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INLEIDING 

De gemeente Almere heeft het 
plan opgevat om een nieuwe 
woonbuurt te ontwikkelen in 
Almere-Buiten. 

Voor deze nieuwe buurt (3-J) 
is inmiddels een ruimtelijke 
verkenning gemaakt. Deze ver
kenning gaf aanleiding om als 
volgende stap niet alleen een 
ontwikkelingsplan op te stel
len, maar tegelijkertijd een drie
tal thema-studies te verrichten. 

De gekozen onderwerpen van 
deze studies zijn: 

* differentiatie woonmilieus, 
* kleur gebouwde omgeving, 
* karakteristiek van het groen. 

Dit boekje is het resultaat van 
van de studie naar het "groen•. 

"Groen• is daarbij alsvolgt 
opgevat: nagegaan is in hoeverre 
de openbare ruimten in het 
algemeen en de beplantingen in 
die ruimten in het bijzonder, 
een herkenbare bijdrage kunnen 
leveren aan het karakter en de 
sfeer van het toekomstige woon
gebied. 

Deze studie kwam tot stand 
mee in samenwerking met Henk 
de Boer (ontwikkelingsplan en 
thema "differentiatie woonmilieus") 
en Floor van Dusseldorp (thema 
"kleur gebouwde omgeving") en 
Theo Straatsma. 
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DE CONTEXT 

Het nieuwe woongebied ligt in 
een bijzonder deel van Almere
Buiten: aan het Meridiaanpark, 
aan de "Mall" en aan de Lage 
Vaart. Over de vaart strekt 
zich het wijdse polderland uit 
met kilometers vrij zicht over 
het agrarische deel van zuidelijk 
Flevoland. Direct oostelijk van 
de buurt ligt een kern-hoofdweg 
die de verbinding vormt met de 
auto-snelweg van Amsterdam naar 
het noorden van het land. 

Vanaf zowel de kern-hoofdweg als. 
de auto-snelweg zal het nieuwe 
woongebied duidelijk zichtbaar 
zijn. 

Stuk voor stuk vormen deze 
gegevens attractieve aanleidingen 
voor het realiseren van een 
gevarieerde reeks woon-milieus. 
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'HET G R 0 EN' 

De term •groen• staat in de 
stedebouw voor dat deel van de 
onbebouwde ruimte waarin 
gewassen als bomen.struiken en 
planten méé bepalend zijn voor 
het ruimtelijk beeld. 

Voorbeelden daarvan zijn: parken, 
plantsoenen en tuinen, maar ook 
bijvoorbeeld sportvelden, kinder
speelplaatsen en begraafplaatsen. 
Een deel daarvan is doorgaans 
openbaar.een deel privé. 

Met "het groen• wordt daarnaast 
meer specifiek gedoeld op de 
beplantingen zelf: de straat-, 
laan- en park-bomen, de heesters, 
de hagen, de bolgewassen,. de 
vaste planten, kortom de levende 
materialen waarmee de land
schapsarchitect vorm en betekenis 
geeft aan de onbebouwde ruimten 
in de stad. 

Deze ontwerpmiddelen hebben 
een aantal bijzondere kenmerken: 

* er is tijd nodig om tot volle 
wasdom te komen (soms tot 80 à 
100 jaar) 

* een niet onbelangrijk deel is 
onzichtbaar: het ondergrondse 
deel,de wortels). Juist dit deel 
is bijzonder kieskeurig wat betreft 
groei-omstandigheden. 

* vorm, structuur en kleur zijn 
afhankelijk van de tijd van 
jaar. 
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ONTWERPMIODELEN 

Beplantingen kunnen op zeer 
verschillende wijzen bijdragen aan 
het tot stand komen van sterke, 
karaktervolle openbare ruimten. 

In de eerste plaats wel omdat met 
bomen en al dan niet tot hagen 
gesnoeide struiken duidelijk 
gedefinieerde ruimten zijn te ma
ken met een kenmerkende maat 
schaal. 
Binnen de ruimte is de aard van 
het maaiveld van belang. Hierbij 
kunnen beplantingen eveneens 
een eigen rol spelen: van simpel 

. gras (al dan niet met bolgewas
sen) tot een rijk gevarieerd 
vaste planten-sortiment. 

Lanen zijn te beschouwen als een 
bijzonder soort ruimten, nl. met 
een duidelijke richting en dan 

· nog ook voorzien van een (blader-) 
dak. Bovendien vormt een laan 
van buiten af gezien een ruimtelij
ke massa. Door het volume, de 
ruimte-vorm en het continue karak
ter kunnen lanen sterk bijdragen 
tot het ervaren van de ruimtelijke 
structuur. 

