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STRUCTUURSCHETS Al.MERE-STAD-OOST. le fase (gebied 2.F / Hl. 

VOORWOORD. 

De structuurschets Almere -Stad-Oost, le fase, beschrijft in 
hoofdlijnen de planontwikkeling voor het gebied ten oosten 
van het centrum van Almere-Stad, begrensd door de centrum
gracht en het Weerwater , het tracé van de hoogspanningslei
ding, de Hoge Vaart en het Hannie Schaftpark. 

De structuurschets zal worden uitgeverkt in drie of vier 
ontwikkelingsplannen, vaarvan het eerste begin 1990 in pro 
cedure wordt gebracht. Deze plannen vormen op hun beurt de 
basis voor het aanwijzen van concrete plangebieden en het 
ontwikkelen van bouwproj ec .ten met opdrachtgevers en archi 
tecten. Tevens is het ontwikkelingsplan het kader voor de 
toetsing van verkavelings- en inrichtingsplannen aan de ex
ploitatieve uitgangspunten. 

Overeenkomstig de standaardprocedure voningbouw Almere is 
deze structuurschets vastgesteld door het college van B&\I 
en voorgelegd aan de raadscommissie voor stadsontwikkeling. 
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I. ALGEMEEN. 

1.1 Almere. 

Almere vervult sinds 1976 een belangrijke rol in de opvang 
van bedrijven en bewoners, voor een aanzienlijk deel afkom
stig uit de regio Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek. In
middels is Almere de grootste stad van Flevoland geworden 
met een inwonertal van ruim 70.DOO. Uitgaande van een conti
nue bouwstroom van 2.400 woningen per jaar zal Almere rond 
de eeuwwisseling huisvesting bieden aan 130 - 140.000 men
sen. 

Het Structuurplan Almere voorziet in de ontwikkeling van in 
totaal vijf kernen met 250.000 inwoners. Tot het jaar 2000 
zal de bouwproduktie voor een aanzienlijk deel plaatsvinden 
in de kernen langs de Flevolijn: Stad en Buiten. Tevens zal 
nog een klein aantal woningen worden gebouwd in de oudste 
kern, Almere-Haven, als toevoeging aan de lokale voorraad 
ter versterking van het draagvlak van de plaatselijke (win
kel)voorzieningen. Thans worden in nauwe samenwerking met 
externe partijen projecten ontwikkeld aan de Noorderplassen 
en bij het golfterrein bij de Almeerderhout. Tot slot is de 
planvorming gestart voor de ontwikkeling van de laatste 
stadsdelen Pampus en Sticht. 
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1.2 Almere-Stad. 

Almere-Stad is het grootste stadsdeel met momenteel circa 
37.000 invoners. Het ligt centraal ten opzichte van de over
ige kernen. Een belangrijke concentratie van arbeidsplaat
sen komt voor in het centrum van Stad, tervijl de centrum
functie onder meer blijkt uit de aanwezigheid van voorzie
ningen met een groot draagvlak, een uitgebreid en geva
rieerd vinkelapparaat en stedelijke bebouwing . 

Het tussen het centraal station en het lleervater gelegen 
hoofdcentrum vormt niet alleen het middelpunt van Almere, 
maar ook van Almere-Stad zelf: de voonwijken zijn radiaalge
vij s rond het hoofdcentrum gegroepeerd. Deze opzet maakt 
dat voonvijken over grote afstand grenzen aan groenstroken 
en parken. Ook zorgt de radiale structuur voor een ononder
broken stedelijk gebied met directe verbindingen (busbanen, 
routes voor langzaam verkeer) tussen de voonvijken en het 
hoofdcentrum. 

Drie radialen zijn nagenoeg voltooid: Stedenwijk, llaterwijk 
en Kruidenwijk met samen ruim 10.000 voningen. De vierde 
voonwijk Muziekwijk, gelegen aan de vestkant van Almere
Stad rond het gelijknamige station, is volop in aanbouw. Op 
kleinere schaal vindt tegelijkertijd projectont1o1ikkeling -
veelal een combinatie van winkels en andere voorzieningen 
en flats - plaats in het hoofdcentrum en in de Staatslieden
vijk ten noorden van het centraal station. 
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Almere-Stad-Oost. le fase: de gebieden 2.F en 2.H. 

Het bouwfront in Almere-Stad verplaatst zich in de komende 
jaren van de westkant naar de oostkant. De ontwikkeling van 
projecten in het plangebied van deze structuurschets bete
kent een eerste stap naar de voltooiing van de stedelijke 
as langs de Flevolijn: de oostelijke woonwijken van 
Almere-Stad-Oost en de westelijke van Almere-Buiten zullen 
elkaar rond 2005 raken, slechts gescheiden door de Tussen
ring en de Lage Vaart. 

Het in deze structuurschets beschreven gebied beslaat onge
veer een kwart van het oppervlak van Almere-Stad-Oost en 
vormt niet meer dan de eerste fase in de ontwikkeling van 
een stadsdeel met uiteindelijk 45 .000 inwoners. De eerste 
fase zelf telt ongeveer 4.500 woningen en ruim 11.000 inwo
ners, waarmee het even groot is als Muziekwijk-Noord. 

Het ruim 210 ha metende plangebied wordt aan de noordkant 
begrensd door het Hannie Schaftpark met de Leeghwaterplas 
en aan de westkant door het stadscentrum en het Veerwater. 
De hoogspanningszone en de Hoge Vaart begrenzen het plange
bied uit deze structuurschets aan de zuid- en oostzijde en 
scheiden de eerste bebouwingsfasen van het later te ontwik
kelen stedelijk gebied in Almere-Stad-Oost. 

Het gebied van de structuurschets kent een interne gele
ding. Ten westen van kernhoofdweg 3 ligt plandeel 2.F-west 
en ten oosten de plandelen 2.F-oost en 2.H. De scheiding 
tussen 2.F-oost en 2.H wordt gevormd door de Flevolijn met 
station Almere-Stad-Oost . 

De eerste uitwerking van de hoofdopzet uit deze schets zal 
plaatsvinden in een of twee, begin 1990 te maken, ontwikke
lingsplannen voor het gebied 2.F-west en het aangrenzende 
deel van de centrale zone tussen 2.F-west en 2.F-oost (in
clusief het tot in 2.K doorlopende wijkpark). Plandeel 
2.F-oost zal vervolgens najaar 1990 in een ontwikkelings
plan worden uitgewerkt, terwijl als laatste in deze serie 
het ontwikkelingsplan van 2.H voorjaar 1991 zal uitkomen. 

