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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het stadsdeel Almere Buiten heeft dringend behoefte aan meer buitensportvelden. Het is gebleken dat 
aanbod aan buitensportvoorzieningen onvoldoende is meegegroeid met de bevolking. Dit wordt nu al 
zichtbaar in de groeiende behoefte aan hockeyvelden maar op termijn groeit ook de vraag naar voetbal-
velden en tennisbanen aan de oostkant van de stad.  
De opgave is daarom een sportpark te ontwikkelen in de omgeving ten behoeve van Almere Buiten dat ook 
een functie heeft voor de inwoners van Almere Hout. Het gebied Buitenhout ligt tussen deze twee stadsde-
len en biedt een goede kwalitatieve ruimte voor de sportvoorzieningen. De bosrijke omgeving en de aan-
wezige recreatieve en sportieve voorzieningen geven extra betekenis en kwaliteit aan het te realiseren 
sportpark. De ontwikkeling van het sportpark start met de realisatie van de hockeyvelden (oplevering me-
dio 2014). Vervolgens worden voetbalvelden (oplevering in 2020) en tennisbanen (oplevering in 2025) 
gerealiseerd. Niet alle percelen worden in dit ontwikkelingsplan vastgelegd. Eén perceel grenzend aan het 
recreatieve ‘Entreegebied Buitenhout’ en de hockeyvelden wordt gereserveerd voor een nader in te vullen 
functie op het gebied van sport of recreatie.  
 

1.2 Aanpak 

Het bosgebied Buitenhout valt onder het bestemmingsplan Buitenveld uit 1983. Voor de realisatie van de 
sportvoorzieningen is, gezien de leeftijd van het huidige bestemmingsplan, een herziening van het be-
stemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan Buitenveld beslaat nagenoeg het gehele gebied tussen 
de Lage Vaart en de rijksweg A6. Ten behoeve van de ontwikkeling van het sportpark wordt echter alleen 
het gebied voor het sportpark herzien. Dit ontwikkelingsplan sportpark Buitenhout is hiervoor de ruimtelijke 
onderbouwing. Inhoudelijk is het sportpark geen koerswijziging voor het gebied. Het bestemmingsplan uit 
1983 spreekt al over een recreatieve en sportieve invulling van het gebied. 
 

1.3 Leeswijzer 

Gekozen is voor een heldere opzet met een duidelijke lijn in beschrijving: in hoofdstuk twee ‘Ruimtelijk 
Kader’ worden de uitgangssituatie, de kaders en de randvoorwaarden beschreven welke de basis vormen 
voor het plan zoals beschreven is in hoofdstuk drie ‘Het Plan’. In hoofdstuk vier komt tenslotte de econo-
mische uitvoerbaarheid, de planning en fasering en het beheer aan de orde.  
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2 Ruimtelijk kader 

2.1 Almere 

Almere is een groeistad en het aantal inwoners blijft groeien. Inmiddels heeft Almere een omvang bereikt 
van 195.000 inwoners. Met die groei dient ook de kwaliteit van leven gewaarborgd te worden. De ambitie 
is eigenlijk zelfs om nog beter te worden op de terreinen waar we al goed in zijn. Sport is daar een belang-
rijk onderdeel van. Almere wil volop ruimte bieden voor sport en streeft daarmee niet alleen naar een ac-
tieve bevolking maar ook naar een gezonde bevolking. Het is noodzakelijk dat elke Almeerder dicht bij huis 
kan sporten. Dit kan door onder andere een laagdrempelige aanbod van sportvoorzieningen op wijkniveau. 
Daarnaast moet het stedelijke sportvoorzieningenniveau verder worden versterkt. De ontwikkeling van 
sportpark Buitenhout met hockey-, voetbal en tennisvelden is hier het resultaat van. 
 

2.2 Plangebied 

Het nieuwe sportpark wordt gerealiseerd in het bosgebied Buitenhout. Dit gebied ligt ingeklemd tussen de 
A6, Buitenring, Lage Vaart en de Tussenring en behoort tot het stadsdeel Almere Buiten. Het totale bosge-
bied Buitenhout is ca. 140 hectare groot (blauwe lijn). Het plangebied voor het sportpark is, inclusief de 
bosvakken,  ca. 36 hectare groot (zwarte lijn). Buitenhout biedt nu al ruimte aan diverse recreatieve en 
sportieve voorzieningen. 
 

 
Kaart: Het gebied Buitenhout (blauw) met daarin het plangebied voor het sportpark (oranje) 

 

2.3 Eigendom 

Het gebied Buitenhout is een stadsbos grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer. Het nog uit te geven 
deel van het Entreegebied Buitenhout en het terrein van de handboogvereniging zijn in eigendom van de 
gemeente Almere. Daarnaast is de Eksterweg, de Duwweg en de Trekweg eigendom van de gemeente 
Almere.  
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De beoogde locatie voor het sportpark ligt op het grondgebied van Staatsbosbeheer. Delen van de gronden 
voor het sportpark worden in eerste instantie op basis van een erfpachtovereenkomst in gebruik genomen 
door de gemeente Almere.  
 

 
Kaart: de eigendomsstructuur in Buitenhout 

 

2.4 Huidig gebruik 

Het gehele bosgebied van Buitenhout is een bijzonder recreatiegebied in Almere. De open vlakten waar het 
sportpark gerealiseerd wordt is nu nog in gebruik als landbouwgrond. Verder wordt Buitenhout veel ge-
bruikt door de bewoners van Almere Buiten om te wandelen, te fietsen, te skaten of te joggen. Daarnaast 
is hier een manege gevestigd en recreatieve voorzieningen als de binnenspeeltuin ‘Kids Playground’ en 
‘Bowling Almere’. Buitenhout biedt nog volop kansen voor verdere ontwikkeling. Het bosgebied is nu al het 
recreatie gebied van de stad. 
 

2.5 Groenstructuur 

De groenstructuur voor de Buitenhout is vanaf 1979 in fases aangelegd. Het laatste deel van het bos 
vormde de inplant tussen de Buitenhoutsedreef en de Lage Vaart. Het deel waartegen het sportcomplex 
wordt gerealiseerd is onderdeel van de eerste aanleg en heeft dan ook een volwassen karakter. Dit groene 
casco is bedoeld om op het noodzakelijke moment een prettige vestigingsplek voor stedelijke functies te 
bieden. 
 
De structuur is zodanig dat de ‘bosrug’, het gesloten deel, de visuele invloed van de snelweg zo veel moge-
lijk reduceert. Het open deel aan de zijde van Almere Buiten en Lage Vaart is van meet af aan bedoeld 
voor veldsport, het derde complex voor Almere Buiten.   
Door deze open structuur hoeft er betrekkelijk weinig beplanting te worden toegevoegd om een prettig 
micromilieu te realiseren. 
Met uitzondering van het meest oostelijke driehoekige bosvak wordt het bos uit goed door te ontwikkelen 
bosvakken gevormd. Het driehoekige bosvak bestaat volledig uit populieren. De open ruimte heeft een 
geleding in de vorm van een kamstructuur. De bestaande open ruimte, bosvakken en lanen zorgen voor 
een goede vestigingsplek voor de sportvelden. 
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Kaart: de bestaande groenstructuur in Buitenhout 

 

2.6 Verkeersstructuur 

Trekweg 
De Trekweg is de ontsluiting voor de auto in het gebied. Het profiel van de weg is smal (3,75 meter) en 
heeft van oudsher vooral een functie als landbouwweg. Door de komst van enkele recreatieve voorzienin-
gen ten westen van het Betonpad is het westelijk deel van de Trekweg reeds tijdelijk op eenvoudige wijze 
verbreed. Verbreding van de Trekweg is gewenst.  
 
