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VOORWOORD
De Kustzone van Almere Poort heet vanaf nu DUIN. Een unieke plek in de Randstad die bij velen tot de verbeelding spreekt.
Hier verrijst een nieuw stuk stad, een waardevolle toevoeging
aan Almere én aan de gehele regio. Een gebied dat maximaal
gebruik gaat maken van de bijzondere kwaliteiten van deze
plek: water, strand, bos. En waar met plan DUIN een uniek
landschap van zandduinen wordt toegevoegd. Zo ontstaan
woonmilieus die hun weerga niet kennen: wonen op een duin,
in het kreekbos of in de nieuwe skyline aan de kustboulevard.
Maar DUIN is meer dan een comfortabele en complete woonen werklocatie. Het is ook een bestemming. Voor zeilers, surfers, zwemmers, ﬁetsers en strandbezoekers. Voor mensen
die willen genieten van een goed diner aan de boulevard, met
zicht op de ondergaande zon. Voor liefhebbers van kunst en
cultuur, van een bijzondere hotelovernachting of een exclusieve wellness-ervaring.
Dit bijzondere gebied wordt bovendien op een speciale manier
tot leven gewekt. De gemeente Almere en belegger-ontwikkelaar Amvest hebben de handen in één geslagen om plan DUIN
tot realiteit te maken. In een innovatieve samenwerking zullen
zij als co-regisseurs de komende 10-15 jaar aan dit gebied
bouwen, waarna Amvest als belegger nog langdurig nauw
betrokken zal blijven bij DUIN.
Het voorliggende Kwaliteitboek vormt het kwaliteitkader voor
deze gebiedsontwikkeling. Het schetst de gewenste identiteit
en sfeer aan de hand van kwaliteitprincipes voor de gehele
ontwikkeling. Tezamen met het Kwaliteitsplan is het Ontwikkelingsplan daarmee de langjarige basis voor DUIN. Een
prachtig plankader voor een prachtige locatie!
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1. INLEIDING

Kwaliteit
Het Kwaliteitboek vertelt het verhaal over de identiteit en
sfeer van DUIN door de belangrijkste uitgangspunten en
ambities te omschrijven. Hierbij worden kwaliteitprincipes
die het DUIN-gevoel genereren, beschreven en verbeeld. Deze
kwaliteitprincipes gaan over het ‘maken van het landschap’
en het ‘toevoegen aan het landschap’. Het Kwaliteitboek is
daarmee een kwalitatief toetsingkader en inspiratiedocument
voor de verdere uitwerking van DUIN.
Waardering van kwaliteit is in de eerste plaats subjectief. Het
is de opvatting van de waarnemer die de woonomgeving en
het landschap aanschouwt. Iedere bewoner of gebruiker van
een gebied zal een andere persoonlijke omschrijving geven van
datzelfde gebied. Toch is er een bepaalde intersubjectiviteit
te benoemen. Er zijn gemeenschappelijke noemers te vinden
voor DUIN, die identiteit van het gebied benoemen, de unieke
eigenschappen. In dit kwaliteitboek omschrijven wij deze in
vier kernwaarden:

“Podium van stad en regio”

GEBRUIKSKWALITEIT:
(multi)functionaliteit
flexibiliteit & neutraliteit
handhaving
verkeersveiligheid
NATUUR- & MILIEUKWALITEIT:
ecologische waarde
duurzaamheid
emissies
BELEVINGSKWALITEIT:
sociale veiligheid
geborgenheid
gastvrij
netheid

“Bijzonder woonlandschap”
“Vakantiegevoel”
“Betrokkenheid”

TECHNISCHE KWALITEIT:
technische staat
onderhoudbaarheid
technische veiligheid

Kwaliteit van woon- en leefomgeving is meer dan het beeld.
Kwaliteit van een woon,- en leefomgeving staat in DUIN
voor gebruikskwaliteit, belevingskwaliteit, natuur- en
milieukwaliteit en technische kwaliteit.
De sfeer en identiteit van DUIN bouwt voort op reeds
bestaande kwaliteiten in het gebied. Deze bestaande
kwaliteiten, zoals het water van het IJmeer, het strand met de
tijdelijke evenementen, de bossen en de haven zijn de basis
voor de identiteit en sfeer in DUIN. Met het nieuwe plan
bouwen we deze identiteit verder uit met duinen en een nieuwe
kustboulevard.
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Status van het Kwaliteitboek
Het Kwaliteitboek vormt samen met het Ontwikkelingsplan en
Beheerplan de basis voor de uitwerking van het landschap en
de deelgebieden tot de gewenste leefomgeving om te wonen,
te werken en te recreëren.
In het Ontwikkelingsplan wordt de structuur van DUIN
vastgelegd in ruimte en programma. In het Kwaliteitboek
worden de sfeer en identiteit beschreven die we willen
bereiken. In het Beheerplan wordt vastgelegd hoe we deze
structuren en de sfeer en identiteit voor de langere termijn
gaan bewaken en beheren.
Het Kwaliteitboek en Ontwikkelingsplan vormen de koepel
voor alle verkavelingplannen en inrichtingsplannen voor
DUIN waarin de overeengekomen ambities voor DUIN worden
gewaarborgd. Tenslotte vormt het een instrument waarmee het
Quality-team DUIN de kwaliteit van de verdere planuitwerking
kan toetsen.

Leeswijzer
Na deze inleiding volgt een beschrijving van het planconcept
DUIN. Dit planconcept vormt ook de basis voor het
Beheerplan en het Ontwikkelingsplan. In hoofdstuk
drie volgen de kwaliteitprincipes die we hanteren om de
identiteit van DUIN te kunnen genereren. De principes gaan
over ‘maken van het landschap’ en het ‘toevoegen aan het
landschap’. De kwaliteitprincipes zijn vooral bedoeld om
iedereen die aan DUIN werkt te inspireren en richting te geven
zodat elk onderdeel bijdraagt aan de kernwaarden van DUIN.
De beschrijving van elk kwaliteitprincipe is opgebouwd uit
een stuk tekst, een samenvatting en ondersteunde beelden.
Het beeld bestaat uit referentiebeelden met ondertitel en
zo mogelijk een schets waarin de essentie van het principe
is neergezet. Hoofdstuk vier bevat een illustratief beeld van
DUIN. Hoofdstuk vijf gaat in op de borging van de kwaliteit op
basis van het Kwaliteitboek en het te volgen proces.
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6 - Openbare ruimte
De openbare structuur wordt gekenmerkt
door stevige verbindingen tussen Almere
Poort en het strand en een boulevard
langs de kust. Daarnaast ligt er een
informele structuur van paden door het
landschap en brengt het publieke en semipublieke ruimtes met elkaar in contact.

5 - Infrastructuur
De infrastructuur is gebaseerd op het
principe van minimale verharding en
autoverkeer om het landschap maximaal
tot zijn recht te laten komen. Parkeren
bevindt zich op maaiveld en in (half
open) parkeergarages.

4 - Bebouwing
Bebouwing voegt zich in het landschap
zonder de continuïteit daarvan in
te kaderen. Op de duinen en in het
bos bevinden zich uiteenlopende
woonmilieus. De concentratie van
programma bevindt zich bij de boulevard
en de haven in de Duinkoppen.
In de variant voor Muiderduin
concentreert leisure zich in de zuidpunt.

3 - Bos
De bestaande bossen zijn zoveel
mogelijk behouden gebleven. Ze vormen
een afwisseling op het open droge
duinlandschap. Een grotere diversiteit
wordt beoogd middels verschraling en
moerasvegetatie. In de laag gelegen
bossen zijn de grote waterpartijen
geconcentreerd.

2 - Water
Een stelsel van beken en duinrellen
verzorgt de afwatering van kwel- en
inﬁltratiewater. De dynamiek van
stromend water wordt hiermee zichtbaar.
Grotere waterpartijen in de vorm van
kreken buﬀeren de piekafvoeren.