Hagen vormen, zowel in gesnoeide 
als in 'losse' vorm, een uitnemend 
middel om grenssituaties te bena
drukken. Dit geldt bijvoorbeeld op 
de overgangen tussen openbaar 
en privé gebied. 

Bijzondere middelen vormen de 
"klimmers" en de planten die zich 
lenen voor bloembakken. 

~Q 

5 



DE SOORTENKEUS 

Bomen zijn er in allerlei vormen, 
kleuren en maten. De ene boom is 
duidelijk de andere niet en dat 
gaat uiteraard ook op voor hees
ters, vaste planten, bodembedek
kers, klimmers en bolgewassen. 

Dat betekent dat er keuzen moe
ten worden gedaan. Bij voorkeur 
keuzen die leiden tot expressieve, 
uitgesproken oplossingen. Keuzen 
die bijdragen aan het ontstaan van 
een heldere, herkenbare structuur 
van de wijk. Een ruimtelijke struc
tuur waarbinnen de verschillende 
te onderscheiden componenten 
een eigen gezicht krijgen. 

De beplantingen kunnen daartoe 
bijdragen wanneer reeds in een 
vroeg plan-stadium verbanden 
worden gelegd tussen de ruimtelij
ke opzet van de wijk, het karakter 
van de te realiseren woonmilieus 
en de keus van de meest essenti
ele beplantings-materialen: de 
bomen. Uiteraard gaat het daarbij 
om een keus op hoofdlijnen. Van 
belang is dat een consistent ruim
telijk concept tot stand komt waar 
een "bomenplan• een integraal 
deel van uitmaakt. Dit is echter 
alleen mogelijk wanneer tegelijker
tijd duidelijke uitspraken worden 
gedaan over de aard en het karak
ter van de belangrijkste openbare 
ruimten. 
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DE KLEURENKEUS 

Kiezen voor bepaalde bomen bete
kent ook kiezen voor bepaalde 
kleuren. 

Neem bijvoorbeeld eens een boom 
als de Malus 'Profusion', volgens 
Lancaster *) "een forsgroeiende 
sierappel met bij het uitlopen pur
perkleurige bladeren, die overgaan 
in bronsgroen. De wijnrood ge
kleurde bloemen, 3-4 cm in door
snee, worden gevolgd door kleine 
paarsrode vruchtjes•. Een dergelij.
ke boom, massaal gebruikt in 
bijvoorbeeld een straat-profiel, 
brengt afhankelijk van het seizoen 
een flink effect teweeg. Reden om 
het kleur- en materiaalgebruik van 
de aanliggende woningen zorgvul
dig te kiezen, ofwel in harmonie, 
ofwel in een boeiend contrast. 

Zo kunnen bomen als magnolia's 
en kersen met hun overdadige 
witte bloesem een indrukwekkend 
contrast vormen met bebouwing 
waarin juist de donkere tinten 
overheersen. Hetzelfde geldt overi
gens voor donkergroene, scha
duw-rijke bomen als paardekastan
jes vóór een overwegend witte 
bebouwing. En wat te denken van 
een hel-gele herfstkleur in contrast 
met blauwe gebouwen? 

Waar in de thema-studies nu juist 
ook het aspect kleur een bijzonde
re aandacht krijgt, kan dus ook 
niet voorbij worden gegaan aan de 
kleuren van de beplantingen. 

*) Roy Lancaster, "Bomen in tuin 
en park", Elsevier, 1984. 
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HET PLANCONCEPT 

Het woongebied is opgebouwd 
uit een viertal woonmilieus met 
een duidelijke eigen signatuur: 

* het villapark 
* de strip 
* de burcht 
* het bastion 

Het aan het Meridiaanpark gren
zende villapark wordt gekenmerkt 
door vrijstaande en dubbele wo
ningen met ruime tuinen. De oos
telijk daarvan gelegen strip is in 
strokenbouw gedacht. Ook de 
voorzieningen van de wijk zijn in 
dit deel opgenomen. 

Villapark en strip zijn van de ande
re twee woonmilieus gescheiden 
door een wigvormige open ruimte: 
'de kier'. Deze ruimte opent zich 
naar de vaart en naar het aan de 
overzijde liggende polderland
schap. Het perspectief op de pol
der wordt via 'de kier' tot vèr in het 
woongebied zichtbaar gemaakt. 

Aan de overzijde van 'de kier' ligt 
de burcht: een introvert woonmi
lieu bestaande uit geschakelde 
woningen van twee à drie lagen 
binnen een groot bouwblok. 

Tenslotte ligt tegen de vaart het 
bastion: een combinatie van diver
se typen laagbouw met gestapelde 
woningen. Dit woonmilieu is sterk 
georiënteerd op de vaart en het 
open landschap aan de overzijde. 
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H E T 'G R 0 E N C 0 N C E P T' 

Om de verschillende woonmilieus 
een kenmerkend eigen gezicht te 
geven zijn per milieu specifieke 
keuzen gemaakt voor woning-cate
goriën, dichtheden, bouwhoogte 
en dergelijke. Op deze aspecten 
wordt in dit bestek niet nader inge
gaan. 