Voetganger & fiets 
Door het gebied loopt een fijnmazige structuur van wandel- en ruiterpaden. Vanuit Almere Buiten is het 
gebied op de fiets via de brug grenzend aan de Buitenhoutsedreef via het Betonpad bereikbaar. Daarnaast 
is een recreatieve verbinding gerealiseerd tussen de Bloembuurt en Buitenhout via de Tuibrug Lage Vaart. 
Buitenhout is daardoor per fiets goed te bereiken vanuit Almere Buiten. Almere Hout is (nog) niet recht-
streeks aangesloten op Buitenhout. Op termijn wordt dit verbeterd. Binnen Buitenhout is de infrastructuur 
voor de fiets beperkt. 
 
Auto 
Per auto is het gehele gebied momenteel goed te bereiken zowel vanuit Almere Buiten als Almere Hout. De 
Trekweg is zowel bereikbaar vanaf de Buitenhoutsedreef als vanaf de Spectrumdreef. 
 
Openbaar vervoer 
Momenteel is geen OV-verbinding in het gebied aanwezig. De dichtstbijzijnde haltes liggen in de Fauna-
buurt en Bloemenbuurt. Deze liggen op circa 1.000 meter loopafstand. Voor de lange termijn (na 2030) ligt 
er een busbaanreservering vanuit de Regenboogbuurt door de Trekwegzone naar Oosterwold en Almere 
Hout. Of er dan een halte in Buitenhout komt is nu nog niet bekend. 
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2.7 Waterhuishouding & bodem 

Watersysteem 
Het water in het gebied 3V (Buitenhout) maakt onderdeel uit van het Peilgebied Lage Vaart met een 
streefpeil van -6.20 m. NAP. Het plangebied watert in noordelijke richting af op de Tennet-zone 
en vandaar op de Lage Vaart met een peil van - 6.20 m. NAP. Het vloerpeil van het plangebied Trekweg 
dient minimaal ca. 15 cm boven het peil van de binnen het plangebied gelegen wegen te worden aange-
legd ten einde wateroverlast te voorkomen. Hierbij dient het vloerpeil, vanwege de open verbinding met de 
Lage Vaart tevens hoger te liggen dan de hierin voorkomende peilfluctuaties. 
 

 
Kaart: het watersysteem in Buitenhout  
 
Waterkwaliteit oppervlaktewater 
In het hier aanwezige voedselrijke ijzerhoudende en licht brakke oppervlaktewater kan, vooral in droge 
warme perioden bij stilstand van water, een sterke algengroei optreden. Dit leidt onder meer tot een slecht 
doorzicht, visueel onaantrekkelijke en stinkende drijflagen op het water en tot een verslechtering van de 
ecologische kwaliteit. Verbetering van de doorstroming en het realiseren van natuurvriendelijke oevers 
kunnen de waterkwaliteit verbeteren. 
 
De realisatie van het sportpark heeft gevolgen voor de waterberging. Door toename van de verharding is 
het noodzakelijk extra waterberging te realiseren. Bovendien kan een interessante combinatie gemaakt 
worden met de ecologische waarden in het gebied.  
 

2.8 Archeologie 

Een groot deel van het gebied ligt rondom de oude Eemvallei. Almere Buiten en ook Buitenhout is archeo-
logisch gezien nadrukkelijk in beeld. Dit betekent dat hiervoor onderzoeksplicht geldt. Vooralsnog is alleen 
het deelgebied waar de eerste fase van de sportvoorzieningen worden gerealiseerd onderzocht. Dit betreft 
in onderstaande kaartbeeld het rechthoekige gele deelgebied.  
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Kaart: de archeologische kaart van Buitenhout en omgeving 

 
In de eerste fase van het onderzoek is gebleken dat zich in de ondergrond van het geplande Sportpark 
Buitenhout een oud landschap bevindt van een type dat nog niet eerder in Almere is herkend. Het betreft 
een krekensysteem waarvan de oevers mogelijk bewoonbaar waren in de Swifterbant-periode (4900-3500 
voor Chr.). Naar aanleiding van deze eerste resultaten is besloten om geen verdere kartering uit te voeren 
(2e fase onderzoek) maar om, in afwijking van de normale aanpak, verder onderzoek te doen naar het 
prehistorische landschap (vorming, datering en bewoningsmogelijkheden). Dit betekent dat de rapportage 
van fase één door het onderzoeksbureau is afgesloten en de opdracht is beëindigd. Voor het specialistische 
vervolgonderzoek wordt door bureau Archeologie en Monumentenzorg een nieuw programma van eisen 
gemaakt. Op basis van dat PvE worden in de herfst van 2012 een beperkt aantal specialistische boringen 
gezet. De resultaten van de specialistische boringen hebben geen ruimtelijke consequenties voor de inrich-
ting van het sportpark. Voor wat betreft de archeologie is daarom volledige vrijheid gegeven bij de inrich-
ting. Met de resultaten van de specialistische boringen is de archeologische waarde van het plangebied 
afdoende in kaart gebracht. De resultaten kunnen wel een rol spelen bij de aanpak van het archeologisch 
onderzoek in de toekomstige oostelijke uitbreiding van het sportpark. 
 

2.9 Ecologie 

Algemeen 
Groen 
Buitenhout maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur van Almere. Deze bestaat uit de be-
staande bospartijen, de oevers van de Lage Vaart en de verbindingen met de omliggende groengebieden. 
Buitenhout heeft een ecologische verbinding met het Almeerderhout (via het bosgebied bij Sallantse Kant 
en het Weteringbos) en de parken in Almere Buiten (o.a. Meridiaan) en vormt daarmee een schakelgebied 
tussen de ecologische brongebieden onderling en met het stedelijk groen1. Op deze wijze ontstaat een 
groen netwerk van straatgroen, via wijkgroen en parkjes naar de grotere bossen zoals de boswachterij 
Almeerderhout. Daarnaast vormen de deels natuurlijk ingerichte oevers van de Lage Vaart een belangrijke 
schakel tussen de waterrijke natuurgebieden. Dergelijke ecologische verbindingen zijn van belang voor 
gezonde plant- en dierpopulaties én zijn aantrekkelijk voor bewoners en gebruikers.  

 
Wettelijke bescherming 
Natuurbescherming in Nederland is in een drietal wetten en regelingen geregeld: Ecologische hoofdstruc-
tuur, Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Daarnaast is in het Ecologisch Masterplan 

                                                      
1
 Ecologisch Masterplan; Almere 2005 
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het gemeentelijk ecologisch beleid weergegeven. In de bijlage wordt uitvoerig ingegaan op de effecten van 
de voorgenomen ontwikkelingen op de beschermende bepalingen. Hier wordt volstaan met de conclusies. 