1 - Duinlandschap & stranden
Het nieuwe duinlandschap heeft een
macroreliëf dat voldoet aan de eisen
van toegankelijkheid. Een afwisselend
microreliëf i.c.m. karakteristieke
beplanting zorgt voor het duingevoel.
De duinvallei vormt een onbebouwde,
bijzondere plek met een bloeiende
vegetatie.

hoofdstructuur plan DUIN
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2. PLANCONCEPT DUIN

Het gebied wordt een kustlandschap. Een
kustlandschap bestaat uit water, strand en duinen.
Dit landschap is de identiteitsdrager van DUIN:
het landschap als icoon.
DUIN bestaat uit een nieuw landschap van stranden, duinen,
bossen. Deze nieuwe duinen markeren straks het gezicht van
Almere. Deze duinen brengen het strand en de kust dieper het
land in: het strandgevoel begint zo al bij Almere Poort. Tussen de
nieuwe duinen ligt bos.
De duinen en de uitlopers hiervan in het bos zijn voor het
belangrijkste deel bebouwd met grondgebonden woningen in
verschillende dichtheden. De bossen liggen in de luwte, hier wordt
dan ook in lagere dichtheden gewoond. De Koppen van de duinen,
aan de waterkant, vormen het centrumgebied. Dit centrumgebied
kent een hoge dichtheid met hoogbouw tot circa 80 meter. In
de Duinkoppen bevinden zich ook veruit de meeste niet-woon
functies, zoals horeca, hotels, winkels, kantoren, welness en
zorg, in een mix met appartementen. Samen met de aanpalende
jachthaven wordt dit een gebied met de reuring die hoort bij
een moderne badplaats. Nabij de A6 is, naast dagrecreatie, ook
ruimte voor festivals en evenementen op het Almeerderstrand
en mogelijk een mix van leisurefuncties in Muiderduin (in de
‘Variant Muiderduin’). DUIN biedt mogelijkheden om te wonen
en te werken te midden van de voorzieningen, aan het strand en de
haven, uitstekend bereikbaar met de auto, trein en mogelijk met
een ferry. Wandelen op het strand, joggen door het bos, zeilen op

het meer, met langs de nieuwe boulevard terrasjes, restaurants,
beachclubs, hotels, leisure-attracties en festivals. Een echt podium
voor de stad en de regio.
De boulevard door en langs de duinen ligt op de plek van de
oorspronkelijke dijk. Op deze boulevard kun je altijd wandelen en
ﬁetsen en het strand bereiken. Er is ook ruimte voor de auto. De
boulevard wordt echter geen doorgaande autoverbinding. De dijk
blijft functioneel bestaan en wordt verhoogd conform de eisen
voor de toekomst maar domineert in het beeld en de beleving niet
langer de westelijke rand van Almere. De duinen steken namelijk
boven de dijk uit. Almere krijgt naast deze duinen ook een nieuw
stuk strand, een zoet-water kustmilieu, buitendijks. Een plek waar
bomen tot aan de kustlijn kunnen groeien en met zoet water om in
te zwemmen. Dit geeft deze Strandstad een bijzondere uitstraling.
Stoer, maar met tinten uit een zoetwatermilieu.
Voor een deel van de dijk is de inzet om een multifunctionele
waterkering te maken. Dit geeft een kans om echt tot aan het
strand te kunnen wonen.
Zand, helmgras, struiken en bomen bepalen voor een groot
deel het beeld. De duinen bestaan uit drogere en nattere delen
waardoor diversiteit van beplanting mogelijk is. Het centrale duin
vormt de hoofdentree van de Strandstad. Door dit duin loopt
een vallei als belangrijkste publieke route tussen het nieuwe
treinstation in Almere Poort en het centrumdeel van DUIN.
De vallei is bedacht als bloesemvallei, met bomen die de lente
aankondigen met een overdaad aan bloemen. De randen van de
vallei worden gevormd door de duinen en in het midden van de
vallei ligt een zoetwaterbekken. De vallei loopt door tot aan de
dijk en eindigt als hoog duin aan de boulevard. Hierdoor wordt
het mogelijk om ook in het stedelijk centrum het DUIN gevoel te
maken.
Binnendijks wordt een watersysteem gemaakt in de vorm van
beken en kreken. Deze worden gevoed door het kwelwater van
het IJmeer en regenwater dat van- en uit het duinlichaam stroomt.
Het huidige maaiveld tussen de dijk en Almere Poort kent een
hoogteverschil van ruim één meter. Dit verschil wordt ingezet om
het water af te laten stromen naar Almere Poort. De duinen en
kreken buﬀeren een groot deel van het kwel- en regenwater zodat
piekafvoeren vertraagd richting Almere-Poort stromen.
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Almere is een groeistad voor de Randstad en zal in de komende
decennia doorgroeien tot meer dan 300.000 inwoners. Met deze
groei van Almere neemt ook de vraag naar bijzondere milieus
toe. Milieus die passen bij een zelfbewuste grote stad en die een
belangrijke rol spelen in de aantrekkingskracht van Almere in
de Noordvleugel voor nieuwe bewoners, werkers en bezoekers.
De Metropoolregio Amsterdam is in de maak en DUIN is hierin
een belangrijke kanslocatie, “de Strandstad van de Randstad”.
DUIN gaat dan ook over veel meer dan een nieuwe woonwijk voor
Almere. Het is een opgave voor nieuwe stedelijkheid in een nieuwe
landschappelijke context die onderscheidend en aanvullend is aan
het palet van de stad en regio. DUIN wordt dan ook een podium
voor de stad en de regio en een bijzonder en onderscheiden milieu
om in te wonen, te werken en recreëren.

toponiemen DUIN: duiding van de directe omgeving en deelgebieden van DUIN (de ondergrond is een illustratief beeld van DUIN)
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Identiteit en sfeer van DUIN in vier kernwaarden
De unieke eigenschappen van DUIN die de identiteit van
het gebied in de toekomst benoemen zijn te vatten in vier
kernwaarden.

Podium van stad en regio
DUIN is niet alleen een nieuw woongebied binnen de
Noordvleugel van de Randstad en Almere. Er is nadrukkelijk de
ambitie om ook een bestemming te zijn, op regionale en wellicht
landelijke schaal, vooral gericht op vrijetijdsbesteding. Daarmee
is het, net als bijvoorbeeld het stadscentrum van Almere, een
gebied dat een podium zal worden voor velen. Een gebied dat dus
niet alleen van de bewoners en directe gebruikers is, maar ook
van de bezoekers. Er zijn nu al veel strandbezoekers per jaar en
dat worden er vele malen meer, met de ontwikkeling van Almere
Poort, DUIN en de aanleg van het tweede strand. De jachthaven
trekt al veel bezoekers en wordt gemoderniseerd en uitgebreid
met een passantenhaven. In de Duinkoppen komen trekkers op
het gebied van horeca, verblijfsaccommodaties, leisure, wellness
en zorg die zorgen voor levendigheid. En last but not least, het
recreatie- en evenementenstrand Almeerderstrand het recreatieen evenementenstrand Almeerderstrand (bekend door trekkers
als Libelle Zomerdagen, Zand etc.) en mogelijk het leisuregebied
Muiderduin.
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Bijzonder woonlandschap
Geen trottoirs, plantsoenen en reguliere voortuinen. In DUIN
zijn veel dingen net wat anders dan normaal, anders dan de
gemiddelde woon en leefomgeving. Het landschap is hier leidend
in plaats van straten en pleinen. Het woonmilieu is bijzonder: je
woont op, aan of in de duinen, in het bos of op hoogte aan het
meer. De openbare ruimte is anders: veel ruiger, meer informeel:
onverharde wandelpaden slingeren door een ruige, natuurlijke
buitenruimte en de woningen hebben een terras dat hier direct
op aansluit. Naast de drukke, attractieve plekken is het hier
rustig wonen met het landschap als achtertuin. Het reliëf in
het landschap is bijzonder, waardoor sommige delen van het
landschap zeer toegankelijk zijn maar andere delen weer wat
moeilijker. En waar kun je nog op een duin gaan wonen, of aan het
strand?

veranda’s, geen aangeharkte openbare ruimte maar informeel.
Vakantiegevoel
DUIN biedt in de toekomst ruimte aan nieuwe bewoners, werkers
en recreanten. Eén ding hebben zij gemeen, de liefde voor de kust.
De wind in je haar, het zand onder je voeten, je boot in de haven,
met de ﬁets over het duin en door de bossen, lekker genieten
op een terrasje, uit de wind en in de zon. Dit vakantiegevoel
beperkt zich niet tot de activiteiten die mogelijk zijn in DUIN,
maar vind je ook terug in de sfeer en identiteit van het wonen
en werken en de leisure. De grondgebonden woningen staan in
een landschap van duin of bos, op een manier die doet denken
aan vakantiewoningen: echt in het landschap, met terrassen en

Betrokkenheid
Binnen DUIN organiseren we meer invloed op het ontwerp van
de woningen voor de nieuwe bewoners door meer keuzes te
bieden. De bewoners hebben ook meer invloed op het beheer
van hun landschap, via bijvoorbeeld vve’s en een mogelijke
beheerautoriteit. In het landschap zijn bovendien mogelijkheden
voor gezamenlijke voorzieningen.
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3. KWALITEITPRINCIPES