Een 10 ha metend plandeel in de noordwesthoek van 2.F ligt 
overigens buiten het plangebied: dit aan het stadscentrum 
en de spoorlijn grenzende gebied wordt, conform eerdere 
plannen, aangemerkt als een reserve-lokatie voor allerlei 
centrumfuncties en blijft in deze schets buiten beschouwing. 
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DE CONTEXT. 

Alvorens in de volgende hoofdstukken de specifiek ruimtelij
ke neerslag te beschrijven, vorden in dit hoofdstuk enkele 
aspecten van de planontvikkeling toegelicht. Aandacht vordt 
besteed aan het ruimtelijk kader van deze schets: de in 
1988 vastgestelde structuurvisie Almere-Stad-Oost. Tevens 
vordt ingegaan op enkele andere randvoorvaarden van de plan
ontvikkeling in dit deel van Almere-Stad. 
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Ruimtelijk kader. 

Het oorspronkelijk plan voor dit deel van de stad, neerge
legd in het Structuurplan Almere-Stad, gaat voor Almere
Stad-Oost uit van het vingerstad-principe: radiale stedelij
ke banden die vanuit het centrum naar buiten vijzen, met 
vertakkingen onder hoeken van 45°. Dit principe is nu duide
lijk zichtbaar in de verkaveling van de noordelijke vijken: 
de Yatervijk en de Kruidenvijk zijn de stedelijke vingers 
die via een verandering in de verkavelingsrichting in de 
Staatsliedenvijk ontspruiten aan het centrum van Almere
Stad. 

Met de vaststelling van de structuurvisie Almere-Stad-Oost 
is de vingerstad-gedachte verlaten. Het ruimtelijk plan is 
nu orthogonaal van opzet en ge!!nt op het huidige grondge
bruik en het bestaande landschap. Voordelen van deze nieuve 
opzet zijn: 

a. Een harmonieuze inpassing in het bestaande polderland
schap; een inpassing die direct al bij de gefaseerde ont
vikkeling van landbouvkavels via zandpercelen naar stads
vijken borg staat voor een geleidelijk en flexibel pro
ces. Als het stadsdeel is voltooid, blijft aldus een 
sterke samenhang bestaan met de contouren van het omlig
gende landschap met vaarten, infrastructuurlijnen en gro
te elementen als bossen en plassen . 

b. De mogelijkheid groen in te planten ruim voor de opleve
ring van de eerste voning, zodat ook aan de eerste bewo
ners een beschutte omgeving geboden vordt. 

c. Het binnen deze heldere structuur vroegtijdig kunnen af
geven van een tracee voor de rechtstreekse autoverbin
ding tussen Rijksveg 6 en het centrum van Almere-Stad. 
Bijkomend voordeel van de directheid van deze ontslui
ting (kernhoofdweg 3 en wijkweg 3) is de kortere wegleng
te, hetgeen aanzienlijke besparingen oplevert. 

d. De mogelijkheid van een, ook in latere planstadia, flexi
bele functionele invulling van de beschikbare ruimte, 
bij voorbeeld de wijziging van bedrijventerrein in veen
gebied. 

De nieuve basisstructuur bestaat uit drie langgerekte, 
noord-zuid gerichte, 800 meter brede bebouvingsstroken met 
overwegend woningbouw. Ze strekken zich uit van de Randstad
dreef tot de A6 en vorden gescheiden door tvee zones met an
dere functies: een natte zone voor beroeps- en recreatie
vaart die geflankeerd wordt door smalle groenzones (Hoge 
Vaart) en een centrale voorzieningenzone langs de belang
rijkste autoroute, kernhoofdveg 3. 
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2.2 Overige randvoorvaarden. 

2.2.l Grondexploitatie en ruimtegebruik. 

In het algemeen dienen ontvikkelings- en inrichtingskosten 
van nieuv in gebruik te nemen gebieden gedekt te vorden 
door de opbrengsten uit gronduitgifte. Inkomsten en uitga
ven vorden verantwoord in een grondexploitatie. De exploita
tiebegroting vormt derhalve een belangrijke hoeksteen voor 
de planmatige invulling: er dient in 2.F/H een sluitende ex
ploitatie te worden verkregen. Dat betekent dat nu al reke
ning gehouden moet vorden met gebieden die geen of weinig 
inkomsten opleveren, bij voorbeeld omdat ze grenzen aan 
drukke autovegen of de spoorlijn en daardoor ongeschikt 
zijn voor woningbouv. 

De toekomstige opbrengsten en uitgaven vorden zo goed moge
lijk ingeschat door uit te gaan van normoppervlakten voor 
uitgeefbaar terrein, verharding en groen, uitgedrukt in m2 
per woning of voorziening. Zo wordt gerekend met standaard
kavels van eengezinswoningen van 140 tot 500 m2, afhanke
lijk van de financieringscategorie en de prijsklasse. In 
feite is de plancapaciteit van 2 .F /H een directe afgeleide 
van de grondexploitatie: de uitgaven vorden door voldoende 
opbrengsten gedekt bij de realisatie van circa 4.500 wonin
gen in het netto voongebied. 
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Nutsvoorzieningen en ondergronds verkeer. 

Vanzelfsprekend zullen bewoners bij het betrekken van hun 
woning in het plangebied direct moeten kunnen beschikken 
over vater, elektra, vervarming, riolering, telefoon, cen
trale antenne etc. Reeds voor de aanvang van de bouw moeten 
enkele van deze voorzieningen aanwezig zijn om het bouwrijp 
maken en de bouw mogelijk te maken. Daartoe is het noodzake
lijk de hoofdroutes voor het ondergronds leidingenverkeer 
in een zeer vroeg stadium vast te leggen. Voor sommige lei
dingstelsels is de ontsluiting van het gebied relatief een
voudig, omdat zij vanuit bewoond gebied het bouwfront vol
gen; andere moeten echter reeds in een zeer vroeg stadium 
over honderden meters door later te ontwikkelen plandelen 
of door reeds gereedgekomen gebieden worden gevoerd. 

