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Almeerse ICONEN ontwikkelen bij 
cultuurhistorisch werkeiland  
Blocq van Kuffeler 
Typische bezienswaardigheden van Almere moeten we creëren om 
Almere bovenlokaal aantrekkelijk en attractief te maken. Tijd voor actie!! 
Bij de Blocq van Kuffeler start  HET verhaal van Flevoland (= opdracht in 
Omgevingsvisie Provincie). Als ambassadeurs van dit gebied willen we 
graag dat er voor eens en altijd een politiek besluit wordt genomen over 
toeristisch recreatieve inrichting van dit gebied. De dreiging van een 
industriële overslag betekent in aanvang al 100 vrachtwagenbewegingen 
per dag  + opslag van puin en afval. Als een industriële overslag er 
eenmaal ligt, is het de voet tussen de deur voor groter. Dan is hier GEEN 
toerisme meer mogelijk!! Al 2 x zei de raad NEE tegen een overslag.        
Op de Blocq zijn mogelijkheden voor ALLE recreanten in de vorm van  
een horeca boulevard, een bruine vloot, fiets- en kanoverhuur, museum, 
Kogge, watermolen, Flevo bierbrouwerij, trouwen aan het water... 
Cultuur, natuur, sport en educatie. En dat nabij natuurcentrum de 
Trekvogel en het cultuurhistorisch gemaal. Knooppunt voor 
internationaal toerisme waar lokale producten vermarkt kunnen worden. 
Goed voor werkgelegenheid. 

 

  



 

         Gebiedsontwikkeling Blocq van Kuffeler: 
           belangrijk kruispunt in Nationaal Park Nieuw Land 

        

 

Oproep aan Almere City Marketing: maak speerpunt van route Touristique , Lepelaars- & 

Oostvaardersplassen, Watersport, de Groene Stad, de Blauwe As en NP Nieuw Land  

Het gebied rond de Blocq heeft authentieke kracht van internationale allure. 

Het Flevolandschap en de bewoners en gebruikers van het gebied rond BvK roepen de gemeente Almere op om zich bij haar 

eerdere besluiten over dit gebied te houden. GEEN overslag en GEEN honderden vrachtwagen bewegingen in dit natuurlijke 

gebied, GEEN bergen met puin en horizon vervuilende trechters. Bedrijventerrein De Vaart 4-6 is niet verder in ontwikkeling 

genomen vanwege de ecologische waarde van het gebied.  

Maak sterker wat nu sterk is en zet in op de kracht van het gebied. 

Stad en Natuur, Sport en Recreatie  

Mensen maken de stad. Geef mensen een passie en ze bloeien op! Mogelijkheden voor het ontwikkelen van een identiteit  

hoort bij het ontwikkelen van een stad. Tevreden mensen zijn goed voor de stad. Naast werk en opleiding hebben mensen 

andere activiteiten nodig om gelukkig te zijn  o.a. sport, cultuur, recreatie mogelijkheden, bivakkeren in de natuur, plekken om 

te ontmoeten.....  Op de Blocq kan het allemaal. Hou de kust van Flevoland attractief een aantrekkelijk, met groene 

oplossingen, super attracties en topevenementen!  Kies je op deze plek voor industrie, dan kies je dus NIET voor toerisme.  

College Almere: hou koers op ingezet beleid & toeristische 

groei! Mik op nationale en internationale toeristen. 

De hoeveelheid internationale toeristen die jaarlijks het gemaal en de Zuidersluis 

bezoeken, kunnen we hier prachtige lokale souvenirs aanbieden. De Blocq is van 

nationaal belang als toeristisch overloop gebied van Amsterdam en voor duizenden 

vogelaars en recreanten.  

 

Al 2 x eerder wees de raad een industriële overslag van de hand. Industrie  past NIET in 

deze natuurlijke omgeving. Al 20 jaar denken we mee over invulling van dit unieke 

gebied. Laat de Blocq geen ruilobject zijn in de politieke machtsstrijd. Maar luister 

naar de partijen die al jaren zuiver, politiek correct  en meedenkend zijn. 



 

We verzamelden vele, vele handtekeningen om de gemeente en de provincie op te 

roepen om blijvend voor toerisme en recreatie te kiezen. Een greep uit de lijsten: 

 

 

www.oostvaardersdiep.net    www.block-de-puinbak.nl     

www.facebook.com/blocqvankuffelerbewonersvereniging   

Het Flevolandschap uit 

acute zorg om het 

gebied rond de Blocq 

van Kuffeler en roept de 

gemeente op om koers 

te houden op ingezet 

toeristisch en recreatief 

beleid.  

Bergen puin, silo’s en af- en aanrijdende 

vrachtwagens is niet het verhaal dat Flevoland 

wil vertellen aan alle inwoners, toeristen en 

recreanten. 

