
Participatie ontwikkelingsvisie De Voortuin

3-12-2018

Voortgangsverslag



Participatie stappen

• Uitnodigingen via Webpagina, TSJA, Poortnieuws, 
Informatieavond Almere Poort 16 oktober

• Info avond Poort 16-10-2018 ideeën bord
• 6-11-2018: brainstorm sessie met circa 30 

personen, inbreng participanten getekend 
uitgewerkt  door beeldnotulisten.

• 27-11-2018 vervolg avond: 
– Met circa 25 participanten van inbreng 6 november 

naar bouwstenen voor een ontwikkelingsvisie
– Kernzin wat De voortuin moet worden



Proces opstellen ontwikkelingsvisie



De Voortuin in de Metropool Amsterdam



De Voortuin in Almere Poort



Plangebied De Voortuin



“oogst” Poort avond 16-10-2018



Samenvatting van email inbreng en 16 oktober
Natuur / landschap
Natuur met wisselende kleuren in het jaar, karakteristieke bomen (en grazers), iconisch landschappelijk element als een heuvel
Eetbaar bos, moestuinen
Water partijen
Bergen / heuvels
Ecologische verbindingszone naar Kromslootpark onder de A6 door

Rabattenzone onder de hoogspanningsleidingen in combinatie met waterberging / water 'vasthouden' / ecologische verbinding natte natuur
Winterweide gebied voor grazers uit het Kromslootpark

Sportief in de open lucht / vrije tijds besteding
Buitensport: fietsen MTB en wielerbaan, skeelerbaan, crossbaan, skatebaan,  buitenzwembad, atletiekbaan, voetbal, tennis, Hockey (ook voor de scholen en de wijk)
Theater / openlucht bioskoop
Heuvelachtig speelpark met beplanting en tunnels, grasveldje voor omwonenden, ruimte om te chillen,
Bij Fysiothereapie combi Health en Sportief
Scouting, barbecue plekken, blote voetenpad, grasveldje voor omwonenden speelruimte voor kleine kinderen
Parcours bewegen in De Voortuin, onderdeel van grotere route (cascadepark, MTB berg Kromslootpark, …..)

Verkeer, mobiliteit en parkeren
Goed openbaar vervoer voor de Almeerders
Parkeren: niet zichtbaar, ondergronds.
Parkeeroverloop voor Topsporthal e.d.
Transverium (Metro) naar Amsterdam / naar Almere Centrum (bestaande busbanen langs A6 en Almere)

Presentatie
Etalage functie langs de A6 voor bijzondere / exclusieve producten
Weer thuiskomen
City Sense, kunst  / belevingspark / horeca

Iconische gebouwen t.b.v. bovengenoemde onderdelen
Voetbal stadion / indoor soccer center / binnensport (Omni sportcentrum / sportcampus / multi sportvereniging)
Concertzaal / cultuur hal / pop tempel (dependance Ziggo Dome ??) / bioskoop
Leisure in de vorm van een markant hotel
Museum
Kantoren



Startbijeenkomst  6 november
Door participanten geselecteerd Kernwaarden voor De voortuin

• Lef

• Plezier

• Sportiviteit

• Natuur

• Schoonheid

• Veilig



Beeldnotulen 6 november



Beeldnotulen 6 november



Beeldnotulen 6 november



Van beeldnotulen naar bouwstenen voor de ontwikkelingsvisie De Voortuin



Bouwstenen voor ontwikkelingsvisie De Voortuin



Kernzin wat De Voortuin moet gaan worden
Voorstel

Een groen parklandschap als duurzame etalage langs de A6 
met ruimte voor WAUW effecten van landschaps- en gebouwiconen, 

waar in een natuurlijke setting gesport  en gerecreëerd wordt, 
het parkeren uit het zicht is.

Aangepast op de participatie avond

Een sportief parklandschap als groene etalage langs de A6
met ruimte voor WAUW effecten van duurzame landschaps- en gebouwiconen,

waar in een natuurlijke setting gesport en gerecreëerd wordt 
en de auto uit het zicht is.



Vervolg proces

• Intern gemeente bouwstenen van diverse 
afdelingen ‘bepalen’

• Externe partijen: Staatsbosbeheer, provincie, 
MRA

• Scenario’s maken, gefaseerd te realiseren
• Voorleggen (februari / maart) aan de 

participanten en stemming van Almeerders ? 
(ervaring bij de brug Weerwater)

• Politieke besluitvorming ……..
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