 
Gebiedsbescherming - Ecologische hoofdstructuur 
Effecten van de ontwikkelingen op de Wezenlijke kenmerken en waarden kunnen liggen in toename ver-
storing (geluid, licht) en areaal verlies (akker versus sportvelden). Deze effecten kunnen binnen het plan 
echter worden gemitigeerd door de samenhang tussen het plangebied en andere EHS-gebieden te vergro-
ten, zoals door de realisatie van een Ecologische verbindingszone ‘Buitenhout’.   

 
Gebiedsbescherming – Ecologisch Masterplan Almere  
Bij reguliere vervanging van beschoeiingen zal worden ingezet op vergroten van het areaal aan natuuroe-
vers. Hiermee wordt een invulling gegeven aan de genoemde uitgangspunten. Daarnaast is het realiseren 
van een verbindingszone vanuit de Hoge Vaart (ten noordwesten van Nobelhorst) over Sallantsekant-zuid 
door het buitenhout naar de Lage Vaart nog een staande ambitie die in gezamenlijkheid met Waterschap 
en Staatsbosbeheer moet worden uitgewerkt. 
 

Gebiedsbescherming – Natuurbeschermingswet 1998  
Gezien de beoogde ontwikkelingen in dit ontwikkelingsplan kan worden uitgesloten dat er sprake is van 
directe dan wel indirect negatief effect op de instandhoudingsdoelen op de gebieden die zijn aangewezen 
onder de Natuurbeschermingswet 1998. 

 
Soortbescherming – Flora- en faunawet 
Binnen het plangebied zijn meerdere onder de Flora- en faunawet beschermde soorten aanwezig. Wanneer 
volgens de gedragscode Flora- en faunawet van de gemeente Almere 'Omgaan met beschermde planten 
en dieren in Almere' wordt gewerkt, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor het overtreden 
van verbodsbepalingen ten aanzien van tabel 1 (licht beschermd) en tabel 2 (overig beschermd) soorten. 
Tevens wordt hiermee gewaarborgd dat aan de zorgplicht wordt voldaan. 
In het plangebied komen verder enkele strikt beschermde soorten voor (tabel 3/bijlage IV Habitatrichtlijn). 
Hierop is geen vrijstelling (op basis van de gedragscode) mogelijk. Het gaat hierbij om vleermuizen en 
vogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. De bever is in het naastgelegen gebied bij de Duwweg 
geconstateerd en heeft geen relatie met dit plangebied. In hoofdstuk 3 wordt omschreven wat de effecten 
zijn van het sportpark op de beschermde dierensoorten. 
 

 
Kaart: Globale ligging Ecozone Buitenhout (uit: Ecologisch Masterplan Almere, april 2006). De rode cirkels zijn de aan te pakken 

knelpunten. 
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Watergangen 
Bij reguliere vervanging van beschoeiingen zal worden ingezet op vergroten van het areaal aan natuuroe-
vers. Hiermee wordt een invulling gegeven aan de bovengenoemde uitgangspunten. Daarnaast is het reali-
seren van een verbindingszone vanuit de Hoge Vaart (ten noordwesten van Nobelhorst) over Sallantse-
kant-zuid door het Buitenhout naar de Lage Vaart nog een staande ambitie die in gezamenlijkheid met 
Waterschap en Staatsbosbeheer moet worden uitgewerkt. 
 

2.10 Riolering en nutsvoorzieningen 

De locatie voor de sportvoorzieningen is vrij van kabels en leidingen en kan gemakkelijk worden aangeslo-
ten op langs het gebied lopende kabels en leidingen. Op onderstaande kaart is aangegeven hoe de kabels 
en leidingen gelegen zijn. 
 

 

Kaart: de ligging van de kabels en leidingen rondom het plangebied. 

 

2.11 Hoogspanningsnet 

Door het gebied Buitenhout/ Trekweg loopt een 380Kv verbinding (hoogspanningsmasten) langs de Lage 
Vaart. Uitgangspunt is hier dat de lijn blijft bestaan in huidige vorm. Besloten is dat vanaf de Eemshaven 
via Ens naar Lelystad de lijn daadwerkelijk verdubbeld wordt maar daarna wordt deze verdubbelde capaci-
teit slechts voor een klein deel via Almere naar de Randstad gebracht. Dit betekent dat de lijn slechts be-
perkt verzwaard wordt. Dit is op het huidige traject mogelijk. 
 
De regels betreffende functies nabij een hoogspanningslijn zijn belangrijk voor de nieuwe ontwikkelingen: 
- Binnen 36 meter vanuit het hart van de lijn mogen helemaal geen ontwikkelingen plaatsvinden (dit is 

het ‘vastrecht'); 
- Binnen 140 meter van de lijn mogen omwille van gezondheidsbescherming geen gevoelige bestem-

mingen worden gerealiseerd in nieuwe situaties. Gevoelige bestemmingen zijn in dit geval de plekken 
waar vooral kinderen langdurig verblijven, zoals woningen, scholen, crèches en kinderdagverblijven2.  

                                                      

2 Gemeenten en netbeheerders worden geadviseerd nieuwe situaties te voorkomen waarin kinderen langdurig worden blootgesteld 

aan een veldsterkte die (jaargemiddeld) hoger is dan 0,4 microtesla (de magneetveldzone). 
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Beide regels zijn relevant voor de ontwikkeling van het sportpark. Randvoorwaarde is dat het clubhuis niet 
valt binnen de zone van 140 meter. Hiermee wordt de mogelijkheid open gehouden om op termijn kindge-
relateerde voorzieningen te realiseren. 
 

 
Kaart: de richtlijnen voor gebruik rondom de 380Kv hoogspanningslijn 

 

2.12 Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die burgers lopen vanwege gebruik, opslag en 
transport (weg, water, spoor en buisleidingen) van gevaarlijke stoffen zoals vuurwerk, LPG en benzine. 
 
Aan het wettelijk vereiste beschermingsniveau voor burgers (= plaatsgebonden risico) wordt in dit ontwik-
kelingsplan voldaan. Eén aandachtspunt is het propaanreservoir langs de Trekweg in het plangebied beho-
rende tot de keet van Stadsbeheer. Hiervoor geldt een ontwerpregel. Dit zijn geen eisen maar ontwerp-
suggesties waarvan kan worden afgeweken. Door toepassing van de ontwerpsuggesties ontstaat een opti-
male indeling van het sportpark waardoor het risico zoveel mogelijk beperkt wordt. In het geval van de 
sportvelden zijn de clubgebouwen, gezien vanuit de propaantank, verder gesitueerd dan de sportvelden. 
Hiermee is invulling gegeven aan de ontwerpregel. 
 

2.13 Beleidskader 

 
Concept Structuurvisie Almere 2.0 
De Structuurvisie gaat voor dit gebied uit van een raamwerk van polderkamers met bomenrijen, taluds en 
wadi’s. Dit geldt voor het gehele gebied tussen Almere Buiten en Almere Hout/Oost aan weerszijden van 
de A6. Dit principe wordt in dit ontwikkelingsplan meegenomen. 
 