Er wordt in het algemeen gestreefd naar een bundeling van 
leidingenstelsels van de hoogste orde. Ten einde vroegtijdi
ge aanleg mogelijk te maken wordt een dergelijke ondergrond
se •verkeersweg• zoveel mogelijk gekoppeld aan een tracé 
van een (belangrijke) bovengrondse route, bij voorbeeld een 
busbaan, kernhoofdweg of (hoofd)fietsroute. In Almere-Stad
Oost is een groot aantal leidingenstelsels van de hoogste 
orde geprojecteerd langs kernhoofdweg 3, de busbaan en enke
le fietsroutes. Een consequentie is dat de tracees van deze 
bovengrondse routes, inclusief de benodigde ruimte voor ge
luidverende voorzieningen, in een zeer vroeg stadium bekend 
moeten zijn. 

Voor de telefoonvoorziening is een nieuwe telefooncentrale 
nodig. Deze is geprojecteerd in 2.F en wordt vermoedelijk 
het eerste gebouw in Almere-Stad-Oost. Verspreid over het 
plangebied zullen tientallen transformatorruimten, regelka
mers en pompputten voor de vuilwaterafvoer (waarvan een 
drietal in de gebieden 2.F en 2.H) worden gebouwd. Groter 
in bouwhoogte en inhoud en lokatiegevoeliger is het cen
traal in Almere-Stad-Oost te bouwen hoofdrioolgemaal. 

Mogelijk zal ook een hulpwarmtecentrale in Almere-Stad
Oost nodig zijn. Als voorlopige lokatie voor een dergelijke 
centrale wordt uitgegaan van de kruising Hoge Vaart - Rijks
weg 6. 
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2.2.3 Juridisch kader. 

Bestemmingsplan. 

Voor het plangebied is het eind 1983 vastgestelde globale 
bestemmingsplan 'Stad-Oost" van kracht. Ondanks de ruime om
schrijving van de richtlijnen uit dit bestemmingsplan en de 
aanvijzingen op de plankaart, is de huidige planopzet niet 
geheel uitvoerbaar. Op de volgende aspecten wijkt de struc
tuurschets af van het geldende bestemmingsplan: 
a. De exacte lokatie van het stadsdeelcentrum is iets oos

telijker en ligt nu direct bij het station. 
b. De in het woongebied opgenomen bedrijfslokaties zijn ge

schrapt; bedrijvigheid is nu geconcentreerd in de randzo
ne langs Rijksweg 6, ten zuiden van het plangebied. 

c. Het beloop van de verbinding Veervater-Leeghvaterplas is 
verschoven in westelijke richting, zonder overigens de 
waterhuishouding in Almere-Stad-Oost te verstoren. 

d. Het woongebied is iets vergroot, zodat de losse flats 
aan de westrand bij het Veerwater geprojecteerd zijn in 
een plandeel met een recreatieve bestemming. 

Vanwege deze afvijkingen kan het geldende globale bestem
mingsplan niet meer worden gebruikt. Bovendien is dit plan 
in juridisch opzicht verouderd door de vijziging van de Vet 
op de ruimtelijke ordening in 1986. Het is de bedoeling per 
deelgebied nieuwe, globale bestemmingsplannen op te stellen 
die nader worden geconcretiseerd in buurtplannen. 

Vet geluidhinder. 

Voor wat betreft het door motorvoertuigen en treinen gepro
duceerde lawaai dient rekening te worden gehouden met de 
maximum toegelaten geluidbelasting op woningen en andere ge
luidgevoelige bebouwing. Langs de Flevolijn zal een ruime 
afstand tussen bebouwing en lawaaibron worden aangehouden; 
het ter plaatse toepassen van bouwblokken parallel aan de 
spoorlijn zal bovendien de achterliggende bebouwing tegen 
lawaai beschermen. 

De drukste wegen hebben een verkeersintensiteit hoger dan 
2.450 motorvoertuigen per etmaal, zodat geluidwerende maat
regelen wettelijk vereist zijn ten einde de geluidbelasting 
te beperken tot 50 dB(A). Langs het verlengde van de Rand
staddreef worden daartoe momenteel geluidwallen aangelegd. 
Ook langs de drukste weg, kernhoofdweg 3, en bij enkele 
drukke aansluitpunten van buurtstraten op KHV 3 zullen tij
dig voorzieningen worden aangebracht. Het ruime profiel van 
de centrumallee zorgt voor een aanzienlijke reductie in de 
geluidbelasting aan de gevel van de begeleidende bebouwing, 
maar desondanks zal ontheffing van de maximale grenswaarde 
tot 55 dB(A) aangevraagd moeten worden. Vellicht is een der
gelijke ontheffing ook nodig voor de naar het stadsdeelcen
trum leidende buurtweg in het verlengde van de centrumallee. 
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Fasering. 

Aan de ontwikkeling van Almere-Stad-Oost is reeds via diver
se besluiten richting gegeven. Zo hangt het met zand opho
gen van 2.F en 2.H direct samen met de besluitvorming over 
de ontwikkelingsvolgorde in Almere-Stad. Ook de beslissing 
over het tracé van kernhoofdveg 3 en vijkveg 3, alsmede de 
versnelde aanleg om het stadscentrum en Almere-Stad-Oost 
een korte en rechtstreekse verbinding te geven met de A6 en 
de N27 (llaterlandse lieg), zijn van invloed op de planvor
ming. In dit rijtje past ook de vroegtijdige inplant (te be
ginnen in het seizoen 1990/1991) van plandelen die deel uit
maken van de groene hoofdstructuur. Recentere besluiten be
treffen de energielevering (geen gas, vel stadsverwarming) 
en de lokaties voor een multifunctionele eenheid psychia
trie (op korte afstand van het ziekenhuis in 
Almere-Stad-Oost) en de NllR-BouvRai 1992 (in 2.F.-west). 

De eerste woningen zullen in het NllR-BouvRai-project worden 
opgeleverd in april 1992. Vanaf eind 1992 komt in 2.F de 
bouwstroom redelijk op gang, maar pas eind 1993 - als in 
Muziekwijk de laatste projecten zijn opgeleverd - wordt de 
gehele, ten minste 1. 500 woningen tellende, produktie in 
Stad op 2.F/H gericht. De ontwikkelingsrichting is in hoofd
zaak van vest naar oost: van het centrum van Almere-Stad 
naar KHll 3 en van KHll 3 naar de Hoge Vaart. Begin 1996 zal 
in het plangebied de laatste woning zijn opgeleverd. 

De bouw van de bevolkingsvolgende buurtvoorzieningen, bij 
voorbeeld basisscholen en gezondheidscentra, zal parallel 
aan die van de omliggende buurten plaatsvinden, waarbij ge
streefd wordt naar een oplevering gelijktijdig met de eer
ste woning in die buurt. De voorzieningen bij het station 
zullen in 1995 gereed zijn. De ingebruikname van het stati
on is eveneens rond deze tijd voorzien; over het openings
jaar zullen nog met de NS besprekingen worden gevoerd. 