De kwaliteitprincipes dienen ter inspiratie en als kader voor de
uitwerking van het ‘maken van het landschap’ (de onverharde
inrichting van bodem, water en beplanting) en het ‘toevoegen
aan het landschap’ (de verharde inrichting van routes en
verbindingen en bebouwing). Met de formulering van deze
principes wordt een eenduidige kwaliteit van het landschap
beoogd bij de verdere planontwikkeling.
Het landschap bepaalt de hoofdstructuur van DUIN. De
kwaliteit van het woon-, werk- en recreatielandschap wordt in
grote mate bepaald door de kwaliteit van de landschappelijke
hoofdstructuur: de continuïteit. Ter versterking van de
continuïteit bestaat de uitzondering.
De uitzonderingen bij de inrichting in het landschap komen
voort uit een afwijkend programma en dito gebruik op
verschillende plekken en op verschillende schaalniveaus.
Dit manifesteert zich in ruimtelijke en materiële zin
(textuur, materiaal, kleur). Enerzijds zijn het plaatselijke
nuanceverschillen die speciale aandacht nodig hebben,
anderzijds zijn het meer speciﬁeke kwaliteitprincipes over
plekken/sferen die contrasteren met de generieke principes
over continuïteit.
Maken van het landschap
De identiteit van DUIN wordt bepaald door een continu
duinlandschap tot aan de kustlijn dat de drager zal zijn
voor de inrichting en het gebruik van de leefomgeving (de
toevoegingen). Deze landschappelijke drager bestaat uit drie
duinformaties die een continu landschap vormen samen met
de (nieuwe) stranden en (bestaande) bossen.
De duinen zijn in de basis opgebouwd uit globale
zandlichamen (een macroreliëf ), en een tweede, ﬁjnere
zandlaag (microreliëf ) die ingericht wordt tot een afwisselend
duinsilhouet. Verﬁjningen in het reliëf creëren speciﬁeke
plekken, doorzichten en routes. Het landschap wordt
geaccentueerd door een tapijt van bodembedekkers, struweel
en bomen. Hierdoor ontstaat het contrast tussen open
en beschutte plekken. Voor het maken van dit speciﬁeke
landschap in de polder zijn kwaliteitprincipes geformuleerd
over de juiste samenstelling van het zand, de vorm en
afwisseling van het duinsilhouet, de aansluiting op het
strand, de overgang tussen bestaande bossen en duinen en de
toepassing van karakteristieke vegetatie in dit zoetwatermilieu.

Toevoegen aan het landschap
DUIN is een woon-, werk- en recreatielandschap. Informele
routes volgen de contouren van het landschap en maken
het mogelijk om op een vanzelfsprekende manier het
gebied te doorkruisen. De duinen dragen het grootste deel
van het bouwprogramma. Dat betekent dat bebouwing en
infrastructuur wordt toegevoegd aan de landschappelijke
drager. Waar bij het maken van het landschap kwaliteiteisen
zijn geformuleerd voor een sterk en stevig natuurlijk
landschap, daar liggen bij de toevoegingen aan het
landschap kwaliteiteisen voor een terughoudend gebruik van
verhardingen (‘maximaal landschap, minimale verharding’),
een zorgvuldige positionering van bebouwing, speciﬁeke
parkeeroplossingen en de inpassing van inrichtingselementen
en objecten. Deze objecten en elementen bepalen namelijk
evengoed de beleving van plan DUIN.

toevoegen aan het
landschap:

gebouwd programma
footprint plot

hoofdontsluiting
toegankelijkheidseis

informele routes

maken van het
landschap:

beschutting met
beplanting
comfort & afwisseling

tapijt
bodembedekking &
stabilisatie zandlichaam

micro reliëf
afwisselend duinsilhouet

macro reliëf
basis zandlichaam
ingrediënten van DUIN: landschap maken en toevoegen aan het landschap
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KWALITEITPRINCIPES
‘MAKEN VAN HET LANDSCHAP’
3.1 KUSTZONE
3.2 DUINLANDSCHAP
3.3 ZAND
3.4 BOSLANDSCHAP
3.5 STROMENDE BEKEN & LUWE KREKEN
3.6 NATUURLIJKE VEGETATIE
3.7 SAMENHANG IN DE BELEVING VAN DUIN

‘TOEVOEGEN AAN HET LANDSCHAP’
3.8 DIVERSITEIT IN ADRESSERING
3.9 HET LANDSCHAP IS VAN IEDEREEN
3.10 WANDELROUTES IN EEN CONTINU
LANDSCHAP
3.11 INPASSING INFRASTRUCTUUR
3.12 BOUWEN IN HET LANDSCHAP
3.13 AANSLUITING PRIVATE
BUITENRUIMTE
3.14 INRICHTINGSELEMENTEN,
OBJECTEN & KUNST
3.15 OPENBARE VERLICHTING
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3.1.
4.1.KUSTZONE
KUSTZONE
De oevers van het IJmeer worden in DUIN deﬁnitief
getransformeerd tot een volwaardige kustzone met meerdere
stranden, een kustboulevard, facelift van de stallingshaven, een
nieuwe passantenhaven en verblijfsplekken aan het water.
Centrale opgave is de transformatie van de formeel-technisch
vormgegeven dijk tot een landschappelijke zone met een
kustboulevard die de stranden en het duinlandschap van
duinformaties en bossen verbindt. Daarnaast vraagt nieuw en
intensiever gebruik om aanpassingen aan dit recreatielandschap.
Stranden
Het centrale strand is het Almeerderstrand, met reuring en
gezelligheid. Bij Duinkop-Zuid is het strand op het boulevardplein
en de haven georiënteerd. Bij het Almeerderstrand gaat het naast
dagrecreatie ook om evenementen richting de A6. Het Zilverstrand
biedt hiervoor uitbreidingsruimte. De strandloper verbindt
de stranduiteinden en biedt gelegenheid voor activiteiten en
evenementen.
Het nieuw aan te leggen strand bij Stranddorp, het Meerstrand, is
rustiger: wonen met uitzicht op strand en water, een luwe rustige
plek voor kleinschalige recreatie.
Het karakteristieke van deze stranden zijn het zand en
kleinschalige vegetatieve delen (mossen en grassen) met bomen.

de kustzone met boulevard en stranden verbindt alle gebieden en plekken
van DUIN: de concentratiepunten van gebruik zijn een uitzondering en
ingericht als verblijfsplek

transformatie van de IJmeerdijk: de overgangszone tussen landschap en strand
vraagt om een landschappelijk inrichting van het dijkproﬁel

voorbeeld voor de strandloper: een recreatief platform in een landschappelijke setting voor verschillende vormen van gebruik met een robuuste materialisatie
(Kopenhagen, Amaget Strandpark)

het strand kent een verscheidenheid aan plekken: meer beschutte en open plekken, met een tapijt van zand of vegetatieve delen (Almeerderstrand, Almere)
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Kustboulevard
De kustboulevard vormt het visitekaartje van DUIN: het is de
belangrijkste publieke route. Het functioneert op de schaal van
de hele stad. Alle karakteristieken van het gebied worden door de
boulevard met elkaar verbonden. Een tracé van circa drie kilometer
met een continue ﬁetsroute (ca. 4m breed), wandelroute (ca. 2m
tot 5m breed) en een autoroute (ca. 5m tot 7m breed) vormt de
kern. De kustboulevard kent een landschappelijke inrichting.
Uitzondering: plekken aan de kustboulevard
Een uitzondering op de informele en sobere inrichting van
het landschap vormt het waterfront van de Duinkoppen. Hier
concentreert zich de levendigheid rond het binnendijkse nietwoonprogramma, het strand, de Marina Muiderzand en de
passantenhaven.
Het is een verharde stedelijke boulevard, een ‘podium’ dat de
nieuwe bebouwing verbindt met de waterlijn. De boulevard heeft
hier een formeel proﬁel. De inrichting van de kustboulevard is hier
een verbrede, stedelijke boulevard met een bundeling van routes
voor automobilisten, ﬁetsers en wandelaars.
Deze dynamische plek vraagt om een bijzondere inrichting met
hoogwaardige materialen en meubilair dat sterk beeldbepalend zal
zijn voor het imago van heel DUIN. De opgave is ook hier middelen
te vinden om een comfortabel verblijfsmilieu te creëren: in de zon
en uit de wind. Landschappelijke fragmenten en hoogteverschillen