 

http://www.oostvaardersdiep.net/
http://www.block-de-puinbak.nl/
http://www.facebook.com/blocqvankuffelerbewonersvereniging


 

OVERSLAG IS IN CONFLICT MET RRAAM PLANNEN 

In het kader van het RijksRegioprogramma Amsterdam-Almere-

Markermeer heeft het kabinet in de RAAMbrief van november 2009, naast 

verstedelijking en bereikbaarheid, ecologie als speerpunt aangegeven. 

Specifiek moeten de ecologische en recreatieve kwa-  liteiten van het 

Markermeer beter ontwikkeld worden met oog voor landschap, natuur en 

recreatie. 

De aanleg van een overslagstation bij de Blocq van Kuffeler, direct 

grenzend aan het Markermeer en andere beschermde natuur, lijkt haaks te 

staan op de RRAAM ideeën.  Alleen al de visuele vervuiling van een overslag 

zal negatieve effecten hebben op watertoerisme. Andere effecten op de 

omgeving, afkomstig van o.a. geluid, geur en licht zullen zeker geen 

positieve bijdrage leveren, noch aan de beleving van toeristen en 

recreanten, noch op de leefbaarheid van de omgeving, noch op de natuur 

welke zo overduidelijk aanwezig is rondom het terrein. 

                                                                  

INDUSTRIELE OVERSLAG PAST NIET IN DE OMGEVING VAN DE BLOCQ VAN KUFFELER  

De gemeente Almere schreef ons op 20 februari 2013: “ …. In onze vergadering 

van 12 februari jl. hebben wij besloten uitvoering te geven aan de raadsmotie. 

Dit betekent dat wij alle werkzaamheden voor de ontwikkeling van een 

kleinschalige overslag bij de Blocq van Kuffeler hebben beeindigd”. Sinds 2012 

is het bestemmingsplan gewijzigd richting Toerisme en Recreatie, is het gebied 

rond de Blocq van Kuffeler aangewezen als toeristisch te ontwikkelen 

knooppunt, is de Oostvaardersdijk uitgeroepen tot Nationale Route Touristique 

en zijn er vergaande plannen rond Nationaal Park Nieuw Land. En toch is er weer 

een initiatief richting overslag. Industriële invulling van de Blocq van Kuffeler 

conflicteert met ingezet beleid. HOU KOERS op ingezet beleid!  

 

OPROEP  AAN ALMERE CITY MARKETING: MAAK SPEERPUNT VAN DIT UNIEKE STUKJE ALMERE 

De omgeving van de Blocq van Kuffeler en het Oostvaardersdiep vormen een uniek stuk Almere. De voormalige werkeilanden 

speelden een cruciale rol in de aanleg van het gemaal en de sluis in de dijk van zuidelijk Flevoland. Het zijn de eerste stukjes 

Almeers grondgebied welke al halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw zijn aangelegd. Het Oostvaardersdiep is de oudst 

bewoonde plek van Almere waar eind jaren 60 werknemers van de Dienst IJsselmeerpolders hun intrek namen. Ook de gebouwen 

en installaties bij het gemaal de Blocq van Kuffeler stammen uit deze tijd en vormen samen met het Oostvaardersdiep het oudst e 

stuk cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Almere. 

Het uitsluiten van deze twee voormalige werkeilanden uit de natuurgebieden welke het omringen, het “gat” dat juridisch de weg 

open houdt voor de aanleg van een overslag, heeft slechts waterstaatkundige redenen. omdat zij deel uitmaken van het dijklichaam. 

Het was niet bedoeld om de ontwikkeling van industrie mogelijk te maken. 

De effecten van geluid, geur, licht, enz van een overslag op de natuur, het toerisme en de woonomgeving kunnen alleen negatief 

zijn. De economische effecten lijken alleen positief uit te pakken voor één bedrijf,  

 
Als bewoners van het Oostvaardersdiep verzoeken wij u om de argumenten in 

deze nieuwsbrief mee te nemen in een toekomstige overweging voor wel of geen 

bezwaar t.a.v. een overslaglocatie  bij de Blocq van Kuffeler. Geef geen 

omgevingsvergunning voor een overslag af , wijzig het bestemmingsplan niet maar  

MAAK STERKER WAT NU STERK IS. 

 

Platform Toerisme & Recreatie: Gemeente Almere, HISWA, Almere City Marketing, Koninklijke Horeca 

Nederland, Recron, Stichting Leisure Belang Almere, -Ondernemers Vereniging Almere, Watersport Verbond, Stad & Natuur 

Almere. 

www.oostvaardersdiep.net    www.blocq-de-puinbak.nl      www.facebook.com/blocqvankuffelerbewonersvereniging  

 

75-100

75-100 = enkele reis

En Vijfhoek heeft de ambitie om te groeien!  

 

We dienden een omgevingsvisie 

in bij de gemeente Almere en de 

Provincie Flevoland. 

http://www.oostvaardersdiep.net/
http://www.blocq-de-puinbak.nl/
http://www.facebook.com/blocqvankuffelerbewonersvereniging
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