)

[Naar Tjallingii et al.]

Methode
Deze visie op een duurzame stedelijke ontwikkeling zal steeds de ruggengraad
vormen in de methodische stappen naar de bouwstenen stedelijk water en
stadsnatuur. Van uitgangspunten voor het systeem via ontwerpprincipes naar
ontwerp van een structuur en bouwstenen, steeds zal vanuit de drie
invalshoeken (stromen, gebieden en actoren) de integrale duurzame doelstelling
nagestreefd worden.
Voor Almere-Poort noord betekent dit enerzijds sterke principes voor de
overkoepelde wijken en een nadere uitwerking in bouwstenen voor de wijken
Pampus-Hout, Parklust en Waterrijk.
De bouwstenen geven de mogelijkheden voor stedelijk water en stadsnatuur per
wijk weer.
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STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT
Structuurplan Almere-Poort
Het nieuw geplande stadsdeel Almere-Poort, gelegen ten zuidwesten van
Almere-Stad aan de A6 en spoorlijn, neemt 940 ha in beslag. Daar moeten
10.000 woningen (278 ha) 300.000 à 400.000 m2 kantoorruimte (172 ha), een
Sport & Leisure-complex (80 ha) en de voorzieningen (35 ha) geplaatst worden.
Rondom bevinden zich groen en watergebieden zoals het IJmeer, Pampushout
en Kromslootpark.
Het zwaartepunt van het plangebied ligt in het zuidwesten rondom het nieuwe
treinstation. Ten noorden van de spoorlijn ligt de nadruk op het wonen.

Parklust
Parklust wordt een ‘Almeerse’ wijk met een parkachtige uit-straling met een visuele en functionele ontsluiting op Pampus-Hout. In een gebied van 45 ha
worden 1730 wo-ningen gerealiseerd met een gemiddelde dichtheid van 35
woningen per ha en een stapeling van 10%. Ontsluiting vindt plaats via een busbaan en ‘inprikkende’ wegen.
Waterrijk
Waterrijk wordt een eilandenrijk met 20% oppervlaktewater. Als gevolg van de
geringe kweldruk heeft het oppervlaktewater hier de beste kwaliteit. In dit gebied
van 35 ha worden ca 850 woningen in een gemiddelde dichtheid van 25 w/ha
gerealiseerd met een stapeling van 5%.
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Pampus-Hout
Pampus-Hout wordt gescheiden door een 2x2 baans weg die het noordelijk
groengebied scheidt van het zuidelijke woongebied. In dit 40 ha groot gebied
worden 1.150 woningen gerealiseerd in een dichtheid variërend van 10 tot 40
w/ha. 25% van de woningen is gestapeld, 200 woningen worden in hogere
dichtheden gestapeld en in het oostelijk deel komen villa’s in zeer lage dichtheid.
In dit oostelijke gebied is een bovenwijks park geprojecteerd. De ontsluiting van
deze wijk voor auto’s is goed, OV-haltes liggen op afstand.
Infrastructuur
Naast het woonprogramma voor de verschillende wijken zijn ook de verschillende
infrastructurele opgaven van belang voor de ontwikkeling van de wijken zelf.
Ten eerste is gekozen voor een externe auto-ontsluiting en een interne
ontsluiting via Almeerse busbanen. Voor Almere-Poort noord betekent dit een
mogelijk minder nadrukkelijke rol voor het autoverkeer. Nadruk komt te liggen op
de busbanen en grid van fietspaden om de verschillende wijken te ontsluiten.