Bestemmingsplan  
Het vigerende bestemmingsplan Buitenveld dateert uit 1983. In dit bestemmingsplan zijn de volgende be-
stemmingen onderscheiden. Het gebied ‘Buitenhout’ heeft de bestemming ‘Uit te werken gebied voor re-
creatie’. Het bestemmingsplan is aan herziening toe. Nieuwe ontwikkelingsrichtingen kunnen hier in mee-
genomen worden.  
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Kaart: Fragment uit de bestemmingsplankaart ‘Buitenveld’ uit 1983. Het deelgebied voor het sportpark heeft de bestemming ‘Uit te 

werken gebied voor recreatie (UR)’. De onderbroken gestreepte lijn is de infrastructuur waaronder de Buitenhoutsedreef en de Trek-

weg. 

 

Entreegebied Buitenhout (Actualisatie Ontwikkelingsplan november 2005) 
Doel van dit ontwikkelingsplan is om kaders te geven waarbinnen verschillende ontwikkelingen in dit ge-
bied kunnen plaatsvinden. Het gaat hierbij om een actualisatie van het ontwikkelingsplan uit november 
1998. Dit geactualiseerde ontwikkelingsplan uit 2005 betreft het deelgebied grenzend aan het sportpark. 
 
Sportnota 2009-2012 (vastgesteld door het college van B&W op 25 november 2008) 
Het sportbeleid vloeit voort uit een integrale toekomstvisie op vrije tijd. De Visie Vrije Tijd (2008) geeft 
richting aan de ontwikkelingen in vrijetijdsbeleid tot 2020 en biedt een breder kader voor de langere ter-
mijn. De sportnota gaat uit van het versterken van sport in de stad op drie niveaus:  
- de eigen woonomgeving: Het is wenselijk dat elke Almeerder dichtbij huis kan sporten. 
- het stedelijke niveau: Naast het laagdrempelige aanbod op wijkniveau kan en moet het stedelijke 

sportvoorzieningenniveau worden versterkt. 
- (boven)regionale profilering: Een grote publiekstrekker op het gebied van cultuur, sport of recreatie 

staat de komende jaren hoog op de agenda. 
- In het verlengde van bovenstaande visie luidt de hoofddoelstelling van het Almeerse sportbeleid als 

volgt: 
- het stimuleren van de deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten; 
- het bevorderen van een sterke organisatorische sportinfrastructuur en 
- het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod. 
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3 Het plan  

3.1 Programma algemeen 

Buitenhout is nu al een bijzonder recreatief gebied en heeft veel te bieden voor de inwoners van Almere. 
In Buitenhout zijn namelijk naast de te realiseren sportvelden nu al een manege, een fitnessschool en een 
handboogschietvereniging gevestigd. Daarnaast vind je hier ook een indoorspeeltuin en een bowlingcen-
trum maar ook wandel-, fiets- en ruiterpaden. Bewoners van aanliggende buurten maken nu al volop ge-
bruik van het gebied. De komst van het sportpark versterkt het recreatieve karakter van Buitenhout en 
biedt nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Hiervoor 
is fysieke ruimte gereserveerd. In dit ontwikkelingsplan beperkt de beschrijving van het programma zich 
echter tot het deelgebied van het sportpark. 
 

3.2 Programma sportpark 

 
Door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) is een programma voor de te realiseren sportvoor-
zieningen opgesteld. Hierbij is onderscheid gemaakt in een programma (kwantitatief) en een programma 
van eisen met betrekking tot de kwaliteit. 
 
Kwantitatief 
Het kwantitatieve programma voor de sportvoorzieningen ziet er als volgt uit: 
- hockey: 3 kunstgrasvelden; 
- voetbal: 4 kunstgrasvelden; 
- tennis: 10 tennisbanen; 
- Per sportvoorziening een club-/kleedgebouw (hockey, voetbal, tennis);  
- Parkeerplaatsen en fietsenstalling; 
- Flexibele ruimte voor uitbreiding sportvoorzieningen. 
 
Sport Benodigd Gereed in  Veldmaten: 
Hockey 3 kunstgrasvelden 2014 veld: 99,4m x 59m  

(incl. ruimte buiten lijn, niet buiten hek) 
 club-/ kleedgebouw 

(6 kleedkamers) 
 clubgebouw: circa 600m² 

 81 parkeerplaatsen   
 170 fietsenrekken   
    
Voetbal 4 kunstgrasvelden 2020 Hoofdveld: 113m x 76m 
 club-/ kleedgebouw 

(10 kleedkamers) 
 Andere velden: 108m x 72m 

(incl. ruimte buiten lijn, niet buiten hek). 
   clubgebouw: circa 700m² 
 110 parkeerplaatsen   
 220 fietsenrekken   
    
Tennis 10 tennisbanen 2025 veld: 36,57m x 18,29m  
 club-/ kleedgebouw 

(2 kleedkamers) 
 (incl. ruimte buiten lijn, niet buiten hek) 

 30 parkeerplaatsen  clubgebouw: circa 400-500m² 
 50 fietsenrekken   
Algemeen   3,5 meter rondom voor toeschouwers 

Tabel: het kwantitatieve programma  

 
Kwalitatief  
- Gebouwen 
In de clubaccommodatie is de kantine op de begane grond gesitueerd zodat de bereikbaarheid optimaal 
gewaarborgd is. Daarnaast worden de gebouwen ontworpen in eigentijdse architectuur. Om te voorkomen 
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dat de gebouwen de uitstraling krijgen van een ‘platte ‘doos’ is het van belang dat er veel zorg is voor de 
architectuur. 
 
- Gebruik 
De clubaccommodatie is ingericht als verblijfs- en verkleedruimte voor hockey, voetbal of tennis. Daarnaast 
is ruimte opgenomen voor bestuursactiviteiten.  
 
- Ruimtelijke context en randvoorwaarden 
Het gebied Buitenhout is nu het recreatieve uitloopgebied van Almere Buiten en straks ook voor Almere 
Hout. Het sportpark dient daarom geïntegreerd te zijn met het omliggende groene landschap. Daarentegen 
moet het omliggende groen niet leiden tot een onevenredige beheeropgave aangezien de middelen be-
perkt zijn. 
 
- Infrastructuur 
De sportvoorzieningen zijn relatief piekgevoelige functies die vaak in korte perioden veel verkeer genere-
ren. Dit betekent dat de toeleidende infrastructuur hierop dient te zijn gedimensioneerd. De bestaande 
Trekweg dient daarom verbreed te worden.  
 
De sportvoorzieningen worden met name veel door jeugd gebruikt waardoor hiervoor ook een veilige route 
van belang is. Om dit te realiseren is een vrijliggend fietspad naast de Trekweg noodzakelijk minimaal tot 
aan de Tuibrug. Dit sluit aan op het voorziene profiel van de Trekweg ter hoogte van de huidige voorzie-
ningen zoals eerder omschreven in het ontwikkelingsplan Entreegebied Buitenhout. Een alternatief is het 
huidige onderhoudspad onder de hoogspanningsmasten te upgraden tot volwaardig fietspad met openbare 
verlichting. 
Tevens is een fietspad tussen het Betonpad en de hockeyvelden gewenst. 
 