Een gebied met een bijzondere planning is het al eerder ge
noemde reserve-centrumgebied. Dit plandeel zal eerst be
bouwd worden als het stadscentrum vol is of als duidelijk 
is dat het centrumgebied voldoende ruimte biedt om alle, 
bij een stad van 250.000 inwoners behorende, centrumfunc
ties te huisvesten. Vanwege het bijzondere karakter is het 
gebied niet in de structuurschets opgenomen. 

Een tweede qua planning afwijkend gebied is de 300 meter 
brede zone ten oosten van KHll 3. De centrale ligging in 
Almere-Stad-Oost en de goede bereikbaarheid voor alle ver
keer maken dit gebied bij uitstek geschikt voor complexe 
voorzieningen met een groot voedingsgebied en met een lange 
voorbereidingstijd. Juist deze zone biedt voor dergelijke 
projecten een goede vestigingsplaats, omdat het een in de 
tijd flexibele invulling toestaat zonder een voortgang in 
aangrenzende gebieden te verstoren. De eerste voorziening 
in dit bij zonde re plande el zal mogelijk al in de loop van 
1993 in gebruik genomen vorden, tervij 1 de bouw van het 
overdekte zvembad, pas op zijn vroegst in 1999 vordt ver
wacht. Overigens is de centrale zone ook voor (bijzondere) 
woonprojecten bestemd. 
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HET PROGRAMMA. 

De doelstelling van economische uitvoerbaarheid heeft ge
leid tot een planopzet waarin de beschikbare ruimte effi
cil!nt wordt benut. De voor woningbouw geschikte plandelen, 
gebieden die op korte afstand van voorzieningen, bushaltes 
en station zijn gelegen, worden maximaal benut. De 
Flevolijn en de centrale zone geleden het plangebied in 
drie woonvlekken (2.F-west, 2.F-oost en 2.H) met elk eigen 
buurtvoorzieningen. Groenconcentraties (wijkpark en andere 
groenvoorzieningen) liggen in deze centrale zone. Ook het 
grootste deel van de buitenrand is groen: de noordrand van 
2.H en de zuidwesthoek van 2.F grenzen aan uitgestrekte par
ken, terwij 1 smallere groenstroken de oostgrens en zuid
grens vormen. 

3.1 Voningbouw. 

Het tegenwoordige volkshuisvestingsbeleid wordt gekenmerkt 
door een afnemende financi!!le betrokkenheid van de Rijks
overheid en een streven een groter aandeel huishoudens met 
een bescheiden inkomen een woning te doen kopen. Beide ten
denzen zijn terug te vinden in de samenstelling van het Al
meerse contingent: een elk jaar sterk afnemend aantal toe
kenningen in de premiehuur-non-profit-sector en een licht 
stijgend aantal toekenningen in de premiekoop-sector. De af
nemende overheidsfinanciering is ook merkbaar aan de gesta
ge afname van het aandeel gesubsidieerde bouw, ten gunste 
van de bouw van woningen in de vrije sector. 

Door als basis voor het bouwprogramma de verwachte contin
gent-samenstelling in 1993 te kiezen (1993 omdat het het 
eerste jaar is dat in Almere-Stad-Oost een groot aantal pro
jecten zullen worden ontwikkeld), is het effect van bovenge
schetst beleid duidelijk meetbaar. Nog slechts 16% van de 
woningbouw zal in de zwaarst gesubsidieerde huursector 
plaatsvinden, terwijl het aandeel premiekoop-woningen 23% 
is. Er zijn evenveel ongesubsidieerde als gesubsidieerde wo
ningen geprogrammeerd; als alle regio-contingent daadwerke
lijk beschikbaar komt is een verhouding 68%-32% bereikbaar. 
De verhouding huur-koop (afhankelijk van het aantal contin
genten in de huursector en de mate waarin premie-C-contin
gent - en wellicht ook premiekoop-contingent - voor de bouw 
van huurwoningen wordt aangewend) is ongeveer 1 : 2. 
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Het voningbouvprogramma gaat uit van een stapelingspercenta
ge van 16%. Ook dit vrij lage percentage - gelet op de na
bijheid van het stadscentrum en station Almere-Stad-Oost -
is een gevolg van de veranderingen in de contingentenmix: 
meer stapeling brengt de bouw van voldoende eengezinshuurvo
ningen in gevaar, hetgeen in strijd zou zijn met de voon
voorkeur van de 8.000 ingeschreven voningzoekenden. Er zijn 
op drie lokaties appartementen gedacht: in 2._F-vest bij het 
Fongerspad nabij het lleervater, eveneens in 2.F-vest langs 
de verbindingsveg centrum-KH11 3 en in 2.F-oost bij het sta
tion. 

De achterliggende doelstelling van het bouvprogramma is dat 
elke belangstellende een passende voning moet kunnen betrek
ken. Dat vereist een continu aanbod in elk produktsegment 
(deel van de voningmarkt met vergelijkbare prijs en kvali
teit). Het betekent tevens een grote verscheidenheid: naast 
eengezinswoningen ook appartementen, naast rijtjeswoningen 
met een traditionele plattegrond ook woningen met slaap- en 
studeervertrekken gelijkvloers, naast voningen met stan
daardkvaliteit ook voningen met standaard extra-kvaliteit, 
naast voningen voor jonge huishoudens met kinderen ook vo
ningen geschikt voor ouderen. 

De doelstelling van een gevarieerd aanbod geldt ook voor de 
bouwproduktie in de vrije sector, met name de prij sstel
ling. Het streven 70% van de produktie in de goedkope prijs
klassen te realiseren is alleen uitvoerbaar als grote aan
tallen goedkope koopwoningen in de vrije sector, zo moge
lijk met regio-contingent, vorden ontwikkeld, tot 20% van 
de totale produktie. Ook de bovenkant van de markt vordt in 
Almere-Stad-Oost bediend: voor deze bewonerscategorie zijn, 
verspreid over verscheidene lokaties, terreinen voor parti
culiere bouvkavels gereserveerd (4%, uitsluitend koop), ter
vijl daarenboven 13% duurdere projectontvikkeling (huur en 
koop, inclusief 3% appartementen) is geprogrammeerd. 