De keuzen voor de openbare ruim
te-structuur èn voor de beplantin
gen in de onderscheiden ruimten, 
sluiten hier nauw bij aan. Deze 
keuzen worden in de navolgende 
pagina's nader toegelicht. 
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HET WATER 

Rond het plangebied liggen een 
aantal vaarten en tochten. De 
belangrijkste daarvan is de Lage 
Vaart: een 45 m breed kanaal met 
een waterpeil dat 2,20 m lager ligt 
dan het omringende maaiveld. 
Aansluitend op de Lage Vaart is 
een kanaal gegraven tot aan het 
centrum van Almere-Buiten. Dit 
kanaal vormt de westgrens van het 
Meridiaan park. 

In het plangebied is parallel aan 
de Lage Vaart een waterverbinding 
geprojecteerd. Elders in Almere
Buiten hebben dergelijke waterver
bindingen het karakter van een 
doorgaande gracht. Voorgesteld 
wordt om in het plangebied dit
maal voor een andere oplossing te 
kiezen. Om de verschillen tussen 
de woonmilieus te accentueren is 
gekozen voor een drietal verschil
lende, door middel van duikers 
verbonden, vijver-partijen. 
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DE KIER 

De meest in het oog springende 
openbare ruimte is 'de kier' : 
van de mall tot de Lage Vaart ca. 
800 m open park-ruimte, wig-vor
mig, met de breedste zijde naar de 
polder. Deze ruimte is gedacht in 
gras en wordt begrensd door bo
men-lanen van verschillende vorm, 
maat en kleur. 

Door reliëf aan te brengen wordt 
op een bijzondere manier inge
speeld op het perspectiefbeeld in 
de richting van het ruime, open 
landschap van zuidelijk Flevoland: 
voorgesteld wordt een holle ligging 
die op een tweetal punten nog 
wordt versterkt door terreinverho
gingen. Eén van deze verhogingen 
ligt aan de zijde van de strip in de 
bocht van een kruisende busbaan, 
de andere aan de kant van het 
bastion bij de Lage Vaart. Deze 
laatste verhoging is onderdeel van 
de uitleg van het bastion. 
In de lengterichting van 'de kier' 
wordt het perspectief op de hori
zon ingekaderd door de beide 
voorgestelde terrein-verhogingen. 

Aan de overzijde van de vaart 
staan een boerderij en een hoog
spanningsmast. Deze elementen 
worden samen met een eventueel 
ter plaatse toe te voegen kunst
werk in het perspectiefbeeld opge
nomen. 

De in het plangebied langs de 
vaart aanwezige populieren wor
den ter plaatse van 'de kier' ge
rooid. 
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DE LANEN 

Naast de bestaande bomenlanen 
(in het Meridiaanpark en de Mall) 
worden ook in het plangebied een 
aantal lanen voorgesteld: 

* een platanenlaan op de grens 
van het villapark en de strip, 

* een kastanjelaan (Aesculus 
hippocastanum Baumannii) op 
de overgang van de strip en 'de 
kier', 

* een (onregelmatige, in een los 
verband te planten) laan van 
kersen en sierappels aan de , 
andere zijde van de 'kier'. 
(Prunus serrulata 'Jo-nioi', Prunus 
subhirtella 'Autumnalis' en Malus 
tori ngo) 

De keuze voor de (donkere) Kas
tanjelaan en de lichtbloeiende 
kersen en sierappels hangt samen 
met de ideeën omtrent de kleur
stelling voor de aanliggende wij
ken: voor de burcht worden con
trasterende donkere kleuren voor
gesteld, voor de strip juist lichte 
kleuren. 

Overige lanen zijn te vinden in het 
villagebied. Deze worden apart 
toegelicht, onder meer door middel 
van getekende profielen. 
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HET VILLAPARK 

In het villa-park hebben alle wegen 
dezelfde richting, maar steeds een 
ander 'gezicht'. 

Niet alleen de profielen zijn ver
schillend, ook de vorm, de maat 
en, niet te vergeten, de kleuren 
van de bloeiende bomen: lila-rose 
judasbomen, witte magnolia's, gele 
gouden regen, wijnrode sierap
pels, rose japanse kersen en witte 
perebomen. ( zie de achterin opge
nomen profielen.) 

Zo ontstaan lanen met een herken
baar eigen karakter,a zeker wan
neer met de architectuur, het ma
teriaal-gebruik en de kleur van de 
aanliggende bebouwing geraffi
neerd op deze gegevens wordt 
ingespeeld. 