3.3 Planologische uitgangspunten 

Programmatisch dient het gebied Buitenhout/ Trekweg beschouwd te worden als verbindende zone tussen 
de stadsdelen Almere Buiten en Almere Hout/ Almere Oosterwold. In Almere Buiten is nu behoefte aan 
buitensportvoorzieningen. Op termijn worden ook de bewoners van Almere Hout hiermee bediend.  
Door de realisatie van deze stadsdeelverzorgende functies waar in beide stadsdelen nu en op termijn be-
hoefte aan is, wordt de onderlinge relatie tussen de stadsdelen vergroot en de grenzen tussen stadsdelen 
vervaagd zonder het groene casco prijs te geven. Daarnaast is Buitenhout door de grootte en de goede 
ontsluitingsmogelijkheden geschikt voor één of enkele stedelijk recreatieve programma’s. 
 
Het gebied Buitenhout is een bebost gebied waar al enkele recreatieve functies gerealiseerd zijn. Het ge-
bied leent zich uitermate goed voor invulling van een stadsdeelverzorgend programma. Het gaat in dit 
geval om de stadsdelen Almere Buiten, Almere Hout Noord en delen van Almere Stad oost. Realisatie van 
hockey-, voetbal- en tennisvelden past binnen het programmatische karakter van het gebied. In het be-
stemmingsplan uit 1983 worden deze functies ook al genoemd. 
 

3.4 Groenstructuur 

Bij de ontwikkeling van het sportpark geldt als uitgangspunt geen kwalitatief hoogwaardig groen te kappen 
maar juist de bestaande landschappelijke kwaliteiten door te ontwikkelen.  
Het doorontwikkelen van het groene casco betekent vooral het doortrekken van bestaande lanen en het 
toevoegen van houtwallen. Vrijkomende grond kan in de vorm van terpen en uitzichtheuvels voor extra 
luwte en een eenvoudige tribune zorgen.   
Op het maaiveldniveau zorgen hagen, met een hoogte van maximaal 1,5 meter voor een visuele afschei-
ding tussen sport- en parkeervelden. Hagen voorkomen hekken en creëren snel de gewenste afscherming. 
  
Het profiel van de Trekweg zoals deze is bepaald in het naastgelegen Entreegebied wordt minimaal door-
gezet tot aan het voetbalcomplex.  De scheiding tussen Trekweg en accommodatie wordt gevormd door 
een grondwal met daarop een geschoren haag. De huidige Trekweg wordt verbreed en wordt voorzien van 
een vrijliggend fietspad. Verder krijgt de Trekweg tot aan het open landbouwgebeid een laanbeplanting. 
De huidige landbouwontsluitingsweg wordt opgewaardeerd tot een ontsluitingsweg in een parkbos. Op 
deze manier wordt de groenstructuur versterkt. 
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3.5 Stedenbouwkundige structuur 

De ontwikkeling van het sportpark Buitenhout vraagt om een goede inpassing in het gebied tussen de Tre-
kweg, de Lage Vaart en de Buitenhoutsedreef. Hiervoor is het van belang stedenbouwkundige randvoor-
waarden te formuleren. Het gaat dan vooral om de gebouwen en de terreininrichting. 
 
Het ruimtelijke plan 
Voor de opzet van het totale sportgebied is een ontwerp gemaakt. Dat ontwerp voorziet in een centrale 
ontsluiting vanaf de Trekweg. De ontsluiting komt uit op een parkeergelegenheid waaraan de clubgebou-
wen liggen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een optimale ligging van de velden en de kwalitei-
ten van de aanwezige landschappelijke structuur. Zo worden de huidige bosjes gehandhaafd en gebruikt 
om de velden beschutting te geven. Verder is de aanwezige lanenstructuur de inspiratie voor de sportvel-
den. De velden worden omzoomd met houtwallen. 
 
Door beperkingen van het hoogspanningstracé is het noodzakelijk de accommodaties voor hockey en voet-
bal van elkaar te scheiden. Bij de hockeyvelden is nog ruimte om het tennis met hockey te combineren. 
 

3.6 Ruimtelijke randvoorwaarden 

Architectuur en Almere principles 
Almere heeft een traditie op het vlak van vernieuwende architectuur. Voor gebouwen geldt dan ook dat het 
in eigentijdse architectuur ontworpen wordt. Duurzaamheid is de kern van de Almere principles. Duurzaam 
bouwen en beheren is het uitvloeisel daarvan. 
 
De verenigingsgebouwen worden vanuit kostenoverwegingen bij voorkeur in één laag uitgevoerd. Om te 
voorkomen dat de gebouwen de uitstraling krijgen van een ‘platte ‘doos’ zonder enige uitstraling, is het 
van belang dat er veel zorg is voor de architectuur. Zowel verenigingsgebouwen in één of twee lagen zijn 
mogelijk in het sportpark. Vanuit stedenbouwkundig perspectief geniet een tweelaags gebouw de voor-
keur. 
 
De randvoorwaarden voor de terreininrichting van het sportpark zijn: 
Openbare ruimte: 
Voor de inrichting van de openbare ruimte in Buitenhout zijn de volgende inrichtingsprincipes geformu-
leerd: 
- Maak gebruik van bestaande landschappelijke elementen: richtingen, houtopstanden etc. 
- Hoofdontsluiting voor auto’s via de bestaande Trekweg; 
- Maak gebruik van bestaand fijnmazig fiets- en wandelpadenstelsel; 
- Vermijd hekken. Als afscherming noodzakelijk is greppels/ sloten toepassen (poldersfeer); 
- Op het parkeererf worden bomen geplaatst om het beeld van grote verharde vlakken te verzachten; 
- fietsparkeerplaatsen worden zo dicht mogelijk bij het gebouw geplaatst; 
- Compenseer onvermijdelijke kap van bomen binnen het gebied. 
Bebouwing: 
De randvoorwaarden voor de gebouwen zijn: 
- Het gebouw heeft één of twee lagen. In geval van een éénlaags gebouw is tevens sprake van een 

geprononceerde dakvorm, zoals een lessenaarsdak of een gebogen constructie. Een geheel plat dak is 
niet wenselijk; 

- het gebouw oriënteert zich zowel op het parkeererf als op de sportvelden; 
- de zijde naar het sportveld heeft een open structuur met veel glas. Het gaat dan vooral om het kanti-

nedeel; 
- de zijde naar het parkeerterrein heeft een halfopen structuur. Grote gesloten gevelvlakken worden 

voorkomen; 
- het aan te leggen terras biedt uitzicht over alle velden. 
- Bebouwing is van hoge architectonische kwaliteit. Kernbegrippen zijn moderne natuurlijke materialen, 

open, licht, transparant, alzijdige oriëntatie, paviljoen;  
- Representatieve entree, met een functionele en visuele relatie met het parkeerterrein; 
- Aandacht voor duurzaam bouwen; 
- Maximale hoogte van het gebouw is 8m. 
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3.7 Verkeer 

 
Parkeren sportpark 
De sportgerelateerde functies hockey en voetbal kennen een globale parkeerbehoefte van circa 27 par-
keerplaatsen per veld. Er wordt nu een ruim kengetal aangehouden omdat dat afhankelijk is van de bezoe-
kersaantrekkende functie (speelklasse). Dit schept ruimte voor de toekomst. 
Onder netto terrein wordt het volgende verstaan: de sportvelden zelf, inclusief de omringende ruimte voor 
toeschouwers, verkeersruimten, accommodatie en kantine, exclusief het benodigde parkeerterrein en toe-
gangsweg.  
Voor tennisbanen geldt een parkeernorm van 3 parkeerplaatsen per baan. 
 