De woonvlekken 2.F-vest, 2.F-oost en 2.H hebben een planca
paciteit van 4.500 woningen. Het voningtotaal in de eerste 
fase van Almere-Stad-Oost zal echter iets groter vorden, 
circa 4.700-4.800, omdat ook in de centrale voorzieningenzo
ne in bescheiden mate woningbouw is gedacht. PotentilHe 
bouwlokaties zijn 2.H-west (circa 75 kavels voor particulie
re bouv) en het verlengde van wijkweg 3 tussen 2.F-vest en 
2.F.-oost (om aan fietsers en voetgangers 's avonds een be
schutte en veilige route te bieden door de relatief open 
voorzieningenzone). 
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3.2 Voorzieningen. 

3.2.l Situering. 

De verscheidenheid van de in het plangebied geprojecteerde 
voorzieningen is zeer groot. Sommige hebben een klein ge
bouw nodig op een kleine kavel en functioneren goed bij een 
centrale lokatie. Andere voorzieningen beslaan diverse hec
tares en eisen een goed ontsloten randlokatie. Er zijn voor
zieningen waarvan de meeste gebruikers in de directe omge
ving wonen, terwij 1 de doelgroep van andere voorzieningen 
verspreid woont over de stad of zelfs buiten Almere. In 
functioneel en lokationeel opzicht zijn de voorzieningen in 
Almere-Stad-Oost in drie hoofdgroepen onder te brengen: 

a. Voorzieningen die bij voorkeur in het stedelijk gebied 
zijn gesitueerd, omdat hun dagelijkse gebruikers rond de 
voorziening wonen. Deze buurtvoorzieningen hebben belang 
bij korte loopafstanden, goede spreiding over het plan 
en - afhankelijk van het verzorgingsniveau - goede be
reikbaarheid met openbaar vervoer. Binnen de woonvlekken 
2.F-west, 2.F-oost en 2.H wordt voor deze voorzieningen 
uitgegaan van centrale lokaties, waar mogelijk bij bus
haltes. Vaak zal de realisatie van deze groep van voor
zieningen gelijke tred houden met de woningbouw. Voor
beelden: stadsdeelcentrum, bedrijfsruimten, de meeste ba
sisscholen, buurthuis/ouderencentrum, gezondheidscentra 
en apotheken en buurttuinen. 

b. Voorzieningen met een groot ruimtebeslag en een groot 
bouwvolume (qua schaal niet passend in een woonbuurt), 
een groot draagvlak en soms ook een onzeker tijdstip van 
realisatie. Naast goede bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer is voor deze voorzieningen een goede auto-ont
sluiting noodzakelijk. De centrale zone naast KHV 3 is 
flexibel in te vullen en goed ontsloten voor alle ver
keer. Bovendien biedt de concentratie van voorzieningen 
in dit plandeel het voordeel dat sommige voorzieningen 
van elkaars nabijheid kunnen profiteren. Voorbeelden: 
verpleeghuis, multifunctionele eenheid psychiatrie, 
sporthal en overdekt zwembad, tenniscomplex, jongeren
ruimte, school voor voortgezet onderwijs, bijzondere ba
sisscholen met een groot voedingsgebied, middelschalig 
nutstuinencomplex, wijkpark en kinderdagverblijf. 
Voor het gedeelte van de centrale zone tussen de spoor
lijn en de busbaan worden de niet direct functioneel te 
gebruiken kavels aangemerkt als reserveterrein, te ge
bruiken voor de vestiging van andere niet-commercil!le 
voorzieningen en eventueel ook voor kleinschalige, repre
sentatieve kantoren. 
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c. Een restgroep van voorzieningen zonder duidelijke eisen 
ten aanzien van de lokatie of met een voorkeur voor loka
ties buiten een der woonvlekken en de centrale zone. 
Voorbeelden: een kerk (een relatief kleine voorziening 
die in het stadsdeelcentrum past - medegebruik parkeer
plaatsen - maar ook in de centrale zone, stadsweiden (mo
gelijk in de centrale zone in 2.H, maar ook in het Han
nie Schaftpark), een tweede nutstuinencomplex (in de 
hoogspanningszone ten zuiden' van 2.F-oost of in het Han
nie Schaftpark), een tweede tenniscomplex (Hannie Schaft
park) en passantenplaatsen voor de recreatievaart (in de 
Hoge Vaart en bij het zwemstrand in het Veerwater) . 
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3.2.2 Type en aantal. 

Ook als de voorzieningen naar type worden gerangschikt 
blijkt een grote diversiteit. Vijf hoofdgroepen van qua 
functie verwante voorzieningen zijn te onderscheiden: com
mercieel, zorg, sociaal-cultureel, onderwijs en sport en re
creatie. 

Commercieel. 

Het bij het station geprojecteerde stadsdeelcentrum is in 
grootte (circa 4. 000 m2 bruto vloeroppervlak) en draagvlak 
vergelijkbaar met het binnenkort in aanbouw te nemen winkel
centrum bij station Muziekwijk. De ligging aan een belang
rijke buurtweg voorziet in een goede bereikbaarheid per au
to, zowel voor de klanten als het bevoorradend verkeer. Be
drijfsruimten (1 per 100 woningen) zullen in de later op te 
stellen programma's van eisen worden meegenomen en ver
spreid over het plan worden uitgevoerd; concentraties zijn 
gedacht bij het station, bij de bushaltes in elke woonbuurt 
en aan de toegangsweg naar het centrum van Almere-Stad. 

Zorg. 

In het plangebied zullen 2 gezondheidscentra/apotheken no
dig zijn: één in de eerste bebouwingsfase in 2.F-west en 
één bij het station in 2.F-oost. Zorgvoorzieningen met een 
groot draagvlak zijn het verpleeghuis en de multifunctione
le eenheid psychiatrie; ze hebben functionele relaties met 
het in het stadscentrum gelegen ziekenhuis. 

Sociaal-cultureel. 

Voor deze groep van voorzieningen - buurthuis/ouderencen
trum, jongerenruimte en kinderdagverblijf - is ruimte gere
serveerd in het plan. Ze komen voor in de meerjaren-plan
ning; realisatie hangt echter af van het beschikbaar stel
len van financi~n. 

Onderwijs. 

De school voor voortgezet onderwijs heeft gebruiksrelaties 
met de sporthal en het zwembad, hetgeen een van de redenen 
is deze voorziening in de centrale zone te situeren. Ook 
twee basisscholen met grote voedingsgebieden zijn daar ge
dacht: een vrije school en een l.o.m./m.l.k./z.m.l.k-school 
met eigen gymzaal. De openbare basisscholen - in principe 
16-klassig met gymruimte - zijn daarentegen centraal in de 
woonvlekken gesitueerd. Het onderwijs-aanbod in 2.F/H wordt 
gecompleteerd door kleinere basisscholen op r.k.- en 
p.c. -grondslag, die gezamenlijk gebruik zullen maken van 
een aparte gymzaal (3 scholen per gymzaal, afstand 
school-gymzaal maximaal 500 meter). 