Auto-ontsluiting

Busontsluiting

Fietsontsluiting

Conclusies voor water en natuur
De stedenbouwkundige context geeft randvoorwaarden voor de ontwikkeling van
de bouwstenen voor stedelijk water en stadsnatuur. Hieronder volgen de
belangrijkste conclusies:
• Almere-Poort noord heeft een woonfunctie; rust, ruimte en beleving zijn van
belang
• Almere-Poort noord kent drie verschillende wijken met drie verschillende
sferen; deze diversiteit kan worden versterkt
• Randlengte tussen wonen en natuur en water is zeer groot
• Bouwstenen voor stedelijk water en stadsnatuur kunnen het functioneren en
de identiteit van Almere-Poort noord en de verschillende wijken versterken
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STEDELIJK WATER IN ALMERE-POORT NOORD
Stedelijk water in Almere onderscheidt zich van een regulier stedelijk watersysteem door een aantal verschillende watertypes waarmee rekening gehouden
moet worden in ontwerp, gebruik en beheer. De randvoorwaarden die van belang
zijn voor de bouwstenen van het stedelijk watersysteem zullen kort de revue
passeren.
Grondwater
De oorspronkelijke grondwaterspiegel speelt door
drainage en ophoging een kleinere rol in het
watersysteem van Almere-Poort. De kwantiteit en
kwaliteit van het water in het stedelijk gebied kan
daarmee beïnvloed en eventueel aangepast worden.
Ophoging door zandsuppletie bepaalt in grote mate
deze relatie. Parklust zal worden opgehoogd met 1 à
1,5m, de overige wijken Pampus-Hout en Waterrijk
worden partieel opgehoogd.
Kwelwater speelt een zeer grote rol. In het westen is
dijkkwel van goede kwaliteit te vinden. De diepe kwel
is juist van slechte kwaliteit (voedselrijk, zout en
sterk ijzerhoudend). Opgave is de diepe kwel tegen
te gaan zodat relatief schoon en doorzichtig
Zandophoging
oppervlaktewater behouden blijft.
Infiltratie van regenwater in het opgehoogde zandpakket (1à1,5 m) is in principe
mogelijk. Het voorkomen van de vermenging van diepe kwel en schoon
infiltratiewater is daarbij de opgave.
Oppervlaktewater
Regenwater met een relatief zoet en schone
samenstelling, is zeer belangrijk voor Almere als
aanvulling op het grondwater (vaak 'slechte'
kwaliteit). Het wordt opgevangen in plassen, vijvers
en sloten. Dit oppervlaktewater heeft de functie het
voedselrijke, ijzerhoudende en chloride rijke
kwelwater tegendruk te geven. Naast deze
kwaliteitsopgave voor het oppervlaktewatersysteem
is ook de volgende kwantiteitsopgave van belang:
het aanvoeren, bergen, vasthouden en afvoeren van
water zodat overmatige wateroverlast wordt
voorkomen.
Indicatieve waterstructuur
Gebruikswater
Het stedelijk watersysteem in Almere heeft naast kwalitatieve en kwantitatieve
opgaven ook een opgave voor de gebruikswaarde. Dit kan de aan- en afvoer van
drink- en afvalwater zijn, een natuurlijk of recreatief gebruik zijn of een bijdrage
aan de herkenbaarheid en schoonheid van de verschillende wijken zijn.
Verschillend gebruik stellen verschillende opgaven: Het zwart water wat door het
rioolsysteem wordt afgevoerd van industrieterreinen en huishoudens.
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Oppervlaktewater van wegen en parkeerplaatsen met een hoog gehalte aan
milieuvreemde stoffen moet ook in het rioolsysteem worden afgevoerd.
Oppervlaktewater voor huishouden of industrie.
Hiervoor is met name oppervlaktewater (zoals het IJmeer) beschikbaar, dat in
een trap (bv. Helofytenfilter) gezuiverd kan worden. Potentieel is deze vraag
370.000 m2 voor woningen en 70.000 m2 voor bedrijven en overige toepassingen.
Water in de leefomgeving, zoals recreatiewater voor met name kano's kan
bijdrage aan een esthetisch, herkenbaar en bruikbaar water in de wijk.
Groen heeft de functie van park, speelplaats, verkeersbegeleiding en ecologische verbinding, daarvoor zijn Groenendaal en vier stadsparken aangewezen
(Zie structuurplan Almere-Poort, principe parksstructuur).
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NAAR BOUWSTENEN VOOR STEDELIJK WATER
Programmatische uitgangspunten voor Almere-Poort noord
Uit de voorafgaande systeembeschrijving kan op basis van de verschillende
deelaspecten en belangen in het waterbeheer een aantal uitgangspunten voor
het watersysteem Almere-Poort noord worden geformuleerd. Daarbij zijn de
verschillende uitgangspunten vanuit een verschillend standpunt geformuleerd.
Vanuit het Stromen-perspectief zijn twee belangrijke
uitgangspunten geformuleerd. Het aanvoeren-vasthoudenbergen-afvoeren van water is een belangrijk kwantitatief
uitgangspunt. Aanvoeren van schoonwater is van belang
vanwege de relatief slechte kwaliteit van het grondwater.
Regenwater of licht gezuiverd water uit het IJmeer zijn opties.
Vasthouden en bergen van het teveel aan water binnen de
wijken heeft grote gevolgen voor de potentiële ruimte die het watersysteem nodig
heeft binnen de verschillende wijken van Almere-Poort. Ten slotte is het afvoeren
van water van belang vanwege de waterkwaliteit van de afvoerende sloten of
kanalen.
Naast dit kwantitatieve uitgangspunt is een schoon watersysteem voor mens,
milieu en natuur ook een kwalitatief uitgangspunt. Daarbij moet enerzijds aan
water- en milieunormen en anderzijds aan ecologische waarden voldaan worden.
Aangezien binnen deze waarden een verloop zit tussen hoge en lagere kwaliteit
water, is 'van schoon naar vuil' hier het motto.
Vanuit het Gebieden-perspectief is het uitgangspunt een hoge
natuur-, gebruiks- en belevingswaarde van het water in de
verschillende wijken. Deze integrale doelstelling kent accent
verschillen in de verschillende wijken. In Waterrijk is de
belevingswaarde van het water van hoger belang dan in de
overige wijken.
Vanuit het Actoren-perspectief is een bruikbaar, beleefbaar en
beheersbaar watersysteem van belang. Dat wil zeggen dat
gebruikers niet alleen kunnen drinken, douchen, afwassen maar
ook kunnen spelen en kijken naar water. Water kan een
belangrijk motief zijn voor bewoners om zich te vestigen. Water
kan ook voor ontwerpers een sterk inspirerende rol spelen.
Voorwaarde is een goede samenhang tussen de verschillende
partijene die verantwoordelijk zijn voor de integrale kwaliteit van het systeem:
ontwerpers, inrichters en beheerders
Principes voor het watersysteem Almere-Poort noord
De verschillende uitgangspunten voor het watersysteem van Almere-Poort noord
zijn van invloed op de principes die we hanteren in de uitwerking naar
bouwstenen voor het stedelijk watersysteem.
Het ruimtelijke principe voor Almere-Poort noord is een ontwerp voor een
cascade-systeem van verschillende niveau's waar elk niveau andere

Alterra-rapport 545

15

eigenschappen kenmerken heeft. Dit systeem waar het water van schoon naar
vuil stroomt kan worden gedifferentieerd naar de hoeveelheid water, de kwaliteit
en samenstelling van het water en het gebruik van het water.
Spelen met peilen
Differentiatie van het systeem naar fluctuatie in het waterpeil afhankelijk van
piek- en seizoensberging kan de beleving van het watersysteem ten goed
komen. In delen met een natuurlijke uitstraling kan gekozen worden voor een
hoog winterpeil en een aansluitend lager zomerpeil. Natuurlijke variatie in het
systeem kan de diversiteit van de natuur ten goede komen. Een meer stedelijke
situatie kan benadrukt worden in een lager winter- en een hoger zomerpeil
waardoor een gelijkmatiger waterpeil onstaat. Hiermee kan worden voorkomen
dat water in vijvers en plassen te ver 'uitzakt' in de zomer.
Deze principes kunnen naar een circulatie-model voor Almere-Poort noord
worden vertaald. In dit model kunnen de verschillende bouwstenen per wijk
worden opgehangen.