Functie Parkeernorm Parkeervraag Gebaseerd op: 

Voetbal 27 pp / veld 110 pp 4 velden 

Hockey 27 pp / veld 81 pp 3 velden  

Tennis 3 pp / baan 30 pp 10 banen 

Totaal  221 pp  

Tabel: parkeernormen per sportvoorziening 

 
Autoverkeer 
De verkeersaantrekkende werking is substantieel. Het accent ligt in de vroege avonden en de weekeinden 
wanneer er trainingen en wedstrijden plaatsvinden. Hierdoor kunnen verkeerspieken ontstaan van tussen 
de 200 (weekdagen) en 500 (weekend) voertuigbewegingen per uur. Dit verkeer wordt grotendeels afge-
wikkeld buiten de reguliere ochtend- en avondspits.  
De Trekweg moet voor het autoverkeer worden verbreed om de bereikbaarheid van de sportfuncties mo-
gelijk te maken. De huidige breedte van 3,75 meter is ontoereikend voor het te verwachten verkeer. De 
rijbaan dient daarom verbreed te worden tot 5,50 à 6,00 meter (afhankelijk van wel of geen bermopslui-
ting). Op deze manier zijn de piekmomenten goed af te wikkelen. Bij voorkeur gaat het dan om het gehele 
tracé tussen de Buitenhoutsedreef en de Spectrumdreef (zie kaart hieronder). 
 

 
Kaart: de Trekweg als verbinding tussen twee dreven: de Buitenhoutsedreef (westelijk) en de Spectrumdreef (oostelijk) 

 
Het westelijke deel van de Trekweg, ter hoogte van het Entreegebied, is eerder tijdelijk verbreed in ver-
band met de bereikbaarheid van de functies in het Entreegebied Buitenhout (manege, fitness, schietvere-
niging en een bowlingcentrum). Ook hier zijn echter nog niet alle kavels uitgegeven. In het kader van de 
ontwikkeling van het Entreegebied Buitenhout moet de Trekweg nog conform het ontwikkelingsplan en 
inrichtingsplan afgewerkt worden. Het sportpark ligt in het verlengde van het Entreegebied.  
 
Bereikbaarheid langzaam verkeer vanuit Almere Buiten 
De bereikbaarheid voor fietsers binnen Buitenhout moet verbeterd worden door het toevoegen van een 
volwaardige fietsroute langs de Trekweg. Deze nieuwe fietsroute verbindt twee bestaande fietspaden met 
het sportpark (zie kaart verkeersstructuur). Het aanleggen van deze ontbrekende schakel in het fietspa-
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dennetwerk van Buitenhout is van belang voor de bereikbaarheid van het sportpark voor langzaam ver-
keer. Een veilige verbinding is daarbij een belangrijke randvoorwaarde aangezien vooral veel jeugd gebruik 
maakt van het sportpark.  
 
Openbaar vervoer 
Met het openbaar vervoer is het sportpark vooralsnog niet goed bereikbaar. De dichtstbijzijnde bushalte 
(Bloemenbuurt) ligt op meer dan een kilometer loopafstand.  
 

 
 Kaart: verkeersstructuur Buitenhout en omgeving 

 
Bereikbaarheid vanuit Almere Hout Noord 
De huidige bereikbaarheid is niet optimaal. Dit geldt voorral voor langzaam verkeer, maar ook de autobe-
reikbaarheid kan verbeterd worden. Momenteel is Buitenhout via de Kievietsweg en de Eksterweg met een 
omweg te bereiken. 
In de nabije toekomst wordt de Tussenring verlengd tot aan Hout Noord. De bereikbaarheid van Buiten-
hout voor autoverkeer vanuit Hout Noord verbetert dan. De Eksterweg blijft voor langzaam verkeer en 
landbouwverkeer beschikbaar.  
De toekomstige bereikbaarheid voor langzaam verkeer hangt sterk af van de dwarsverbindingen over de 
A6. In het Tracébesluit A6 van Rijkswaterstaat staan meerdere dwarsverbindingen getekend voor lang-
zaam verkeer tussen Buitenhout en Hout Noord.  
De financiering is voor een aantal van deze verbindingen niet gegarandeerd. De meest zekere is de fiets-
brug die vanuit Hout Noord gekoppeld wordt met de Kraanvogelweg. Hiervoor moet nog worden nagegaan 
de financiële dekking van deze fietsbrug geregeld is (grondexploitatie Almere Hout of SBA). 
Andere toekomstige dwarsverbindingen zijn de fietsbrug over de A6, liggend tussen de aansluiting Tussen-
ring en knooppunt Almere. De financiering van deze verbinding moet uit de MIRT Verkenning Stedelijke 
Bereikbaarheid Almere (SBA) komen. Nog niet zeker is of deze verbindding in het SBA pakket blijft en dus 
gedekt is. Dit geldt ook voor de fietsverbinding die gekoppeld is aan de toekomstige busbaan Regenboog-
buurt – Almere Oost. 
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3.8 Ecologie 

De groenstructuur en de noodzakelijke aanvullende waterberging in het nieuwe sportpark loopt evenwijdig 
aan de natte ecologische verbindingszone zoals benoemd door de provincie. Deze zone grenst aan de Lage 
Vaart. Hierdoor krijgt het plan een gelaagdheid die een aanvulling op het ecologische systeem betekent 
zonder dat hier wezenlijke inspanningen voor nodig zijn. In feite een werk-met-werk situatie. 
De  houtwallen zijn gewenst om een goed microklimaat (luwte, beschutting) te creëren en bieden tevens 
beschutting voor plant en dier. 
 
In het plangebied komen strikt beschermde soorten voor. Hierop is geen vrijstelling (op basis van de ge-
dragscode) mogelijk. Het gaat hierbij om vleermuizen en vogels waarvan de nesten jaarrond beschermd 
zijn. Hieronder een korte schets of maatregelen noodzakelijk zijn en welke maatregelen dit zijn voor deze 
strikt beschermde soorten. 
  
Vleermuizen 
De functionaliteit van het leefgebied van vleermuizen zal – voor de aspecten foerageergebied en vliegrou-
tes – intact blijven, gezien de met dit plan beoogde ontwikkelingen. Mogelijk dat houtwallen en bosschages 
op de toekomstige sportvelden (nu open akker) geschikter worden als foerageergebied. De heldere veld-
verlichting zal een aantal soorten echter uit het gebied weren (zolang deze branden). Geconcludeerd kan 
worden dat de functionaliteit zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie, maar alleen in de donkere 
perioden. Gezien de mate van lichtverstoring in het hele gebied, wordt niet verwacht dat de veldverlichting 
tot extra verstoring zal leiden. Vooral de meervleermuis en de watervleermuis gelden als verlichtinggevoe-
lig. Verlichting over en aan het water (voornamelijk waar beide soorten zijn waargenomen) moet worden 
voorkomen. De hoge verlichtingsmasten rond de sportvelden moeten zo worden afgeschermd dat de licht-
bron niet te zien is in het bedoelde foerageergebied. 
 