Uit het Meridiaanpark lopen een 
aantal paden door in het woonge
bied. Deze dwars op de lanen 
verlopende paden krijgen een uit
bundig bloeiende heesterbeplan
ting. 

Midden in het villapark ligt een 
romantische vijverpartij met vloei
ende, gebogen oeverlijnen, flauw 
glooiende oevers en een overvloed 
aan 'weeping willows" 
(treurwilgen, Salix x chrysocoma) 

De lanen komen steeds uit op 
bijzondere openbare ruimten: de 
vijver, het park, de vaart, de plata
nen-laan of de Mall. Voorgesteld 
wordt om de parkrand te verleven
digen met wilde seringen. 
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DE STR IP 

De strip is een langgerekt, smal 
- woonbuurtje aan de rand van 'de 

kier' .Aan weerszijden liggen lanen: 
de platanenlaan op de overgang 
met het villapark en de kastanje
laan langs 'de kier'. 

De strip is opgebouwd uit groten
deels dwars op de lanen gesitu
eerde, stroken bebouwing. Ook is 
een school en een supermarkt 
opgenomen. 

Voorgesteld wordt om de bebou
wing licht van tint te houden. Dit 
laat overigens een groot scala aan 
kleuren toe, waarop per deelge
biedje goed kan worden inge
speeld met de beplantingskeuze. 
Deze keus is op dit moment nog 
niet gespecificeerd te maken. 
Gedacht wordt aan bloeiende 
bomen die qua bloem- en/of blad
kleur contrasteren met de kleuren 
van de bebouwing. 

Ook in de strip is een vijverpartij 
opgenomen. Deze vijver is rond en 
ligt op een met woon-bebouwing 
omgeven, vierkant pleintje. Aan 
drie kanten ligt de achterkant van 
de woningen naar het pleintje. Om 
die reden wordt voorgesteld deze 
woningen verhoogde terrassen te 
geven in plaats van tuinen. De 
terrassen worden met lage muren 
gescheiden van het plein. Op het 
plein zijn een tweetal pergola's 
gedacht, begroeid met blauwe 
regen. (Wisteria sinensis). 
De vijver krijgt een natuurlijke 
oever-begroeiing; in het water 
groeien rose waterlelies. 
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DE BURCHT 

De burcht vormt een introvert ste
delijk woonmilieu omgeven door 
een markante wand van woningen. 
Poorten geven toegang tot een 
binnengebied met relatief smalle 
straten en kleine pleinen. 

In het hart van de burcht ligt een 
rechthoekige, formele vijver. 
Rondom de vijver is een verlaagd, 
door muren omgeven plateau 
geprojecteerd. Pergola's met witte 
en lichtgele rozen markeren de 
grens van de privé-terrassen en 
het openbaargebied. In het water 
groeien een aantal moerascypres
sen (fax.odium distichum). 

De burcht krijgt aan de buitenzijde 
een donkere kleurstelling, de bin
nenzijde wordt daarentegen helder 
en licht. Met de beplantingen 
wordt daarop ingespeeld. Voorge
steld worden bomen als de wit
bloeiende vaantjes-boom (Davidia 
involucrata var.vilmoriniana) en de 
blauwe Paulownia tomentosa. Spe
ciaal op de luw gelegen pleintjes 
zullen deze bomen prachtig tot 
hun recht kunnen komen. 

In de straten wordt de Japanse 
Gingo (Gingo biloba) de meest 
bepalende boom. Daarnaast ·wor
den voorgesteld Robinia pseudo
acacia 'Bessoniana' en Gleditsia 
triacanthos 'Shademaster'. 

Voor de erfscheidingen wordt in 
de burcht gedacht aan (begroeide) 
stenen muren. 
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HET BASTION 

Het bastion bestaat uit een tweetal 
op elkaar betrokken delen: 

* woontorentjes langs de oever 
van de Lage Vaart, 

* een complex geschakelde laag
bouwwoningen met een rand 
van drive-in-woningen met uit
zicht op het polderlandschap. 

Tussen deze delen ligt een deels 
(tot 1 m onder het niveau van de 
terrassen van de drive-in
woningen) verhoogde openbare 
ruimte.Deze is in gras gedacht en 
sluit aan op 'de kier'. De bestaan
de populieren kunnen voor een 
deel in het plan voor dit gebied 
worden opgenomen. Dit geldt 
eveneens voor de bestaande bos
beplanting langs de vaart. 

Voorgesteld wordt om een spran
kelend, bijvoorbeeld 'abrikoos' -
kleurig materiaal voor de bebou
wing in dit woongebied te kiezen. 
Een heldergroene boombeplanting 
met een bijzondere vorm sluit hier 
goed bij aan. Voorgesteld wordt 
hier italiaanse populieren voor te 
gebruiken. 
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