In het circulatiemodel wordt het oppervlaktewater binnen de wijk vastgehouden
door het rond te leiden en te bergen in het oppervlaktewater. Voor Almere is dit
een uitstekende oplossing aangezien juist het regenwater vastgehouden moet
worden binnen het systeem. De circulatie kan vervolgens via de verschillende
cascades plaats vinden.

16
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Cascademodel stedelijke waterkwaliteit

Structuurkaart stedelijk watersysteem Almere-Poort noord

De combinatie van circulatiemodel en cascademodel

De combinatie van circulatiemodel en cascademodel kan vertaald worden naar
de praktijk voor Almere-Poort noord. Enerzijds betekent dit dat water van
Waterrijk, naar Parklust, naar de grachten of bij extreme omstandigheden naar
Groenendaal en uiteindelijk naar de Ecozone stroomt of via een filter
terugstroomt naar Waterrijk. Anderzijds betekent dat verschillende
waterkwaliteitstrappen binnen deze stromingsrichting onderscheiden moeten
worden.
•

•

Voor Waterrijk, de wijk met het hoogste waterkwaliteitsniveau, betekent dat
het zoveel mogelijk vasthouden en bergen van schoon regenwater in grotere
oppervlaktes water. Eventueel overtollig water wordt via Parklust afgevoerd
naar de grachten.
Water van Parklust en Pampus-Hout met een minder waterkwaliteitsniveau
kan oppervlakkig naar de grachten en in extreme gevallen naar Groenendaal
worden afgevoerd.
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•
•
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Water uit de grachten kan uiteindelijk drie kanten op: via een filter terug naar
Waterrijk, naar de Ecozone en afvoeren naar elders gelegen waterplassen.
Water van de Ecozone met de laagste waterkwaliteit is verbonden met het
oostelijk deel van Pampus-Hout, en blijft buiten Almere-Poort noord. Dit water
met weliswaar de minst hoge waterkwaliteit krijgt wel de meest natuurlijke
dynamiek.
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BOUWSTENEN WATER VOOR ALMERE-POORT NOORD
PARKLUST
Van stromen beheerste ketens maken
Het belangrijkste aspect met betrekking tot de waterkwaliteit binnen de wijk
Parklust is de scheiding tussen belast water (nutriënten, chloride en ijzer) vanuit
de grond, wegen of waterrijk en het relatief schone regenwater. Voorstel is om
deze stromen fysiek te scheiden door enerzijds regenwater af te voeren naar
Waterrijk of naar een van de vele parkjes. Anderzijds kan belast water (geen
zwart water) oppervlakkig worden afgevoerd naar de hoofdkanalen/grachten om
de wijk heen.
Van gebieden plekken maken met verblijfskwaliteit
In Parklust kan met het oppervlaktewater worden aangesloten op de
parkenstructuur van de wijk. Een grid van waterlopen en loopjes kan worden
benut om het water van een lager kwaliteitsniveau oppervlakkig af te voeren.
Anderzijds kan door middel van aquaducten of andere waterkunstwerken het
regenwater onder invloed van de zwaartekracht naar Waterrijk worden geleid.
Parallel aan het fietspad van het station naar het centrale punt tussen Parkwijk
en Waterrijk loopt een mooi ontworpen gracht die het water afvoert naar de
hoofdgrachtenstelsel om de wijken heen.
Van actoren participanten in het plan- en uitvoeringsproces
Het grid van waterkanalen en stroompjes en de schuine gracht kan Parklust
onderverdelen in verschillende knusse wooneenheden. Voorzieningen in en aan
de woning voorkomen een te sterke belasting van het water. In overleg met
bewoners is nadere detaillering mogelijk. Er is op dat thema al veel ervaring
opgedaan op diverse locaties. Te denken valt aan goed overleg met de
opdrachtgevers van de onderscheiden plandelen. Parkjes en wadi's kunnen
worden gebruikt om water in het opgehoogde zandpakket te infiltreren en af te
voeren. Periodieke natheid van de parkjes kan daarbij tot zeer acceptabele
vormen van variatie in de directe omgeving leiden.
WATERRIJK
Van stromen beheerste ketens maken
In Waterrijk heeft het oppervlaktewater de hoogste kwaliteit. Om de kweldruk
tegen te gaan en de kwaliteit hoog te houden is er veel open water gepland. Dit
water kan worden aangevuld met regenwater o.a. van daken. Voorkomen moet
worden dat water wat belast is met milieuvreemde stoffen, water van wegen en
parkeerplaatsen. Ook in het gebruik van bouwmaterialen moet hiervoor aandacht
worden gevraagd.
Dit oppervlaktewater kan dienen om water oppervlakkig te bergen. Enerzijds
kunnen pieken in de afvoer worden opgevangen, anderzijds kan zomerdroogte
worden voorkomen door 's-winters extra water vast te houden.
Van gebieden plekken maken met verblijfskwaliteit
De mogelijkheid om 20% van Waterrijk als oppervlaktewater te realiseren kan
worden aangegrepen om grotere eenheden te creëren. Grote eenheden hebben
het voordeel de waterkwaliteit beter te kunnen reguleren door stroming,
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doorluchting, zijn minder gevoelig voor verstoring, en bieden meerwaarde voor
recreatief gebruik.
Spelen met variaties in oeverinrichting en vormgeving kan leiden tot combinaties
van gebruiksvormen. “Alles kan overal, het milieu selecteert” is een bekend
ecologisch principe. Zo kunnen oevers selectief een stedelijke 'harde' uitstraling
krijgen waar de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het water maximaal is.
En tegelijk kunnen elders weer natuurvriendelijke oevers aangelegd worden met
een meerwaarde voor planten, vissen of amfibieën, kleine zoogdieren en vogels.
Van actoren participanten in het plan- en uitvoeringsproces
Water in Waterrijk kan naast technisch en ecologisch functioneren ook bijdragen
aan de sfeer en identiteit van de wijk. De waterpartijen kunnen de bewoners
dichter bij de omgeving brengen door enerzijds fluctuaties in het waterpeil toe te
laten en anderzijds het contact met het water te vergroten. Dat kan door
informatieverstrekking, bewoners bewust betrekken bij het water en het
aanleggen van waterspeelplekken en -kunstwerken.
Hierbij kan gedifferentieerd worden in plekken zodat variatie in binnen de wijk
ontstaat. Ten slotte kan een centraal ontmoetingspunt aan het water,