Broedvogels met jaarrond beschermde nesten  
Uit inventarisaties is bekend dat de buizerd, sperwer en ransuil broedt in het plangebied. Omdat deze soor-
ten afhankelijk zijn van bestaande nesten, is hun nest jaarrond beschermd. Alle nesten zijn gelegen in het 
bosgebied waar binnen dit ontwikkelingsplan geen verdere ontwikkelingen zijn voorzien. 
 

3.9 Stadslandbouw 

Stadslandbouw is een steeds prominenter wordende functie in de (groene) openbare ruimte. In het kielzog 
van de extra aandacht die dit fenomeen op landelijk niveau krijgt, worden ook in Almere steeds meer initi-
atieven in dit kader ontwikkeld. Voedselproductie dicht bij of in de woonomgeving sluit aan bij de behoefte 
van mensen om duurzamer om te gaan met voeding.  
In Buitenhout wordt al jaren een fors aantal hectare door een stadsboer gebruikt. Nu vooral nog tijdelijk 
maar wellicht op termijn definitief. Buitenhout, de stadsrand van Almere Buiten, biedt voldoende ruimte 
voor een nieuw bedrijf op het gebied van stadslandbouw. De functie stadslandbouw zorgt voor meer dy-
namiek van het groen, beperkt het beheer van het groen en zorgt voor meer betrokkenheid.  Het meest 
interessant is dat deze functie bewoners in staat stelt initiatieven te ontwikkelen in het groen.  
  
Stadslandbouw kan ook in een tijdelijke vorm een goed aanvulling betekenen. De reservering naast 
de hockeyvelden kan dan ook voor tijdelijke stadslandbouw ingezet worden. 
 

3.10 Waterberging 

De nieuwe ontwikkelingen hebben een wateropgave tot gevolg. Door toename van de verharding is het 
immers noodzakelijk extra waterberging te realiseren. In dit gebied zal, mede vanwege het kleine achter-
land, in een droge periode slechts weinig toevoer van water zijn. Wanneer hier oppervlaktewater wordt 
gerealiseerd, zal in een droge periode stilstaand water ontstaan. In combinatie met de hoge concentratie 
voedingsstoffen zal dit leiden tot een slechte waterkwaliteit. Om dit te voorkomen worden er greppels ge-
realiseerd waarin tijdens een droge periode geen oppervlaktewater zal staan. 
 
Een ander deel van de waterberging wordt, in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland, gezocht in de 
realisatie van natuurvriendelijke oevers langs de Lage Vaart. Deze maatregel verbetert immers de robuust-
heid van het gehele watersysteem. Dit is een resultaatverplichting van het waterschap zoals deze gesteld is 
in de Kaderrichtlijn Water.  
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Daarnaast is de provincie Flevoland op zoek naar oplossingen om de natte verbindingszone langs de Lage 
Vaart beter te laten functioneren. Door aanleg van extra water en betere verbindingen ontstaat de beoog-
de natte verbindingszone. Door daarbij de natuurvriendelijke oevers aan te leggen wordt voor een klein 
deel bijgedragen aan resultaatverplichting van het Waterschap. 
 
In overleg met het Waterschap wordt bepaald hoeveel waterberging noodzakelijk is en op welke wijze de 
natuurvriendelijke oevers worden ingepast in het plangebied.  
 

3.11 Riolering. 

In het plangebied wordt een gescheiden riolering aangelegd. Het afvalwater wordt hierbij getransporteerd 
naar de rioolwaterzuivering op het industrieterrein De Vaart. Het hemelwater, en de mogelijk opgenomen 
verontreinigingen hierin, stromen af naar het oppervlaktewater. Om verontreiniging van oppervlaktewater 
zoveel mogelijk te voorkomen dient het hemelwater dat afstroomt van drukke wegen en grote parkeer-
plaatsen via een lokale zuivering af te stromen naar het oppervlaktewater. 
In het plangebied wordt een grote parkeerplaats (meer dan 50 parkeerplaatsen) aangelegd. Het hemelwa-
ter dat hiervan afstroomt wordt dus als verontreinigd beschouwd en dient via een lokale zuivering te wor-
den geleid. Een goede methode is een bodempassage in combinatie met waterdoorlatende bestrating. 
 
 
 



Ontwikkelingsplan sportpark Buitenhout 

 22 

4 Realisering 
 

4.1 Economische uitvoerbaarheid 

Dit ontwikkelingsplan vormt de basis voor een kosten en batenanalyse voor 3V sportpark Buitenhout. Hier-
in is onder andere opgenomen de hoeveelheid uitgeefbaar terrein en de te realiseren werkzaamheden 
welke van belang zijn voor afwatering en ontsluiting. De basis voor de kostenberekening is de inrichtings-
tekening uit dit ontwikkelingsplan inclusief doorsneden. 
 

4.2 Fasering & planning 

De aanleg en ontwikkeling van het sportpark verloopt in twee hoofdfasen.  
 
Eerste fase 
De eerste fase is de realisatie van de hockeyvelden en het bijbehorende clubaccommodatie. Dit ontwikke-
lingsplan is hiervoor het ruimtelijke kader en vormt tevens de basis voor het bestemmingsplan voor het 
sportpark. De oplevering van de hockeyvelden staat gepland in augustus 2014. 
Gelijktijdig wordt ook de Trekweg opgewaardeerd vanaf de rotonde Buitenhoutsedreef tot aan de bestaan-
de openbare parkeerplaatsen halverwege het sportpark. 
De aanleg van het watersysteem beperkt zich in deze fase tot afwatering op de bestaande waterlopen, het 
waterreservoir en de noodzakelijke ingrepen voor de benodigde waterkwaliteit (doorstroming, leggen van 
verbindingen). 
 
Tweede fase 
De tweede fase betreft de realisering van de voetbalvelden. Hiervoor dient in ieder geval nog het benodig-
de archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. De voetbalvelden worden in 2020 opgeleverd. Voorbe-
reiding start minimaal twee jaar eerder. 
Met de realisatie van de voetbalvelden wordt het tweede deel van de Trekweg opgewaardeerd. Deze loopt 
van de openbare parkeerplaatsen halverwege het sportpark tot aan de fietsverbinding ter hoogte van de 
Tuibrug over de Lage Vaart. Met de realisatie van de voetbalvelden wordt ook het totale benodigde water-
systeem aangelegd ten noorden van het sportpark. 
De tennisbanen worden op langere termijn (2025) gerealiseerd naast de hockeyaccommodatie. Overige 
voorzieningen (verbinding en watersysteem) zijn dan op orde. 
 