landschappelijke inrichting kustzone
(transformatie van de dijk)
strandloper als verbinding tussen
levendige plekken
kustboulevard als continue route
uitzondering: inrichting van de
verblijfsplekken aan de kustboulevard
(diversiteit in inrichting)
uitzondering: Meerstrand bij
Stranddorp, luw strand voor
kleinschalige recreatie
variant Muiderduin: leisure
programma met evenementenplein
aan de kustboulevard

geasfalteerde ﬁetsroute door het landschap, voorbeeld voor de kustboulevard (Noord-Hollands Duinreservaat)

voorbeeld van een promenade in een landschappelijke setting (Salou, Platja Llarga - ontwerp: Jordi Bellmunt en Xavier Andreu)
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dienen ingezet worden om het podium te geleden in de afstand
naar het water. Stranddorp heeft een kleinschalige verblijfsplek
aan de boulevard, bijvoorbeeld een uitkijkplatform. Ook bij
Muiderduin is een kleinschalige plek aan de boulevard onderdeel
van de strandopgang naar het (evenementen)strand.
De passantenhaven is de exponent van de maritieme sfeer in het
gebied. De opgave is om dit ook in de bebouwing te vertalen. De
gebouwen tussen de passantenhaven en de jachthaven hebben een
adres aan de passantenhaven.
Alternatieve variant Muiderduin
In Muiderduin is het uitgangspunt wonen in het bos. Voor
dit deelgebied is in het Ontwikkelingsplan van DUIN ook een
alternatieve variant met leisure programma opgenomen. In deze
variant kan de relatie tussen stranden en deze leisurefunctie
ingevuld worden met een grotere plek aan de kustboulevard.
Deze plek vormt een aanvulling op de publieke ruimte van de
Duinkoppen door een inrichting die is gericht op grootschalige en
tijdelijke evenementen en functies.

relaties tussen de Marina, passantenhaven, boulevard en het strand

de strandloper is een secundaire recreatieroute waar activiteiten op het Almeerderstrand zich
concentreren, naast de meer beschutte en rustige plekken op het strand

principe doorsnede evenementenplein aan de kustboulevard bij een alternatieve invulling van
het deelgebied Muiderduin met leisure programma

principe doorsnede van de stedelijke boulevard bij de Koppen

voorbeeld van een formele bundeling van routes en landschappelijke fragmenten
die de ruimte geleden (Copa Cabana, Rio de Janeiro)

voorbeeld van een verlaagde kade: de passantenhaven is een plek direct aan het
water met landschappelijke elementen (rivieroever Cendon di Silea - ontwerp:
Adriano Maragon, Michela De Poli en made associati)

voorbeeld van een stedelijke waterfront: verblijfsruimte van bebouwing tot waterlijn (Malmo, Zweden)
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indicatief proﬁel van de kustzone bij het Stranddorp (maatvoering indicatief )
– door de aanleg van een klimaatdijk sluit dit woonlandschap direct aan op het
nieuwe Meerstrand

indicatief proﬁel van de kustzone bij de Kreekbossen (maatvoering indicatief ) –
door extra ophogingen kan de dijk transformeren tot een landschappelijke zone
waarin het bos geleidelijk overloopt in het strand

indicatief proﬁel boulevard bij de Duinkoppen (maatvoering indicatief ) – de dijk wordt
ingepakt in een compleet nieuw waterfront dat het podium van de Koppen direct
verbindt met de nieuwe passantenhaven. De boulevard heeft hier een formeel proﬁel.
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3.2. DUINLANDSCHAP
De identiteit van DUIN wordt bepaald door een natuurlijk
landschap dat een tapijt zal vormen voor de inrichting en het
gebruik van de leefomgeving (het gebouwde programma en
verhardingen). Bij de inrichting van het duinlandschap worden
gerichte eisen gesteld aan de kwaliteit van het reliëf, de bodem, en
beplanting (het onverharde landschap). De herkenbaarheid wordt
verkregen door de nadruk op deze karakteristieken. Het reliëf is
de belangrijkste bouwsteen voor het duingevoel. Beeldbepalend
daarbij is een herkenbaar duinsilhouet: hoogteverschillen zijn
pas ervaarbaar door zicht op de duinen en het verdwijnen van de
horizon achter de duinen. Een krachtig duinsilhouet vraagt om een
afwisselend reliëf van hoge en lage duinformaties (duinkammen
en -pannen), wisselend in breedte en met steile en minder
steile hellingen. Toegankelijke en minder of niet toegankelijke
duintoppen. Daarbij is het de opgave een afwisselend microreliëf

identiteitsdrager: continu en herkenbaar duinlandschap als tapijt voor de inrichting van de gebouwde omgeving

afwisselend microreliëf: hoge, lage en steile en minder steile hellingen
(toegankelijk en niet toegankelijk)

kwaliteit duinlandschap: zicht op het duinsilhouet, opeenvolging van
verschillende duinformaties

impressie van de schaal van het microreliëf: een kleinschalige duinkam van ﬁjn zand

impressie van het duinlandschap tussen de woonensembles: smalle en brede duinwiggen, een afwisseling met veel en minder reliëf en grasachtig delen met stuifkuilen

impressie van een afwisselend duinsilhouet (duinkammen en -pannen). De bebouwing volgt het landschap (voorbeeld van een meer gesloten gevel aan de windzijde)
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te creëren op een macro duinlichaam dat voldoet aan de eisen voor
toegankelijkheid.
De vallei
De vallei vormt een exotische variatie op het duinlandschap. Het
is een bijzondere ervaring van een luwe, onbebouwde laagte
met accenten van bloeiende heesters en bomen. De beleving van
de seizoenen staat centraal. De vallei kan zich onderscheiden
door de lage ligging (nattere bodem) waardoor een afwijkend
vegetatiebeeld ten opzichte van de droge duinen mogelijk is. De
vallei is een ‘plek in de duinen’, een verblijfsruimte uit de wind,
op de zon en aan het water met zicht op een krachtig duinsilhouet
aan de randen. In de vallei is ruimte voor een bijzondere openbare
ruimte aan het water.

herkenbaar & afwisselen duinsilhouet
dijkzone transformeren tot duinrand
naar de stranden
vloeiende overgangszone
bebost-onbebost landschap met
boomgroepen en solitairen
uitzondering: boslandschap
uitzondering: contrast met de
stedelijke buitenruimte van het
podium van de Duinkoppen
uitzondering: beleving vallei als ‘groot
en weids landschap’

de duinvallei: zicht op het grote duinlandschap

indicatief proﬁel en verbeelding van de Vallei (maatvoering indicatief ): aan de randen een sterk duinsilhouet, in de vallei bloeiende heesters en grassen als exotische variatie op de
schrale duinvegetatie en een plek aan het water

uitgelicht: de noordelijke rand van de Vallei met duinkammen en wandel- en primaire ﬁetsroute en de centrale plek aan het water
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Geleidelijke overgangen
Uitgangspunt bij het maken van het duinlandschap is zoveel
mogelijk contrast qua hoogteverschillen en een geleidelijk
overgang qua beplantingsbeeld. Hiermee ontstaat een continu
landschap met een afwisselend reliëf als leidend motief. De
compositie met de verschillende hoogtes, het beplantingsbeeld
en de waterpartijen zorgt voor een gevarieerd duinlandschap met
veel randen en overgangen. De overgang van de duinformaties
met relatief veel grassen en weinig opgaande beplanting naar
de meer beboste delen en het boslandschap is vloeiend door de
inrichting van een overgangszone. Deze zone wordt ingericht met
boomgroepen en solitairen op een zanderige bodem.
Met de ophoging van de IJmeerdijk zal het bestaande technische
grondlichaam getransformeerd worden als onderdeel van het
duinlandschap.

overgangszone tussen beboste en meer open plekken in het duinlandschap:
veld met zoom en solitairen

Alternatieve variant Muiderduin
Aandachtspunt bij een invulling met leisure programma in
Muiderduin (een alternatieve variant voor het uitgangspunt
woningbouw) is de landschappelijke overgang naar dit deelgebied
en daarbij de landschappelijke inbedding van deze grootschalige
functies. Dit kan door de bebouwing met een stevige bosrand en
duinrand de bebouwing aan het zicht te onttrekken.
principe van de overgang tussen Kreekbos-Zuid en Muiderduin bij een alternatieve
invulling van Muiderduin met leisure: landschappelijke inbedding van deze
grootschalige bebouwing.