bijvoorbeeld in de vorm van een waterplein, bijdragen aan de beleving van het
water en de wijk!
PAMPUS-HOUT
Van stromen beheerste ketens maken
Pampus-Hout oost ligt tegen de Ecozone, waar natuurlijk water met hogere
gehaltes ijzer, chloride en nutriënten door stroomt. Natuurlijke, periodieke
fluctuatie van het waterpeil wordt mogelijk. Vermenging van wonen en natte
natuur waarbij de verschillende waterstromen gescheiden moeten worden zoals
zwartwater en water van parkeerplaatsen. Pampus-Hout noord daarentegen is
een droog gebied zonder sloten. Hemelwater kan vertraagd worden afgevoerd
naar de zuidelijke gracht.
Van gebieden plekken maken met verblijfskwaliteit
De vermenging van Woningen en peilfluctuatie in de Ecozone kan door middel
van specifieke woonmilieus, zoals bijvoorbeeld het zgn. “rabbatwonen”, in de
ecozone worden opgelost. Dit is een vorm van verkaveling waarbij woningen
worden gebouwd op stroken of in clusters van materiaal dat uit parallel gegraven
sloten afkomstig is. Grotere bouweenheden staan zo haaks op de Ecozone,
zodat het water eventueel het gehele gebied kan overstromen zonder dat de
bebouwing hier hinder van ondervindt. Hierdoor ontstaat een gradueel verloop
van nat naar droog en een relatief grote randlengte tussen rood, groen en blauw.
In het noordelijk deel van Pampus-Hout kunnen enkele poelen, wadi's of andere
technieken worden toegepast om het hemelwater langer vast te houden.
Van actoren participanten in het plan- en uitvoeringsproces
Vanwege de extra randlengte tussen rood, groen en blauw in Pampus-Hout oost
krijgt deze wijk de uitstraling van rust, ruimte en groen. Bewoners hebben uitzicht
op het fluctuerende water tussen de rabbatten, kunnen een ommetje maken en
kinderen spelen verstoppertje met hun laarzen aan. Deze vermenging van water,
groen en wonen vereist wel extra aandacht voor het omgaan met water van
beherende instanties en bewoners. Allen moeten met voorlichting bewust
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gemaakt worden over wat wel en niet kan in relatie tot het functioneren van het
watersysteem. In het noordelijk deel van Pampus-Hout is dit in mindere mate het
geval. Toch is ook daar wel voorlichting noodzakelijk over de
‘vertragingstechnieken’ die in het watersysteem worden toegepast, zodat
bewoners weten en begrijpen wat zich afspeelt in hun omgeving.
GRACHTEN EN GROENENDAAL
De grachten dienen om het overtollige water af te voeren, als scheidslijn tussen
de verschillende wijken en Groenendaal. Inrichting van de oevers kan enerzijds
het stedelijke en anderzijds het natuurlijke benadrukken. Bruggen kunnen als
knooppunten extra aangezet worden (IJburg) zodat markante punten in de wijk
ontstaan. Groenendaal moet beschikbaar blijven voor piekberging vanuit de
grachten bij extreme weersomstandigheden. Tenslotte is het knooppunt van de
gracht met de Ecozone een punt van belang. Op dit punt kan water gefilterd
worden ingelaten in Waterrijk, anderzijds moet worden voorkomen dat extra
water in de Ecozone stroomt om het natuurlijk peilverloop niet te veel te
verstoren. Afvoer naar gebieden elders moet via een gescheiden kanaal worden
gerealiseerd. Door niet alleen voor een technische oplossing voor dit probleem te
kiezen maar ook voor een esthetisch mooi kunstwerk, kan dit punt extra
aandacht krijgen. Daarmee kan de werking van het watersysteem aan de
bewoners van de wijk extra betekenis krijgen.
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STEDELIJKE NATUUR IN ALMERE-POORT NOORD
Mogelijkheden voor stedelijke natuur
Natuur in de stad is een voor velen nog onverwachte paradox, die in veel
gevallen extra aandacht vraagt. Natuur in de stad kan naast een ecologische
functie (het verblijven en verplaatsen van soorten) ook een functie hebben voor
verbetering van het leefmilieu van de bewoners door het filteren van lucht, het
reguleren van het klimaat (luchtvochtigheid en wind) en door schaduw van
bomen het bieden van verkoeling. Daarnaast kan natuur in de stad ook een
bijdrage leveren aan de herkenbaarheid en identiteit van de wijk door parken,
beplanting, speelplaatsen en tuinen. Natuur in de stad is niet alleen goed voor
flora en fauna maar ook voor de bewoners! En omgekeerd!
Groenstructuur
Stedelijke natuur kan op verschillende
wijze
vorm
gegeven
worden.
Natuurgebieden in de stad dienen om
soorten zoals vlinders, vogels, enz. de
mogelijkheid te geven zich te verplaatsen
van tussen verschillende voor hen
belangrijke plekken in en om de stad. Het
groen kan dan als stapstenen (mobiele
soorten) of als lijnvormige elementen
(standplaats soorten) worden ingericht.
Uitgangspunt is dat de stad niet zozeer als een barrière maar als een
aaneenschakeling van plekken en wegen kan worden beschouwd die bruikbaar
zijn voor verschillende soorten dieren, insecten en planten.
Biodiversiteit
Het groen kan zo worden ingericht voor
specifieke (urbane) soorten zodat meer
soorten zich kunnen vestigen in de stad
(hogere biodiversiteit).
Inrichting van de stad en het groen zal
aan specifieke eisen moeten voldoen om
de condities te scheppen voor het verblijf
van deze soorten. Voorbeelden zijn nestkasten voor vogels en vleermuizen,
specifieke bomen en struweel voor vogels, bloemsoorten voor vlinders,
ecologische oevers voor amfibieën of vissen.
Ontwerp, inrichting en beheer
Natuur in de stad komt
voor
in
parken
en
openbaar groen en in
private tuinen. Openbaar
groen heeft het voordeel
dat
de
beherende
instanties het kunnen
inrichten
voor
natuur
anderzijds heeft openbaar
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groen ook een gebruiksfunctie voor omwonenden. Dit kan conflicten opleveren.
Voordeel van privaat groen is dat de bewoners het zelf onderhouden. Door
intensieve voorlichting en begeleiding kunnen bewoners bij de inrichting van de
tuin ook op ecologische aspecten letten.
In verband met de opgave om bouwstenen voor stedelijke natuur in Almere-Poort
noord te formuleren is het noodzakelijk om een visie te hebben op de
onderliggende relaties tussen natuur en samenleving.