De grote toestroom van leerlingen in de eerste jaren na 
oplevering zal worden opgevangen door de bouw van noodloka
len bij permanente scholen en door semi-permanente scholen. 
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Sport en recreatie. 

Aan de nota volkstuinen zijn de normen ontleend voor de aan
leg van volkstuinen: per woning 0,9 m2 buurttuin en 3,3 m2 
aan de rand van het woongebied (bruto maten); mocht de 
vraag naar tuinen groter zijn, dan kan worden uitgeweken 
naar het Hannie Schaftpark. Dezelfde benadering, het opvan
gen van extra vraag in het parkgebied ten noorden van 2.H, 
geldt voor de stadsweiden: de in het plan opgenomen 2 ha is 
in principe voldoende voor de bewoners van 2.F/H, maar een 
onvoorziene groei in de vraag kan direct buiten het plange
bied worden opgevangen. 

De sportvoorzieningen in 2.F - tenniscomplex, sporthal en 
overdekt zwembad - liggen alle in de centrale zone. Voor 
een tweede tenniscomplex is een lokatie gereserveerd in het 
Hannie Schaftpark, waarbij de aanleg afhankelijk zal zijn 
van een voortgaande groei van het deelnemingspercentage. 
Sporthal en zwembad zullen niet alleen gebruikt worden door 
de bewoners van de eerste fase, maar ook door elders wonen
den: een goed onsloten lokatie in de centrale zone in 2.F 
is dan een vereiste. 

Sportvelden ontbreken in het plangebied, omdat er de eerste 
jaren voldoende ruimte is op het nabijgelegen sportpark 
2.P. De na 1995 benodigde velden zijn in het aansluitende 
deel van de centrale zone ten zuiden van 2.F geprojecteerd, 
in gebied 2.K. 

Op de grens van 2.F en 2.K. ligt in de centrale zone een be
langrijke recreatie-voorziening: het wijkpark. Het li'eerwa
terpark is reeds enige jaren geleden ingeplant; ten behoeve 
van een optimaal recreatief gebruik zullen aanvullende in
richtingsmaatregelen nodig zijn. 

Recreatieve betekenis heeft ook het in Almere-Stad-Oost 
voorkomende grachtenstelsel dat de Leeghwaterplas verbindt 
met het li'eerwater. Vanuit de Leeghwaterplas voert een 
gracht bij station Almere-Stad-Oost onder de spoorlijn en 
splitst zich vervolgens in 2.F.-oost in twee takken: de 
noordelijke tak buigt af langs het wijkpark en de particu
liere kavels bij het li'eerwaterpark en de zuidelijke tak 
gaat via 2.K, ten zuiden van het plangebied. Korte, doodlo
pende, dwarsgrachten geven de particuliere kavels bij het 
li'eerwaterpark een eigen ontsluiting over het water . 

Gezien de schaal en de omvang van Almere-Stad-Oost dienen 
de grachten in 2. F /H goed bevaarbaar en beschaatsbaar te 
zijn. Voorlopig wordt voor een groot deel van het grachten
stelsel uitgegaan van een waterbreedte van 18 meter (iets 
breder dan gebruikelijk in Stad) en een brughoogte van 2 me
ter. Een en ander zal in de ontwikkelingsplannen nader wor
den uitgewerkt. 
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IV. HET PLAN. 

In paragraaf 2.1 is het ruimtelijk kader geschetst van de 
planopzet uit deze structuurschets. In dit hoofdstuk vordt 
het accent gelegd op de ruimtelijke neerslag, vaarbij aan 
de hand van enkele thema's het stedebouvkundig plan vordt 
toegelicht, gevolgd door de groenstructuur en de verkeers
kundige opzet. Meer nog dan bij de vorige hoofdstukken zijn 
voor een goed begrip de plankaart en de facetkaarten nodig. 

4.1 Stedebouvkundig plan. 

Centrale zone. 

De centrale zone, het hoofdthema van dit plan, brengt de 
hoognodige geleding in dit grote nieuve stadsdeel, zodat be
voner en bezoeker zich kunnen blijven ori~nteren. De invul
ling van de zone zal zich daartoe steeds onderscheiden van 
de aanliggende voongebieden door een relatief groen of open 
karakter. Park en recreatiebestemmingen passen in dit con
cept, maar eveneens een vari!!teit van bebouvingen in de 
voorzieningensfeer en kantoren en voningen, mits ze door 
veel groen omgeven zijn. De zone vordt beurtelings begrensd 
door autoveg en fietsroutes. 

Het groen in de centrale zone heeft een belangrijke functie 
in de ontvikkeling van het gebied. Door een vroegtijdige in
plant, voor het bouvfront uit, zal de zone van begin af aan 
herkenbaarheid geven te midden van open bouvland en opgespo
ten zandvlakten. Het is dan ook nadrukkelijk de opzet het 
gedeelte van de centrale zone ten zuiden van de hoogspan
ningslijn niet op te spuiten. 
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Centrumallee. 

De relatie van het nieuve stadsdeel met het stadscentrum 
vordt uitgedrukt door een brede bomenallee vanaf de kern
hoofdveg tot bij het Stadhuis. Deze allee wordt begeleid 
door vier lagen hoge bebouvingsvanden, vaarmee het centrum
karakter uitstraalt tot in het voongebied. In oostelijke 
richting wordt de centrumallee in een bescheidener vorm 
doorgezet naar de omgeving van station Almere-Stad-Oost, om 
vervolgens in zuidvaartse richting afgebogen te vorden, 
evenvijdig aan de Hoge Vaart en de richting volgend van de 
orthogonale structuur. De afbuiging zal een dramatische 
vorm krijgen en een stempel drukken op de omgeving; in de 
verdere planontvikkeling moet deze plek een pregnante stede
bouvkundig-architectonische vertaling krijgen. 

De centrumallee en de voortzetting van de allee tot in het 
oostelijke stadsdeelcentrum vormen de ruggegraat voor de 
stedelijke ontvikkeling in dit deel van de vijk. De veg 
doorsnijdt en verbindt. Verbonden vorden het stadscentrum 
en de oostelijke bebouvingszone bij de Hoge Vaart. Doorsne
den wordt de centrale zone, waarbij de bebouwing ter plaat
se diverse functies heeft en een bijdrage levert aan de le
vendigheid en sociale veiligheid voor passerende fietsers 
en voetgangers. 