impressie van een waterpartij tussen duin en bos die het inﬁltratiewater uit de duinen buﬀert en zorgt voor vrij zicht op het duinsilhouet
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overgang van open duinlandschap naar de meer beboste delen en het boslandschap: open zone met solitairen en boomgroepen
(Hilversum, de Uilenbergjes; zandverstuiving tussen bos en heide)

voorbeeld van een mogelijke verhouding tussen vegetatietapijt en meer zanderige
plekken; ‘witte koppen’ van ﬁjn zand op onbebouwde duinkammen blijven door
betreding, watererosie en beheer vrij van beplanting en dragen sterk bij aan het
duingevoel. (Wekeromse Zand, Wekerom)
NB: voorbeeld betreft een schrale zuur-minnende vegetatie (buntgras); in DUIN komt dit niet, in
DUIN komt een schrale kalkminnende vegetatie.
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3.3. ZAND
De juiste samenstelling van de bodem bepaalt het uiteindelijke
duingevoel: een droog en zanderig milieu met reliëf en
de ondergrond voor een karakteristieke duinvegetatie. De
samenstelling van de toplaag van het macro duinlichaam, de
hellingen en het complete microreliëf dient daarom te bestaan
uit schraal (voedselarm), leemarm, kalkrijk, ﬁjn en rond zand
met een fractie van ca. 105-210 μm. Dit zand heeft ten opzichte
van bijvoorbeeld rivierzand een rondere en uniformere korrel en
draineert van nature beter.

bodem van schraal, kalkrijk fijn zand
uitzondering: kleibodem van de
bossen

indicatief proﬁel van de opbouw van het grondpakket voor de duinen (principe): bovenop de kleiige polderbodem wordt een macro- en microreliëf aangelegd
(maatvoeringen en taludverhoudingen zijn indicatief )

De afwisseling van reliëf, schrale grasachtige vegetatie en zandige plekken bepalen het duingebvoel: schraal, leemarm, ﬁjn en kalkrijk zand is hiervoor de essentiële
bouwsteen(voorbeeld Vlieland, stuifkuil in de grijze duinen)
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op de bodem van ﬁjn zand wordt een maaisel aangebracht en eventueel enkele
centimeters humusrijk materiaal waarop de vegetatie zich ontwikkelt.

steile hellingen, klein en groot van ﬁjn zand (microreliëf ) zullen door betreding en
erosie aan veranderingen onderhevig zijn.

3.4. BOSLANDSCHAP
Voor het noordelijke bosgebied is het de opgave om plaatselijk
hoogteverschillen aan te brengen en te variëren in bosbeeld zodat
het gebied aansluit op de omliggende duinen en stranden. Dit bos
heeft een open karakter met een afwisseling van open en besloten
plekken.
Als afwisseling op het droge landschap van duinen en het
noordelijke bos, is het boslandschap rondom de bestaande Wim
Eversbeek vlakker en natter. In het continue landschap van DUIN
kenmerkt het zuidelijke boslandschap zich als laag gelegen en vlak
polderbos achter duinen en kuststrip. Het vormt een uitgestrekte
laagte achter de duinformaties. De kwaliteit en potentie van
het bestaande, besloten bosbeeld met een mix van duurzame
boomsoorten vormt het uitgangspunt voor een uitgebreid,
aaneensloten boslandschap vanaf de voet van de centrale
duin tot aan de A6 (met uitzondering van de duinformatie bij
Muiderduin). Met de ophoging en herinrichting van de IJmeerdijk
zal het bestaande technische en onbeplante grondlichaam
getransformeerd worden als onderdeel van het boslandschap
met struweel en bloemrijk grasland om een natuurlijke overgang
tussen het boslandschap en strand te garanderen.

doorontwikkeling en uitbreiding van
het bestaande boslandschap
afwisselend bosbeeld met open en
besloten plekken

de bossen vormen een afwisseling op de hoge, droge duinformaties

habitus van de vegetatie in het bos (besloten) en in de duinen (meer open)

voorbeeld van een boslandschap met een gevarieerd karakter van open en gesloten plekken, hoogteverschillen en waterpartijen (Tenellaplas, Voornse Duinen)

de bestaande bossen met een mix van duurzame soorten worden deels behouden

voorbeeld van de overgang van bos naar kustlandschap (herinrichting dijkproﬁel)

27

3.5. STROMENDE BEKEN &
LUWE KREKEN
Het kwelwater en inﬁltratiewater uit de duinen wordt verzameld in
smalle duinrellen en beken. Met zichtbare en toegankelijke beken
wordt deze dynamiek ervaarbaar gemaakt. Deze waterstromen
dienen bij voorkeur smal (ca. 1 tot 2 m breed) uitgevoerd te worden
om stroming mogelijk te maken.
Het overgrote deel van het open water in DUIN heeft de functie
van waterbuﬀering. Dit open water wordt in DUIN de kreken
genoemd. De kreekoevers kennen een oevervegetatie van riet,
lisdodde en moeraszegge op de kleiige polderbodem. Dit vormt
een uitzondering op het droge duinmilieu. Met diepe vijvers
wordt verlanding voorkomen. De opgave is variatie aan te brengen
door een informele inrichting van de oevers met een schrale
kruidenvegetatie van onder meer berken. Door het schaalverschil
met de beken kennen de kreken naast de belevingswaarde ook een
gebruikswaarde als alternatieve, beschutte recreatieplek.

water voor de buﬀering van kwel en regenwater concentreert zich in de bossen

principeproﬁel plasoever

indicatief proﬁel en verbeelding van het watersysteem van DUIN: beken en kreken (maatvoering indicatief )

voorbeeld van een meanderende beek met een parallel pad (Duisburg, Landschapspark)
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smalle meanderende, stromende
beken met natuurlijke oevers
oevers bereikbaar en toegankelijk
waterberging in luwe kreken met
natuurvriendelijke oevers en
moerasvegetatie

principeproﬁel beek

voorbeeld van de inrichting van een waterpartij als speelplek (Rotterdam, De Speeldernis)

de kwaliteit van de bestaande beek: stromend, schoon kwelwater in de
meanderende beek

knuppelpaden door de moerasvegetatie maakt de kreken toegankelijk
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3.6. NATUURLIJKE VEGETATIE
Centraal bij de keuzes voor soorten en type beplanting staan
beleving en functionaliteit: beleving van de typische, droge
duinvegetatie i.c.m. de karakteristiek van het zoetwaterlandschap
met berken tot aan de kustlijn en de duurzame loofhoutsoorten
van een gemengd polderbos. Daarnaast dient de vegetatie
functioneel te worden ingezet voor beschutting tegen de wind en
de stabilisatie van het nieuwe maaiveld.
Het vegetatiebeeld wordt op de duinen gedomineerd door
een informele inrichting met een tapijt van grassen, kruiden,
mossen en struweel. Het tapijt ontwikkelt zich uit een op te
brengen duinmaaisel. Bomen dienen op de duinkammen
terughoudend te worden toegepast omdat deze de schaal van het
reliëf overstemmen. In de duinpannen en overgangen naar de
lagere bosgebieden wordt het vegetatiebeeld gekenmerkt door
een afwisselend beeld van bosjes, boomgroepen en solitairen.
Het duinlandschap kent een sobere, informele inrichting en een
extensief beheerbaar areaal.
In de bestaande en aan te leggen bosgebieden ten noorden van
de Vallei wordt door het opbrengen van enkele centimeters zand
de bodem verschraald en waar mogelijk reliëf aangebracht om
een meer schrale kruidenvegetatie de kans te geven die aansluit
op de karakteristieke vegetatie van de nieuwe duinformaties.
Door een gemengde vegetatie van soorten zoals berk en eik
te laten domineren bij de aanplant ontstaat meer de sfeer van

karakteristieke vegetatie met een
natuurlijke uitstraling
beplanting als tapijt en voor
beschutting
uitzondering: beplanting in de Vallei
uitzondering: beplanting in de
Duinkoppen is te gast in een stedelijke
omgeving

een ‘duinbos’, waar mogelijk (afhankelijk van een zandige
polderondergrond) aangevuld met dennen. Het bestaande
bosgebied ten zuiden van de Vallei wordt grotendeels behouden.
Hier wordt voortgebouwd op de karakteristiek van een
bosvegetatie op klei. Voor de bossen is het streven een eindbeeld
te creëren van een duurzaam gemengd bos en meer variatie aan te
brengen middels de aanleg van bosranden (mantels en zomen).

indicatief proﬁel en verbeelding van de natuurlijke vegetatie van het duinlandschap (maatvoering indicatief )

indicatief proﬁel en verbeelding van de natuurlijke vegetatie van het boslandschap (maatvoering indicatief )
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Ammophila arenaria
(helm)