Mensen beleven het voorkomen van plant en dier; plant en dier komen voor waar de condities
(door de mens gecreëerd) dat toelaten. Voor stedelijke natuur moeten we condities scheppen die
het voorkomen van planten en dieren mogelijk maakt.

Sociaal onderzoek wijst uit belevingswaarde van de natuur in de directe
woonomgeving. Ecologisch onderzoek wijst uit dat soorten het voorkomen niet
laten afhangen van de mens maar van de condities die door het menselijk
handelen (woningbouw, verkeer, recreatie, enz.) worden geschapen. Afhankelijk
van deze condities kunnen soorten fourageren, verblijven, en voortbestaan op
een specifieke plek. Dit geheel van inrichting en condities bepalen het succes
van stedelijke natuur.
Thema’s
Welke thema’s binnen stedelijke natuur zijn relevant voor Almere-Poort noord?
Hieronder volgen suggesties voor verdere uitwerking in ruimtelijke plannen op
inrichtingsniveau.
In de eerste plaats zal een groenstructuur op wijkniveau richtinggevend zijn voor
de wijze waarop de verschillende natuurlijke gebieden en parken in en om
Almere-Poort met elkaar verbonden kunnen worden (zie de structuurkaartjes met
de groengebieden, bossen, parken en bomenlanen). Daarbij valt op dat de drie
wijken (Pampus-Hout, Parklust en Waterrijk) geheel worden omsloten door
groene gebieden. Pampus-Hout legt een nadruk op een bosrijke omgeving,
Waterrijk op natte natuur en Parklust op een meer stedelijke en beheerste vorm
van natuur. De verschillende wijken worden dooraderd door bomenlanen (zie
structuurplan Almere-Poort). Opgave is om de groenstructuur van de wijken
verder vorm te geven.
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Groenstructuur

Principe parkenstructuur

Bomenstructuur

Biodiversiteit hangt af van de condities en inrichting van de stedelijke
omgeving
De mogelijkheden voor soorten om zich te kunnen verplaatsen, verblijven en
voort te bestaan worden bepaald door de condities en inrichting van de stedelijke
omgeving. Een wijk met weliswaar zeer groene achtertuinen, maar met veel
schuttingen kan geen kruipende soorten, zoals de egel, faciliteren.

De inrichting van de stad werkt sterk sturend voor het voorkomen van plant en dier. Dieren die zich kruipend
voortbewegen (vb. Egel) kunnen zich alleen door de stad verplaatsen als het stadsgroen goed aaneengesloten is. Op
bovenstaande foto is goed te zien dat een egel zich bìnnen een huizenblok wel goed door de achtertuinen kan
verplaatsen, maar dat de soort moeilijk die achtertuinen kan bereiken of verlaten. Dit kan worden voorkomen door bij
het stedelijk ontwerp hier rekening mee te houden.