Stadsdeelcentrum. 

Bij het oostelijk station is het terrein voor het stadsdeel
centrum reeds nauvkeurig te bepalen. Uitgaande van het gra
vitatiepunt van het omliggend gebied is het centrum ten zui
den van de spoorlijn gesitueerd. Het vordt aan alle zijden 
begrensd door verkeerroutes, zelfs een vaarroute. Voor het 
stadsdeelcentrum wordt nadrukkelijk uitgegaan van een gein
tegreerd complex met vinkels, andere voorzieningen en vonin
gen, met alle publiekstrekkende functies aan de buitenkant 
en de bevoorrading via een - al dan niet overdekte - binnen
hof. 

Gestapelde bouw. 

Etagebouw komt in het plan slechts voor op voor deze bouw
vorm aantrekkelijke lokaties, die tevens een bijdrage leve
ren aan het stadsbeeld door vandvorming of accentvorming. 
In de woonvlekken zijn appartementen geprojecteerd op drie 
lokaties: langs de centrumallee, aan het Veerwaterpark 
(vier tot zes lagen) en in het stadsdeelcentrum bij station 
Almere-Stad-Oost. Ook voor de bijzondere woonbebouwing in 
de centrale zone tussen 2.F-vest en 2.F-oost wordt, langs 
de verbindende ruggegraat, aan appartementen gedacht, bij 
voorkeur in de vorm van urban villa's. De eigen identiteit 
van plandeel 2.H wordt onderstreept door het geheel ontbre
ken van gestapelde bouv. 
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Hoekverdraaiing. 

De vanuit het stadscentrum komende busbaan en de kernhoofd
veg 3 kruisende gracht begrenzen een vigvormig gebied. De 
hoekverdraaiing in dit plandeel vraagt om een bijzondere in
vulling met de mogelijkheid verschillen met aanliggende ge
bieden te accentueren: niet de structuurlijnen zijn domi
nant voor de vormgeving, maar het detailontverp zal in deze 
vig het exacte beloop van de verbindingslijnen bepalen. Een 
dvingende vorm is er hier dus niet; vrijere verkavelingsvor
men en architectuur krijgen hier de ruimte. Door de gunsti
ge ligging ten opzichte van het centrum en het Veervater is 
dit plandeel geschikt voor gestapelde bouv. 

De rechte bebouvingsstroken. 

Na al deze bij zonde re zones resteren ook gevone, recht te 
verkavelen stroken: de basis immers voor het voongebied, 
voor de vele te ontvikkelen eengezinswoningen. 

De uitwerking van deze stroken wordt voorgesteld volgens 
het principe dat enige jaren geleden is gelntroduceerd, bij 
het plan voor een Olympisch dorp op deze plaats. Met lang
werpige bouvblokken in een richting loodrecht op de oever 
van het Veervater, dus met veel oost-vest gesitueerde tui
nen. Met enkele hoofdassen parallel aan de plasoever, elk 
met een eigen karakteristieke functie en profiel. En een 
groter aantal dvarsstraten, loodrecht op de hoofdassen, die 
uitzicht bieden op het Veervater en het aangrenzende park, 
de centrale groene zone met het vijkpark en/of de Hoge 
Vaart. 

Een eigen karakteristiek kan gegeven vorden aan het plan
deel langs het Veervaterpark, dat zich uitstrekt tot buiten 
het plangebied. In dit plandeel kan vater de karakteristiek 
van het voonmilieu vorden door tussen de achtertuinen korte 
dvarsgrachten te graven, uitkomend op de gracht die direct 
naar het Veervater leidt. Het voor 2.F-vest binnenkort op 
te stellen ontvikkelingsplan zal deze bijzondere planinvul
ling nader uitverken . 

Gebied 2.H. 

Het voongebied ten noorden van de spoorbaan krijgt een ei
gen identiteit, alleen al als gevolg van de besloten rand
ligging. De centrale open zone reikt in dit gebied tot aan 
het Hannie Schaftpark. Voor dit deel van de zone wordt ge
dacht aan een royaal groen-milieu met vrije sector voningen 
in een open verkaveling. 
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Groenstructuur. 

Het groen in Almere-Stad-Oost is geconcentreerd in enkele 
langgerekte zones die aan het gebied de gevenste geleding 
geven. Om de groenstructuur zo sterk mogelijk te maken is 
aansluiting gezocht bij bestaande landschapselementen. Het 
reeds ingeplante park langs de oever van het lleervater en 
de binnenkort in te planten smalle parkstrook langs de Hoge 
Vaart zijn beide onderdeel van het structuurgroen. Ze vor
den verbonden door een 72 meter brede groenstrook onder de 
hoogspanningsleiding, een landschapselement dat structuur 
geeft aan een veel groter gebied dan Almere-Stad-Oost. Door 
sterke structurele bindingen met de aangrenzende voongebie
den na te streven, klinken de kvaliteiten van de groenzones 
- zovel functioneel als visueel - tot in de voonbuurten 
door. 

De centrale zone. 

Evenals de aangrenzende stedelijke gebieden en de andere 
structurele groenstroken, is de centrale zone langgerekt en 
strekt zich uit van het Hannie Schaftpark (met zicht op de 
Leeghvaterplas) tot Rijksveg 6 (Almeerderhout). Het groen 
in dit plandeel heeft diverse verschijningsvormen, die sa
menhangen met de verschillende functies. Zo is het gedeelte 
ten noorden van de Flevolijn gereserveerd voor voningbouv 
in lage dichtheden (particuliere kavels), zodat het groene 
karakter voornamelijk verkregen vordt door tuinen. In het 
gedeelte tussen het spoor en de gracht is eén groot aantal 
voorzieningen ondergebracht, hetgeen betekent dat het groen 
tot relatief grote eenheden is gebundeld en dat - ondanks 
de stedelijkheid van de voorzieningen - dit deel van de cen
trale zone minder dicht bebouvd zal zijn dan de aangrenzen
de voonbuurten. 