Ligustrum vulgare
(wilde liguster)

Artemisia campestris subsp
maritima (duinaveruit)

Calamagrostis epigeios
(duinriet)

Salix repens
(kruipwilg)

Hippophae rhamnoides
(duindoorn)

Craetegus monogyna
(eenstijlige meidoorn)

Pinus nigra subsp. laricio
(corsicaanse zwarte den)

suggestie voor de duinvegetatie: kustduin assortiment dat gedijt in een zoetwatermilieu

Crataegus leavigata ‘Paul’s Scarlet’
(cultivar tweestijlige meidoorn)

Crataegus leavigata
(tweestijlige meidoorn)

Magnolia loebneri “Leonard Messel”
(magnolia)

Pennisetum alopecuroIdes
(lampenpoetsgras)

suggestie voor bloeiende soorten in de vallei

Quercus robur
(zomereik)

Betula pendula
(ruwe berk)

Fagus Sylvatica
(gewone beuk)

Alnus glutinosa
(zwarte els)

Corylus avellana
(hazelaar)

Sambucus nigra
(gewone vlier)

Prunus spinosa
(sleedoorn)

Ligustrum vulgare
(wilde liguster)

suggestie voor de bosvegetatie: duurzame soorten voor boskern en bosrand
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kenmerkend voor de samenhang in de beleving van DUIN zijn de hoogteverschillen
en de lanndschappelijke inrichting. Voorbeeld van een wandelpad in het landschap
(Duindorp, Scheveningen)
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3.7. SAMENHANG IN DE BELEVING
VAN DUIN
De kwaliteit van DUIN kenmerkt zich binnen het totale landschap
door een afwisseling aan uitgesproken sferen/biotopen/plekken
die allemaal passen binnen DUIN. De plekken kennen elk een
eigen kwaliteit maar zijn onderdeel van het totale landschap. Het
landschap is ook bebouwd. Per onderdeel van het landschap wordt
gekozen voor speciﬁeke elementen om het landschap toch als een
doorlopend landschap te kunnen beleven. Bij de stranden gaat
het dan om het doorlopende zandtapijt met de beschutting van de
duinrand en het vergezicht over het water. De duinen zijn bebouwd
maar met een aantal open plekken met reliëf en een tapijt van
grassen/kruiden. Het bos omvat beschutte plekken en duinvennen.
Het landschap kent geen overgangen op de grenzen van eigendom
(gemeenschappelijke landschapsbeleving).

extreme ruimtebeleving (open versus
beschut)
herkenbare landschappen

DUIN kenmerkt zich als samenhangend kustlandschap met verschillende speciﬁeke plekken zoals de kreekbossen, stranden, duinen en Duinkoppen

het strand: grote recreatieruimte met continu zandtapijt (Almeerderstrand)

het duin: open landschap met beschutte plekken

het bos: beschutte plekken en water (Nationaal Park de Meinweg)

kwaliteit van de stedelijke plekken: landschap(sfragementen) tot aan de voordeur
(Chicago Highline Park)
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3.8. DIVERSITEIT IN ADRESSERING
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DUIN begint bij de Poortdreef: de inrichting van het proﬁel van
de Poortdreef is als van een weg door de duinen met zandige
bermen en duinvegetatie. Je rijdt hier langs een stevige bos- of
duinrand naar het Stranddorp, de Kreekbossen of het centrale
Duin die elk een eigen ingang hebben vanaf de Poortdreef. In deze
gebieden hebben de gebouwde ensembles, zoals de bebouwing
in de duinen, het podium van de Duinkoppen en woonclusters
in het bos elk een eigen oprit. De landschappelijke kenmerken
van de verschillende plekken worden uitgebuit om een speciﬁeke
adressering van de gebouwde ensembles en individuele woningen
te verkrijgen. In de duinen zijn de woningen (los of in rijen)
bijvoorbeeld georiënteerd met de voordeur aan een duinhelling
en het achterterras aan een duinpan. De adressering van plek
krijgt verder vorm door gebouwde ensembles zicht te geven
op de ruige, natuurlijke buitenruimten van bijvoorbeeld de
bosrand, een duinpan of een duinsilhouet van duinkammen, of
door zicht op de vallei of het strand en IJmeer. Door gebruik te
maken van de hoogteverschillen in de duinen en te variëren in het
beplantingsbeeld krijgt elke woning of gebouw zijn eigen adres in
dit woonlandschap.

entree via de landschappelijke
ingerichte Poortdreef langs een
stevige bos- of duinrand van DUIN

woningen met een adres in de duinen
(vakantiewoningen ‘De Ville Buiten’ Schiermonnikoog - ontwerp: Zwarte Hond)

de woonclusters in het bos kennen elk een eigen entreelaantje (voorbeeld Duinweg,
Noordwijk met B-kwaliteit eiken als ruige, natuurlijke laanbeplanting)

entree van apppartementen en parkeergarage ín het duinlandschap
(Strandweg Hoek van Holland - ontwerp: DKV)

de Duinkoppen hebben een adres op het podium en aan de kustboulevard
(Badplaats Newport Nesselande, Rotterdam - ontwerp toren: Joan Busquets)

elk gebouwd ensemble heeft
een eigen adres (plek) in het
woonlandschap op elk schaalniveau
elk gebouw ligt ten minste met één
zijde direct, dus zonder verharding,
aan het landschap, uitgezonderd
de hoogbouw op het podium van de
Duinkoppen

3.9. HET LANDSCHAP IS VAN
IEDEREEN
De openbare ruimte en collectief private ruimtes zijn onderdeel
van één landschap. De opgave is om deze gezamenlijk in stand
te houden. De verschillende beheersvormen die hierbij van
toepassing zijn, worden nader vastgelegd in een Beheerplan
en -overeenkomst. Uitgangspunt hierbij is dat het geheel
-een eenduidig landschapsbeeld van duinen en bossen- het
kwalitatieve surplus vormt. Collectief-privaat of openbaar: het
landschap(pelijke beeld) is van iedereen. Gevolg is dat privé
buitenruimtes zoals terrassen en de ruimte voor (bezoekers-)
parkeren niet mogen gaan domineren boven het openbaar
toegankelijke (veelal onverharde) landschap. Dit geldt ook voor
bijvoorbeeld collectieve initiatieven zoals een gemeenschappelijke
duintuin of faciliteiten in de buitenruimte als sportvelden of
speeltuinen. De overgang tussen deze domeinen is vloeiend en
kent een open karakter. De bebouwing heeft een open oriëntatie
naar de grotere landschappen zoals het bos, vallei, of het strand.

de onverharde openbare en collectief
private ruimtes zijn onderdeel van één
landschap
privé buitenruimtes en (bezoekers-)
parkeren domineren niet in het beeld
verkaveling met een open oriëntatie
richting de grote landschappen
overgang tussen collectief-privaat en
openbaar heeft een open karakter

collectief privaat en openbaar lopen in elkaar over

de kavels in het bos hebben een boskarakter en dragen bij aan het gemeenschappelijke landschapsbeeld: privé en collectief privaat lopen hier vloeiend in elkaar over

entrees van de collectief private buitenruimtes direct aan de openbare ruimte
(voorbeeld Vondelparc, Utrecht - ontwerp: Mecanoo)

samen wonen in de duinen: collectief gebruik van de openbare ruimte en een gemeenschappelijk landschapsbeeld
(bewerking strandtuin Asterdplas, Breda - ontwerp: Kamsteeg Tuinen)
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3.10. WANDELROUTES IN EEN
CONTINU LANDSCHAP
De ervaring van een natuurlijk landschap wordt mede bereikt door
een openbaar routenetwerk van wandelroutes. Deze wandelcircuits
slingeren door het landschap, van de hoogste duintop tot aan het
water van de kreken in de bossen. De routes zijn kleinschalig (ca.
0,50-2m breed) en voegen zich naar de onverharde landschap
door de toepassing van natuurlijke materialen zoals (gebonden)
halfverharding (zand, schelpen, split) of hout (knuppelpaden/
plankieren). Door een informele continuïteit ontstaat een
maximale ervaring van uitgestrektheid binnen de schakering van
de verschillende biotopen/plekken van DUIN.