Alterra-rapport 545

27

Struweelvogels hebben in deze omstandigheden meer kans. Opgave is om
dusdanige condities te scheppen dat een hoog ambitieniveau in soortenrijkdom
mogelijk is, anders moet het ambitieniveau worden bijgesteld aan de
inrichtingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: stel niet tot doel de ringslang (een
kruipend dier) in de stad te halen wanneer al het groen is opgedeeld in
privetuinen. Het voorkomen van allerlei vogels is dan een betere verwachting.
Identiteit en sfeerbeleving van stadsnatuur: verborgen of uithangbord?
Identiteit en sfeerbeleving van het wijkgroen worden in sterke mate bepaald door
de inrichting van het stedelijk groen. De mogelijkheden variëren enorm, van
cultuurlijk tot natuurlijk, van grote vlakken tot overhoekjes, van nat tot droog, van
bomen tot bloemperken. Afhankelijk van de stedenbouwkundige ambitie en de
mogelijkheden om condities voor bepaalde soorten te creëren zijn er voldoende
mogelijkheden om natuur in de stad voor zowel mens als flora en fauna de ruimte
te bieden.
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NAAR BOUWSTENEN VOOR STADSNATUUR
Programmatische uitgangspunten voor Almere-Poort noord
Uit de voorafgaande overwegingen kunnen op basis van de verschillende
deelaspecten en belangen in het groenbeheer een aantal uitgangspunten voor
het natuurlijk systeem Almere-Poort noord worden geformuleerd.
Verplaatsen van soorten en het verbinden van groene
structuren maken een ecologisch functionerende groenstructuur
mogelijk. Verschillende uitgangspunten liggen daaraan ten
grondslag. Mens, plant en dier moeten zich op een
gemakkelijke wijze door plangebied kunnen verplaatsen;
veel plekken dienen goed bereikbaar te zijn. Daarnaast kan
de hoeveelheid verschillende, in de stad levende, soorten
verhoogd worden door uitwisseling van natuur in stadsrand en stad te
bevorderen.
Inrichting en beheer van stedelijk groen dienen ingesteld te
zijn het behalen van de hoogst mogelijk ambitie op die plek.
Binnen de condities die een plek aantrekkelijk maakt (nat-droog,
rustig-druk, bereikbaar-onbereikbaar, voedselrijk-voedselarm,
enz.) voor flora en fauna kan door een uitgekiend ontwerp,
inrichting en beheer een bijdrage aan vestiging of verblijf
worden geleverd.
Beleving van stedelijke natuur hangt ondermeer af van het
aantal keer dat een bewoner in contact komt met een soort, of
daarop kans heeft. Daarnaast draagt het verhaal van de natuur
(spontaniteit, kans op het 'spotten' van een soort) bij aan de
beleving van de wijk. Die kans vergroten is het uitgangspunt:
hoe meer (in aantal, soorten en oppervlak) natuur en hoe
diverser, hoe hoger de natuurbeleving. Daarbij geldt dat in
dichtbebouwde stadsdelen een beperkte vorm van natuur ook als
‘meerwaarde’ kan worden gezien.
Principes en modellen voor stadsnatuur
De uitgangspunten voor stadsnatuur kunnen naar principes voor ontwerp en
inrichting worden vertaald. Op basis van deze principes zijn vier ruimtelijk
modellen aansluitend bij de uitgangspunten en condities in Almere-Poort noord
geformuleerd. Deze principes zijn de achterliggende motieven voor de
verschillende ruimtelijke natuurmodellen.
•

•
•

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op stadsniveau: natuur kan alleen goed
functioneren bij voldoende kritische omvang (van populaties), habitat voor
zulke grote populaties is moeilijk aaneengesloten te vinden, vandaar de
netwerkgedachte (meerdere kleinere gebieden vormen 1 grote).
Fine-tuning stadsnatuur: behalen hoogst mogelijk ambitie natuur/groen is
alleen mogelijk als wordt afgestemd op functie, randvoorwaarden en locatie.
Aanbod aan diverse biotopen zorgt voor afwisseling in voorkomen soorten
(struweelsoorten naast graslandsoorten naast moerassoorten etc.).
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•
•

Stadsnatuur in een sterk versteende omgeving kan alleen functioneren als
het niet of weinig gebonden is aan een netwerk of een minimum oppervlak.
Uitwisseling is mogelijk als individuen worden ‘uitgenodigd’ het gebied te
koloniseren.

De verschillende principes kunnen in verschillende modellen, principe
oplossingen, worden vertaald. Op structuurniveau geven deze modellen de
strategie waaraan stedelijke natuur gekoppeld kan worden. Op lager
schaalniveau kunnen deze strategieën concreter uitgewerkt worden in ontwerpen inrichtingsoplossingen. Hier proberen we ons te beperken tot het helder
krijgen van de uitgangspunten voor stadsnatuur in het gebied van Almere-Poort
noord.