4.3 Communicatie 

Het ontwikkelingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende gemeentelijke afdelingen 
en diensten. De wensen van de huidige en toekomstige gebruikers van het park zijn zoveel mogelijk mee-
genomen in het plan. 
Gelijktijdig met het besluitvormingsproces wordt ook gecommuniceerd naar belanghebbenden. Staatsbos-
beheer is als eigenaar van een groot deel van het gebied betrokken bij het proces. 
Bij de verdere uitwerking van het ontwikkelingsplan wordt per fase gecommuniceerd over de te realiseren 
(sport)voorzieningen. 
 

4.4 Beheer 

Het beheer van het plangebied wordt tot op heden uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Gebruikelijk is dat 
een sportpark beheerd wordt in opdracht van het sportbedrijf door de dienst Stadsbeheer. 
Voor het beheer van het gebied is het van belang dat specifieke aandacht is voor de sociale veiligheid. 
Daarbij dient echter ook rekening gehouden te worden met de ecologische waarden in het gebied. Te strak 
beheer beperkt de leefmogelijkheden van planten en dieren. 
 
Het benodigde budget voor het beheer van het gebied is afhankelijk van de specifieke beheerafspraken 
voor het gebied. Vanuit het Sportbedrijf is een budget beschikbaar gebaseerd op feitelijke sportruimte. Dit 
zal echter ontoereikend zijn om een groter gebied dan het sportpark te onderhouden. De feitelijke beheer-
afspraken worden daarom vastgelegd in een apart beheer- en exploitatieplan. 
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Bijlage 1: Ecologie 
 
Beschermde soorten Flora en Faunawet 
- Vaatplanten: In het plangebied zijn alleen exemplaren van de Brede Wespenorchis aangetroffen. Dit 

beeld wordt bevestigd door de NDFF. 
- Vissen: Binnen het plangebied is alleen Rivierdonderpad aangetroffen aan de oevers van de Lage 

Vaart. De NDFF geeft voor het gebied geen waarnemingen van beschermde vissen.  
- Amfibieën: Binnen het plangebied zijn in de watergangen diverse algemene amfibieën aangetroffen, 

namelijk de kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker en bastaardkikker. Dit zijn allemaal 
licht beschermde soorten (tabel 1). De zwaarder beschermde rugstreeppad is niet aanwezig in het 
plangebied. De aanwezigheid van andere zwaarder beschermde soorten kan op basis van habitatge-
schiktheid en verspreidingsgegevens worden uitgesloten. De NDFF geeft voor het gebied tevens geen 
waarnemingen van zwaarder beschermde soorten. 

- Reptielen: Binnen het plangebied zijn geen ringslangen aangetroffen. De aanwezigheid van andere 
zwaarder beschermde soorten kan op basis van habitatgeschiktheid en verspreidingsgegevens worden 
uitgesloten. Dit komt overeen met de data uit de NDFF. 

- Zoogdieren: Binnen het plangebied komen meerdere soorten algemene grondgebonden zoogdieren 
voor als konijn, mol, spits- woel- en ware muizen, wezel, egel en vos. Allen zijn licht beschermde soor-
ten (tabel 1). 

- Bevers: In opdracht van de gemeente telt Landschapsbeheer Flevoland al enige jaren de bevers in en 
rond de stad. Langs de Lage Vaart worden al langere tijd beversporen (met name vraat) aangetroffen. 
Begin 2012 werd een beverburcht bekend nabij de Duwweg. Gezien de nog steeds voortdurende ex-
pansie van het areaal en het huidige voorkomen in en rond Almere is het wel mogelijk dat de soort 
zich in de nabije toekomst ook elders nog zal weten te vestigen langs de Lage Vaart. 

- Vleermuizen: Het gebied is in 2011 geïnventariseerd op de aanwezigheid van vleermuizen. Het plange-
bied wordt gebruikt als foerageergebied door een aantal soorten vleermuizen, namelijk de Meervleer-
muis en Watervleermuis (beide Lage Vaart ter hoogte van de Meridiaan Almere-Buiten), Ruige dwerg-
vleermuis, gewone dwergvleermuis (beide gehele Lage Vaart en bosgebied) en Laatvlieger (gehele La-
ge Vaart).  
De gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en watervleermuis zijn gebouwbewoner, waar-
van geen verblijfplaatsen binnen het plangebied bekend zijn. De watervleermuis heeft verder zijn ver-
blijfplaatsen in bomen, maar waarschijnlijk zijn er geen geschikte bomen in het plangebied aanwezig. 
De bomen in het plangebied zijn namelijk relatief jong en bevatten geen grote holtes. 
Voor de ruige dwergvleermuis kan worden aangenomen dat in ieder bos in Flevoland 
(balts)verblijfplaatsen in bomen aanwezig zijn en dus ook in stadsbossen en parken, omdat deze soort 
slechts zeer kleine holtes nodig heeft. De verblijfplaatsen van alle vleermuissoorten en de functionele 
omgeving ervan zijn zwaar beschermd (tabel 3/ bijlage IV Habitatrichtlijn).  
Inventarisaties van soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn hebben een geldigheid van drie jaar. 
Het onderzoek naar de aanwezigheid van foerageergebied en migratieroutes stamt uit 2011 en is 
daarmee van recente datum.  

- Vogels: Tijdens het broedseizoen zijn vele soorten broedvogels in het plangebied aanwezig. De belang-
rijke structuren voor deze vogels zijn de bossen en de bosschages. Bij de genoemde inventarisatie uit 
2011 is een selectie van soorten gekarteerd, namelijk die soorten die (in min of meerdere mate) af-
hankelijk zijn van vaste broedplaatsen (mogelijk jaarrond beschermde nesten). Binnen het plangebied 
bevinden zich nesten/territoria van Sperwer (1), buizerd (3), Torenvalk (1, in een oud kraaiennest in 
Hoogspanningsmast), Ransuil (1), Boerenzwaluw (5, Manege), Grauwe Vliegenvanger (2), Boomkrui-
per (9). beschermd.  
De nesten van buizerd, ransuil en sperwer zijn jaarrond beschermd. Andere soorten met jaarrond be-
schermde nesten zijn niet aangetroffen in de omgeving. Wel zijn er meerdere soorten uit categorie 5 
(niet jaarrond beschermd, inventarisatie wel gewenst) aanwezig. Dit zijn de torenvalk, boerenzwaluw, 
koolmees, pimpelmees en boomkruiper. De populatiegrootte en -ontwikkeling van deze soorten in en 
rond Almere is van dien aard dat duurzame instandhouding gegarandeerd is. Een verdere inventarisa-
tie is daarom niet noodzakelijk. 

 
Boswet 
Bij het kappen van bomen die vallen onder het regime van de Boswet dient een melding te worden ge-
daan. Bovendien is hierbij sprake van een herplantplicht. Onder de Boswet vallen alle houtopstanden die 
groter zijn dan 10 are of, als het een rijbeplanting betreft, uit meer dan 20 bomen bestaan en die zich 
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buiten de bebouwde kom inzake de Boswet bevinden. Voor de beoogde ontwikkelingen is het niet nodig 
houtopstanden te vellen. Mogelijk zal het oppervlakte houtopstanden zelfs toenemen door de inrichting van 
een sportterrein. 
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