netwerk van slingerende,
wandelcircuits
uitzondering: podium van de
Duinkoppen en de (passanten)haven,

principe van een continu, open landschap: informele wandelcirucuits
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voorbeeld van een halfverhard wandelpad naar de duinen (Duindorp, Den Haag)

ruimte voor struinen (olifantenpaadje in de duinen op Vlieland)

voorbeeld van een informele wandelroute door het bos

voorbeeld van een knuppelpad langs de oevers van de kreken en
door de duinvallei (Kennemerduinen)

bestaande kwaliteit: het bos in het plangebied van DUIN, het oorspronkelijke
Muiderbos, is geen typisch polderbos. Het bos loopt qua ontwikkeling voor
op de rest van de polder door een goede groei en een goede mix van duurzame
boomsoorten.
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indicatief proﬁel en verbeelding van de infrastructuur door het duinlandschap (maatvoering indicatief )

indicatief proﬁel en verbeelding van de infrastructuur door het boslandschap (maatvoering indicatief )
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indicatief proﬁel en verbeelding van de infrastructuur langs de Duinkoppen (maatvoering indicatief ):
de wegen zijn onderdeel van het podium en snoeren de ensembles in

3.11. INPASSING INFRASTRUCTUUR
Robuuste en continue routes verbinden Almere Poort met DUIN
en de kust. Met het uitgangspunt ‘maximaal landschap, minimale
verharding’ wordt een eﬀectief verkeersysteem en verharde
openbare ruimte beoogd dat de bebouwing bereikbaar maakt
door middel van een minimum aan infrastructuur met een basale
inrichting. De infrastructuur vormt daarbij niet het traditionele
stratenpatroon dat de bebouwing inkadert. De wegen liggen los in
het onverharde landschap.
De primaire ontsluitingsroutes kennen een min of meer parallelle
hoofdstructuur van verharde ﬁets- en wandelpaden die de
belangrijkste plekken met elkaar verbinden en voldoen aan de
eisen voor toegankelijkheid. Door de verharde openbare ruimte tot
de essentie te comprimeren wordt de bundeling van levendigheid
gestimuleerd. De aansluiting is sober: er worden in principe geen
trottoirs, banden en gootstroken toegepast. De secundaire routes
kennen een gemengd proﬁel voor auto’s en ﬁetsers. Een intensief
gebruik vraagt om een robuuste materialisatie zoals asfalt. De
belangrijkste wandelroutes kunnen daarbij ook uitgevoerd worden
in (gekleurd) asfalt met strooilaag, hoogwaardig beton of hout.

minimaal verharding
sobere uitvoering en aansluiting
intensief gebruik vraagt om
hoogwaardige materialen
uitzondering: Duinkoppen

goede primaire verbindingen tussen stad en strand en de ontsluiting van de
ensembles

principe secundaire ontsluiting: sobere aansluiting en afwatering van regenwater
in de bermen

voorbeeld van een verbinding met minimale verharding: een sobere aansluiting en
robuuste materialisatie (Bergen, Zeeweg)

voorbeeld van een verbindingsweg door het bos
(Aerdenhout, Boekenroodeweg)
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3.12. BOUWEN IN HET LANDSCHAP
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Met DUIN wordt een grote bouwopgave gecombineerd met
de landschapsbeleving van duinen en bossen: wonen in
het landschap. De bebouwing voegt zich daarom naar dit
gemeenschappelijke landschapsbeeld en vormt geen kader voor
straat- of pleinruimten of voor tuinen. De landschapsbeleving
wordt daarbij gewaarborgd door een aantal delen van de
landschappen niet te bebouwen zoals delen van de bossen, de
stranden en de vallei. De gebouwde ensembles hebben hierop
een open oriëntatie. Het podium van de Duinkoppen is een
uitzondering door het front aan het IJmeer.
De duinen dragen het overgrote deel van het niet-gestapelde
woonprogramma. Het is een woonlandschap van bebouwde
duinformaties met een afwisselend reliëf. Onbebouwde hellingen
en wigvormige ruimtes in de duinen (afwisselend in breedte)
tussen de ensembles met een ruige vegetatie en microreliëf zorgen
voor de beleving van het duinlandschap. De karakteristieken
van het landschap vormen de inspiratie voor de inpassing van
bebouwing. De hoogteverschillen bieden kansen voor terrassen
met uitzicht of een slimme inpassing van parkeeroplossingen.
Bewonersparkeren is gekoppeld aan het gebouwd programma en
niet aan de hoofdwegen of het landschap. In de bossen worden de
grondgebonden kavels geconcentreerd in clusters.
De uitstraling van de bebouwing moet passen in de
landschappelijke omgeving van duin of bos. Kernwoorden

zijn: robuust, natuurlijk, ruig, stoer en mooi verouderend. Dit
kan tot uiting komen in een heldere en krachtige vormentaal,
het gebruik van materialen die tegen een stootje kunnen, door
terughoudendheid in het aantal materialen, een genuanceerde
kleurstelling, eenduidigheid en geen overdesign. De Duinkoppen
kunnen hierop een uizondering vormen.

bebouwing kan het reliëf volgen waardoor ook hoogteverschillen in de bouwvolumes ontstaan (Batschuns, Oostenrijk - ontwerp: Unterrainer)

bouwen op duinkammen en in duinpannen zorgt voor verschillende perspectieven
op de duinen - (Duintop & Duinrand, Lelystad)

parkeren is gekoppeld aan het gebouwd programma

voorbeeld van genuanceerde kleurstelling die het landschap niet domineert
(camping Storteland op Vlieland, De Waard tenten)

Kleine bouwwerken
Binnen DUIN is er speciale aandacht voor de inpassing en
architectuur van kleine bouwwerken zoals strandpaviljoens, cafés,
lidos en tijdelijke gebouwen. Deze zullen vooral op het strand, in
de haven en aan de boulevard voorkomen. De opgave is om deze
mede bepalend te laten zijn voor de identiteit van DUIN: het is een
familie van kleinschalige attractieve accenten. De materiaal en
kleurstelling is eenduidig.
Alternatieve variant Muiderduin
Aandachtspunt bij een invulling met een leisure programma
in Muiderduin (een alternatieve variant voor het uitgangspunt
woningbouw) is de landschappelijke inbedding van de relatief
grootschalige bebouwing. Deze opgave kan niet alleen opgelost
worden met de inrichting van de buitenruimte. Door bijvoorbeeld
grootschalige blinde gevels te voorkomen en een glooiend
vegetatiedak (grassen) toe te passen, sluit het aan op het
natuurlijke landschap.

de bebouwing vormt geen kader voor
het landschap

uitzondering: kleine bouwwerken als
accent

de ensembles hebben een oriëntatie
op de grote landschappen

uitzondering: de bebouwing bij de
Duinkoppen vormt deels een front
aan de kustboulevard met doorsteken
en passages naar binnenpleinen

het duinlandschap is een reliëfrijk
woonlandschap
de karakteristieken van het
landschap zijn leidend voor de
inpassing van de bebouwing

uitzondering: de alternatieve invulling
met leisure programma in Muiderduin
vormt een mogelijk front aan de
kustboulevard en de bebouwing heeft
een landschappelijke inbedding

parkeren is gekoppeld aan het
gebouwd programma

de bebouwing van de Duinkoppen vormt een front aan het IJmeer
(Nesselande, Rotterdam - ontwerp: Joan Busquets)

de hoogbouw aan de randen van het podium van de Duinkoppen voegt zich met de
plint in het duinlandschap (Tamayo Museum - ontwerp: BIG architects)

kleine bebouwing als accent (sculptuur Barcalona strand)

aandacht voor de eenduidige architectuur van kleine bouwwerken
zoals de strandpaviljoens op het strand van Barcelona
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3.13. AANSLUITING PRIVATE
BUITENRUIMTE
Aan het openbare landschap op de duinen en in de bossen liggen
woningen met een privé buitenruimte. Buitenruimten zoals
terrassen, veranda’s, stoepen of geveltuinen. De opgave is om de
scheidingen tussen privé buitenruimte en openbaar gebied op
een eenduidige wijze vorm te geven en te beheren in aansluiting
op het landschap. Dit kan per gebouwd ensemble verschillend
zijn en wordt bij de uitwerking vastgesteld. Het is bijvoorbeeld
een reliëf in het duinlandschap (zogenaamde schurvelingen),
een hoogteverschil in de architectuur van de woning (veranda) of
vormgegeven met vegetatie (zoals hagen met een natuurlijk, ruig
karakter).
Delen van het landschap kunnen ook onderdeel zijn van de private/
collectief private buitenruimte. Met watergangen, lage (begroeide)
erfafscheidingen of de organisatie in collectief private clusters
blijven deze delen onderdeel van het grotere landschapsbeeld.
Erfafscheidingen tussen kavels en woningen onderling kennen
ook een eenduidig vormgeving en worden uitgevoerd als
onderdeel van de architectuur of als ‘groene erfafscheidingen’
zoals een haag. Tenslotte dienen de privé buitenruimtes, zoals
terrassen, veranda’s, balkons en dakterrassen zo optimaal
mogelijk georiënteerd te zijn op de zon (woonkwaliteit) en waar
mogelijk op de openbare ruimte (sociale kwaliteit).