Model ‘Lijnen en Plekken’: dit model is gericht op het verbinden van (grotere)
gebieden buiten de wijk met elkaar en met kleinere plekken binnen de wijk. Via
lijnvormige elementen is het mogelijk voor soorten om zich te verplaatsen. De
plekken op deze lijnen kunnen als rustplaats of als ‘stepping stone’ dienen.
Vogels kunnen zich via boomtoppen en struweel verplaatsen, vlinders en planten
via de verschillende bermen. Inrichting van de lijnen en plekken moet aansluiten
bij de ecologische ambitie.
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Model ‘Lappendeken’: dit model is gericht op het verblijven van soorten in
grotere eenheden groen tussen andere functies zoals wonen, werken, of
recreatie. Grootte en inrichting moeten aansluiten bij de ecologische ambities. In
kleinere drukkere plekken zullen waarschijnlijk meer algemeen voorkomende
(maar niet minder geliefde) soorten voorkomen dan in gebieden met grotere
oppervlak en rust.
Model ‘Stroken’: dit model is gericht op het zoneren en bij elkaar brengen van
drukke activiteiten zoals wonen, werken en recreëren en rustige activiteiten zoals
natuur en water. Door de ruimtelijke configuratie in stroken ontstaat veel
randlengte tussen de een en de ander, beleving van natuur en water is optimaal.
De stroken moeten dusdanig robuust worden ingericht dat soorten kunnen
verblijven en eventueel voortbestaan.
Model ‘Spontaniteit’: dit model is gericht op het verbazen van bewoners met de
mogelijkheden voor natuur in de stad. Specifieke pekken vragen om een
specifieke oplossing. Extra inspanning om dit voor elkaar te krijgen, is
noodzakelijk maar de bijdrage aan sfeer, identiteit en herkenbaarheid van de plek
is groot. Dak- en geveltuinen, nestkasten op de gevel, natuur op twee
verdiepingen, enz kunnen de wijk belevenissen bezorgen. Extreme green is hier
de boodschap!
Deze modellen kunnen naar de specifieke wijken worden vertaald. Waterrijk en
Pampus-Hout lenen zich het beste voor een aanpak volgens het ‘Lappendekenmodel’ vanwege de ruimte die voor een bos- of watermilieu geboden kan worden.
Het oostelijke deel van Pampus-Hout komt door zijn ligging tussen Ecozone en
groene randgebieden in aanmerking voor een strokenbenadering omdat een mix
van natuur en stedenbouw wenselijk is. Parklust zal met de huidige
stedenbouwkundige opgave beter geschikt zijn voor een Lijnen en Plekken
benadering waardoor doorgaande groene structuren en groene parkjes in de wijk
ontstaan. Spontane groene ingrepen komen bij de bouwstenen op de wijkgroen
niveau aanbod.
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BOUWSTENEN NATUUR VOOR ALMERE-POORT NOORD
PARKLUST
Van stromen beheerste ketens maken
Parklust grenst aan een aantal groene gebieden zoals het Pampushout en het
Groenendaal.
Door een fijnmazig netwerk van groene verbindingen en groene bermen kunnen
soorten uit de omringende groengebieden ver Parklust binnen dringen. Inrichting
en beheer van dit netwerk dient te worden afgestemd op het faciliteren van deze
soorten door het aanplanten van bomen en struiken. Daarnaast is specifieke
inrichting en beheer nodig zodat meer urbane soorten als egel en merel in de
wijk kunnen leven. Parkjes (gelegen op de kruisingen van de groene
verbindingen) komen hiervoor het meest in aanmerking.
Van gebieden plekken met verblijfskwaliteit maken
Inrichting van de plekken in het groene netwerk kan variëren met de
natuurdoelstelling. Daarbij valt te denken aan een bomenpark, een bloementuin,
een vlinderpark en een groen speelpark. Bedenk welke type stadsgroen op een
bepaalde plek gewenst is (vb. alleen zìchtbeleving voor senioren of juist actieve
natuurbeleving door jeugd) en stem daar de inrichting en het beheer van het
groen op af. Naast de verschillende plekken kunnen ook de lijnen specifiek voor
bepaalde soorten worden ingericht. Bomenlanen zijn voor vliegende soorten als
vleermuizen, bosvogels of eekhoorns interessant terwijl struweelrijke ondergroei
aan kruipende soorten (egel, pad of winterkoning) een goed onderkomen biedt.
Van actoren participanten maken in het plan- en inrichtingsproces
Parklust dient een significante rol voor stadsnatuur te krijgen met een uitgekiende
wijkgroenstructuur waarin aandacht is voor de specifieke habitateisen van
soorten als gierzwaluw, gewone dwergvleermuis of meervleermuis. Het gaat
daarbij vaak slechts om kleine aanpassingen! Op plaatsen waar groene lijnen
(bomenrijen, plantsoenen) samenkomen, is extra aandacht nodig voor
stadsnatuur. Deze groene knooppunten zijn van strategisch belang indien
soorten de stad willen koloniseren. Naast deze meer natuurlijke doelstellingen
kan het groen ook bijdragen bij de herkenbaarheid van stratenpatronen of
verschillende (deel-)wijken. Wil de wijk echt uniek zijn dan kan worden gedacht
aan opvallende inrichting van de openbare ruimte ivm de waterhuishouding zoals
vochtige geveltuinen, enz. Natuur naast de deur is hier het motto!
WATERRIJK
Van stromen beheerste ketens maken
Natuur lift mee met de wateropgave voor deze wijk. Het oppervlaktewater in deze
wijk is van de hoogste kwaliteit binnen Almere-Poort noord zodat er kansen voor
aquatische natuur zijn. Ruimtelijke verbinding met de Ecozone aan de oostzijde
kan voor uitwisseling tussen soorten uit beide gebieden zorgen en een
verbinding met groene gebieden buiten de wijk maken. Een natte verbinding