Ten zuiden van de gracht komen geen gebouven voor. Hier is 
het vijkpark geprojecteerd, dat zich uitstrekt tot in het 
aangrenzende plandeel 2.K. Het ligt op een kruispunt van 
tot de hoofdstructuur behorende groenzones, centraal in Al
mere-Stad-Oost en uitloopruimte biedend aan de bevoners van 
de omliggende buurten. Nog verder naar het zuiden zal de 
centrale zone haar open en groen karakter behouden; de rea
lisatie van voetbalvelden in 2.K betekent opnieuv een func
tionele invulling. 

Overig groen. 

Ook buiten het groen van de hoofdstructuur komen groenzones 
voor, vooral ter verhoging van de kvaliteit van het vonen. 
Langs de Flevolijn en langs de belangrijke verkeersvegen is 
open ruimte noodzakelijk om geluidoverlast te voorkomen. De 
breed geprofileerde verbindingsveg met het centrum is een 
voorbeeld van een formele ruimte met gras en bomenrijen, 
die belangrijk is voor de beleving van bevoners en passan
ten. De recreatieve betekenis van de gracht vordt vergroot 
door belendend groen. Begeleiding van vrijliggende 
(brom-)fietspaden met groen verhoogt het comfort van de ge
bruikers. 
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Verkeerskundige opzet. 

Bij de opzet van het Almeerse verkeers- en vervoersstelsel 
wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke kwaliteit in de 
zin van reistijd, comfort, veiligheid en doelmatigheid. Een 
doelstelling is het versterken van de concurrentiepositie 
van •zwakke• en milieuvriendelijke verkeerssoorten via on
der meer de aanleg van vrijliggende busbanen, fiets- en van
delpaden en trottoirs. Bevordering van het gebruik van deze 
verkeerssoorten wordt ook nagestreefd door de publiekstrek
kende functies op goed ontsloten lokaties te situeren, bij 
het station en bij bushaltes. Zorg vordt besteed aan het 
vegnemen van de negatieve kanten van het autoverkeer (ge
luidhinder, verkeersonveiligheid), zonder overigens de toe
gankelijkheid van voonbuurten voor auto's te verhinderen. 

Langzaam verkeer. 

De langzaam verkeerroutes in Z. F /H verzorgen korte, recht
streekse en duidelijke verbindingen met de belangrijkste be
stemmingen buiten het plangebied, zoals het stadscentrum, 
het Hannie Schaftpark en de ll'atervijk, de Almeerderhout en 
Almere-Buiten. De hoofdroutes zijn voortzettingen van be
staande of in ontwerp aanwezige (brom)fietspaden buiten het 
plan. 

Het rijcomfort van de hoofdroutes wordt vergroot door de 
uitvoering in asfalt en minimalisering van hoogteverschil
len. Een goede veiligheid wordt bereikt door de kruisingen 
met de Flevolijn en de drukste wegen (kernhoofdweg 3, 
vijkveg 3 en Randstaddreef) ongelijkvloers uit te voeren en 
de kruisingen met de busbaan te beveiligen. Bij kruisingen 
met minder drukke straten wordt ruim uitzicht geboden en 
maatregelen getroffen de snelheid van de auto te verlagen. 

Het net van hoofdroutes heeft een maaswijdte van 250 à 300 
meter. Alternatieve routes zijn door de woonbuurten getra
ceerd; deze meestal met woonstraten samenvallende verbindin
gen verkleinen de maaswijdte tot ongeveer 100 meter. 
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Openbaar vervoer. 

Station Almere-Stad-Oost is het knooppunt in de afwikkeling 
van het openbaar vervoer in dit deel van Almere; overigens 
zal vooral voor de bewoners van 2.F-west het centraal stati
on een belangrijke rol vervullen. Comfortabel voor- en na
transport wordt verzorgd door een uitgebreid stelsel van 
vrij liggende busbanen met een gemiddelde halte-afstand van 
600 meter. In het plangebied ko.men 5 haltes voor. vaarvan 
vier langs het traject dat de centra van Stad en Buiten di
rect verbindt: één bij het station, één centraal in 
2.F-west, één centraal in 2.H en één bij de voorzieningen
concentratie op de grens van 2.F-oost en de centrale zone. 
De vijfde bushalte ligt aan de later te voltooien lusvormi
ge verbinding door Almere-Stad-Oost. 

De busroutes volgen het hart van de stedelijke bebouvingszo
nes, zodat de afstand van het merendeel der woningen tot 
een halte minder dan 400 meter hemelsbreed bedraagt. Alle 
woningen in 2.F-oost en 2.H liggen op minder dan 600 meter 
van station Almere-Stad-Oost. 
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Auto. 

De belangrijkste autoveg in het plangebied is de vier rij
stroken tellende kernhoofdveg 3, de verbindingsveg tussen 
de Randstaddreef en Rijksveg 6. Aftakkingen van de Randstad
dreef en de kernhoofdveg leiden de buurten in, vaarvan er 
één - vijkweg 3 - een directe verbinding geeft met het cen
trum. Het verlengde van vijkweg 3 leidt naar het stadsdeel
centrum bij station Almere-Stad-Oost, tervij 1 een andere 
buurtweg - noord-zuid gericht en 2.H verbindend met 2.F -
vanaf de verlengde Randstaddreef eveneens het stadsdeelcen
trum ontsluit. 

In de voonbuurten vordt aan de verblijfsfunctie een zvaar 
accent toegekend en de rol van de auto ondergeschikt ge
maakt aan die van het overige verkeer en de voetganger. Van
vege veiligheid en oversteekbaarheid zijn de maximale 
richtsnelheden op buurt- en woonstraten respectievelijk 40 
en 30 kilometer per uur, vaarbij zonodig fysieke maatrege
len worden toegepast (mini-rotondes, drempels, as-verschui
vingen etc.). Ter bevordering van de verkeersveiligheid is 
een doorlopend systeem van lusvormige voonstraten gevenst. 

De standaard-parkeernorm is 1.25 parkeerplaats per voning 
en 1.00 parkeerplaats per bejaardenwoning. Bij parkeren op 
eigen terrein geldt een afwijkende norm: uitgaande van een 
opstelplaats op de kavel is op straat nog 0.53 parkeer
plaats per voning nodig. In het algemeen zal parkeergelegen
heid zo dicht mogelijk bij de voningen vorden gerealiseerd: 
in rustige voonstraten voor de voning en tegenover kopge
vels. Bij sommige drukkere buurtstraten zal uitsluitend 
langsparkeren vorden toegepast en dient rekening gehouden 
te vorden met een grotere afstand tussen voning en parkeer
plaats. Situering van parkeerplaatsen aan zowel voor- als 
achterzijde van de woning dient te vorden vermeden . 