overgangen tussen privé en openbaar
zijn eenduidig vormgeven en passen
bij het landschapsbeeld
afscheidingen tussen privé
buitenruimtes zijn eenduidig
vormgegeven met vegetatie of zijn
onderdeel van de architectuur
privé buitenruimtes zijn georiënteerd
op de zon en waar mogelijk op de
openbare ruimte

verschillende relaties private (binnen) ruimte en openbare ruimte
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verhoogd terras en veranda (Strandhuis Malibu, California)

impressie van de relatie binnen-buiten en de erfafscheiding naar de buren als
onderdeel van de architectuur (collage Kempe Thill architecten)

tuin loopt door in het landschap
(Villa aan de Eeuwige Laan, Bergen - ontwerp: Peer Bedaux)

balkons georiënteerd op de zon en met zicht op de openbare ruimte
(Illa de la Llum, Barcelona - ontwerp: Lluis Clotet & Ignacio Paricio)

3.14. INRICHTINGSELEMENTEN,
OBJECTEN & KUNST
Uitgangspunt voor de inrichtingselementen is een rustig en
overzichtelijk beeld met zo min mogelijk ‘landschapsvreemde
elementen’ die het natuurlijke beeld verstoren met uitzondering
voor de toe te passen kunst. Dit betekent enerzijds dat
nutsvoorzieningen en verkeerssignalering integraal zo veel als
mogelijk worden opgenomen in de verharding of gebouwde
omgeving. Anderzijds heeft de kunst de functie van verrassing,
contemplatie, het creëren van een moment en het accentueren van
het landschap.
Uitgangspunt voor objecten is dat er in principe zo min mogelijk
van zijn. De kleurstelling is genuanceerd en zoekt geen contrast
met de beplanting. Voor de objecten en elementen dient bij de
uitwerking een basisprogramma ontwikkeld te worden. Voor de
materialen vormt een op te stellen basisprogramma de leidraad.
Aandachtspunt bij de inrichtingselementen is een robuuste
uitstraling en genuanceerd kleurgebruik als onderdeel van een
natuurlijk landschap.
Kunst in de openbare ruimte van Duin kan een meerwaarde geven
aan de beleving en het gebruik van die ruimte.
Het kan gaan over de wind, het water, de verschillende plekken
in het bos en natuurlijk over de duinen en het strand, het zand
en reliëf. Je kunt daarbij denken aan de geuren, de kleuren, de
toegankelijkheid of juist de ontoegankelijkheid, de ruigte of juist
de geborgenheid van het landschap als inspiratie.

integratie landschapsvreemde
elementen
terughoudend gebruik van objecten
en een strategische inpassing
familie van objecten en elementen
genuanceerd kleurgebruik
beeldende kunst als accent in het
landschap
Delen van het landschap zijn al aanwezig maar grote delen moeten
nog worden aangelegd of getransformeerd. Het is de intentie om
kunst als integraal onderdeel mee te nemen in de ontwikkeling
van het landschap. Kunst kan dus zowel een onderdeel zijn van
het landschap wanneer het aangelegd is, maar ook onderdeel zijn
van de tot stand koming of transformatie. Dit vraagt om een apart
draaiboek, kunst in DUIN.

voorbeeld van straatmeubilair met een robuuste uitstraling (bank Streetlife)

voorbeeld inrichtingselement met een genuanceerde kleurstelling
(bewegwijzering parken Tilburg - ontwerp: Blom en Moors)

kunst als accent in het landschap: voorbeeld van een kunstwerk dat de natuur
stileert en doordat het contrast creëert met de omringende ruigte, deze benadrukt
(kunstenaar: Curtis Killorn)
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3.15. OPENBARE VERLICHTING
De keuze voor verlichting in DUIN bevindt zich in het
spanningsveld van enerzijds verkeerveiligheid en sociale veiligheid
(gebruiks- en belevingskwaliteit) en anderzijds de ecologische- en
belevingswaarde van het landschap (natuurlijke kwaliteit). Daarom
is het gewenst om verlichting alleen aan te brengen langs de
ontsluitingswegen voor de auto, de doorgaande ﬁetsroutes en de
belangrijkste wandelroutes.
In de uitwerking van het DUIN wordt een apart verlichtingsplan
opgesteld. Daarbij wordt een zonering vastgelegd voor de
gewenste lichtintensiteit naar de aard van de verschillende
gebieden en wegcategorieën om lichtverstrooiing te
voorkomen. Aandachtspunt hierbij is de minimalisering van
het energiegebruik. Het dimmen van de verlichting op rustige
tijden en groene ledverlichting bieden hiervoor mogelijkheden.
In de Duinkoppen en bij het evenementenstrand ter hoogte
van Muiderduin is de verlichting onderdeel van de beleving van
het front en de skyline van DUIN, in deze deelgebieden is de
verlichting uitbundig.

hoge natuurlijke belevingswaarde
door minimale intensiteit van de
openbare verlichting
verkeers- en sociaalveilige verlichting
langs de primaire routes
minimalisering van energieverbruik
door alternatieve verlichting (led,
dynamisch)
uitzondering: stedelijke verlichting
Duinkoppen en Evenementenlocatie
Almeerderstrand

voorbeeld groene ledverlichting: natuur- en milieuvriendelijk (Den Haag, Bosje van Pex)
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uitzondering: stedelijke verlichting en speciﬁeke uitlichting van de gebouwen in
de Koppen vormen een uitzondering op het natuurlijke landschap met een lage
lichtintensiteit (Rotterdam)

voorbeeld van reﬂectoren voor de ontsluitingwegen met een lage verkeersintensiteit
zoals in de bossen (Emmen)
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illustratief beeld van de mogelijke verlichting van DUIN: zonering van de gewenste lichtintensiteit naar de aard van de verschillende gebieden
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DUIN wordt over een lange periode ontwikkeld. De uitwerking
van de verschillende deelplannen is een proces waarin een
steeds verdere verﬁjning en bijstelling van het ontwerp zal
plaatsvinden. Dit illustratieve beeld laat zien hoe DUIN er over
10 tot 15 jaar uit kan zien.
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5. BORGING VAN KWALITEIT
IN HET ONTWERPPROCES

Het Kwaliteitboek vormt de inhoudelijke basis voor
verankering van kwaliteit in de verdere uitwerking en
planvorming. Het Kwaliteitboek staat niet op zich, maar
altijd in relatie tot het Ontwikkelingsplan en Beheerplan. Het
Kwaliteitboek is de paraplu waaronder vervolg documenten
worden opgesteld. Waar het Kwaliteitboek het kader schetst
voor de sfeer en de identiteit van duin, worden in deze
vervolgplannen de deﬁnitieve keuzes gemaakt rond het maken
van het landschap, de architectuur en de inrichting van
de openbare ruimte en het landschap.
Deze verankering ontstaat echter niet van zelf. Veel zal
afhangen van het verloop van het ontwerpproces, waarin
architecten, opdrachtgevers en de gemeente hun energie
en creativiteit inzetten om het plan verder te brengen en
uiteindelijk te realiseren. De borging van kwaliteit in dit
planproces in het algemeen, en de doorwerking van het
Kwaliteitboek in het bijzonder, kan niet los gezien worden van
het Quality Team (Q-team) voor DUIN.
Het Q-team heeft als taak de geformuleerde plan- en
kwaliteitkaders voor DUIN te bewaken bij de totstandkoming
en beoordeling van de deelgebiedsuitwerkingen,
de Kwaliteitplannen, Verkavelingsplannen en
Inrichtingsplannen.
Het Q-team adviseert in deze de gezamenlijke stuurgroep van
gemeente en Amvest, maar fungeert ook als inspirator in het
planproces.
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COLOFON
Deze rapportage is tot stand gekomen in samenwerking met
de volgende partijen:
Amvest
Projectorganisatie Almere Poort
ZUS [Zones Urbaines Sensibles]
BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling
Mits de bron wordt vermeld, mag alles uit deze rapportage
worden overgenomen. Aan de inhoud van deze rapportage
kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele
rechthebbende op gebruikt beeldmateriaal dienen contact op
te nemen met de uitgever.

© ZUS & BVR, november 2011
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