tussen deze gebieden is niet wenselijk aangezien het kwaliteitsverschil tussen
het water in Waterrijk en de Ecozone te groot is. Daarmee zou de waterkwaliteit
en het aquatisch leefmilieu van Waterrijk negatief beïnvloed worden.
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Van gebieden plekken met verblijfskwaliteit maken
Aan de westzijde wordt door het inrichten van een natuurvriendelijke oever de
leefomstandigheden voor flora en fauna verbeterd en wordt tevens extra
waterberging gerealiseerd. Door variatie in oevers (hard-zacht, steil-flauw) en
diepte ontstaan condities voor diverse soorten. Natuurlijke oevers kunnen ook
een esthetische bijdrage leveren aan de wijk.
Van actoren participanten maken in het plan- en inrichtingsproces
Naast een aantrekkelijk milieu voor amfibieën, vissen, oever- en watervogels en
libellen in Waterrijk kan een gevarieerd beeld ook bijdragen aan de beleving van
het watermilieu. In de beplanting en aanwezigheid van soorten zijn variaties in de
tijd herkenbaar. Ook zijn verschillende speelmogelijkheden in combinatie met
een natuurlijke inrichting van het watermilieu denkbaar. In het algemeen zal een
relatief grote inspanning van beheerders worden gevraagd om duurzame
kwaliteitsborging te bereiken. Denkbaar is om te komen tot vormen van
samenwerking tussen locale overheid en georganiseerde groepen van bewoners
en gebruikers, bijvoorbeeld volgens het model van de Vereniging van Eigenaren
zoals die bij hoogbouw complexen gebruikelijk is.
PAMPUS-HOUT
Van stromen beheerste ketens maken
Pampus-Hout sluit nauw aan bij de omliggend bos- en groengebieden. Een
sterke ruimtelijke relatie tussen het noordelijk bosmilieu en het oostelijke natte
milieu maakt variaties binnen dit milieu mogelijk. De potentie van de wijk (niet
alleen wat betreft natuurwaarde, maar zeker ook belevingswaarde en
leefbaarheid) zit 'm vooral in de mogelijkheid om Pampus-Hout met zijn groene
omgeving te laten integreren. Zorg er dus voor dat deze ruimtelijke relatie ook
daadwerkelijk aanwezig is!
Van gebieden plekken met verblijfskwaliteit maken
In het noordelijk deel van Pampus-Hout is een mozaïekpatroon van bebouwing
en bos eerder vanzelfsprekend; hierdoor ontstaat een bos- en bosrandmilieu.
Het oostelijk deel daarentegenbiedt vooral kansen voor het verbinden met de
Ecozone. Er ontstaat daar een strokenpatroon met relatief veel randzones en
overgangen tussen dicht - open en nat - droog. Bij het ontwerp en inrichting van
deze gebieden dient rekening te worden gehouden met de invloed die bewoning
en recreatief gebruik heeft op de kwaliteit van het stedelijk groen en daardoor op
het voorkomen van soorten. Zorg voor een stelsel van drukke en rustige plekken,
waardoor variatie in recreatiedruk ontstaat. Een dergelijk beleid geeft ruimte aan
verstoringsgevoelige (en daardoor zeldzamere) soorten en gaat vervlakking van
stadsnatuur tegen.
Van actoren participanten maken in het plan- en inrichtingsproces
In Pampus-Hout kunnen enerzijds soorten voorkomen uit de omringende
groengebieden en anderzijds soorten die zich meer thuis voelen bij het
randmilieu tussen bebouwing en bos of bebouwing, bossages en water. Bos- en
struweelvogels, vleermuizen, kleine zoogdieren en reptielen kunnen van deze
milieu's gebruik maken.
Doordat de grens tussen het stadsgroen en de bebouwing door een groot deel
van de wijk slingert, wonen veel bewoners dicht bij een meer natuurlijke
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omgeving. Hierdoor is er sprake van een maximale natuurbeleving in de stad En
is het gemakkelijker om bewoners extra bewust te maken van de invloed die zij
hebben op de omgeving. Voorlichting, begeleiding en steun van deze bewoners
bij het gebruik van de omgeving, inrichting van de tuin enz kan de integratie van
bewoning en natuur bevorderen.
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WORKSHOPS STEDELIJK WATERSYSTEEM EN STADSNATUUR
De belangrijkste informatie voor de rapportage ‘Opgaven voor stedelijk ontwerp!
Bouwstenen stedelijk water en stadsnatuur voor Almere-Poort noord’ is in twee
workshops verzameld. Daarbij hebben de volgende deelnemers geparticipeerd.
Workshop Bouwstenen Watersysteem Almere-Poort noord
18 april 2002, stadshuis gemeente Almere, Almere
Wim Beekhuis (Gemeente Almere, S&L), Armijn Snelder (Gemeente Almere, PMB),
Peter Otten (Gemeente Almere, Milieu), IJsbrand Zwart (Gemeente Almere, Milieu),
Aleida Winkelman (Gemeente Almere, PMB), Olaf de Koning (Gemeente Almere, RB), J.
Kleinjan (Gemeente Almere, GW&N), Coert van Dam (Waterschap Zuiderzeeland), Ferry
van de Coevering (Provincie Flevoland), Rudy Langenakker (Hydron Flevoland), Jos
Jonkhof (Alterra) en Gielijn Blom (Alterra).

Verslag Workshop Bouwstenen Natuur Almere-Poort noord
25 april 2002, restaurant/zeilschool Haddock, Almere
Wim Beekhuis (Gemeente Almere, S&L), Peter Otten (Gemeente Almere, Milieu),
IJsbrand Zwart (Gemeente Almere, Milieu), Aleida Winkelman (Gemeente Almere, PMB),
Olaf de Koning (Gemeente Almere, RB), Taeke de Jong (TU Delft), Johan van Zoest
(gemeente Amsterdam),Gert Klijnstra (Staatsbosbeheer), Henk de Weerd (Waterschap
Zuiderzeeland), Jos Jonkhof (Alterra), Gielijn Blom (Alterra) en Robbert Snep (Alterra).
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