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Stedenbouwkundige Structuur

Wijkstructuur
Muziekwijk is een van de oudere wijken in Almere Stad. Na 

Almere Haven is Almere Stad de tweede kern van de tuinstad 

Almere. Muziekwijk is in 1984 ontworpen en in 1987 stopt de 

eerste trein in Almere Muziekwijk. Muziekwijk-Zuid is ouder 

dan Muziekwijk-Noord. De structuurschets voor Muziekwijk 

Noord is in 1987 vastgesteld door het college van burge-

meester en wethouders. De meeste woningen in Muziekwijk 

zijn gebouwd tussen 1885 en 1995. De verschillende woon-

buurten zijn gegroepeerd rond het centraal liggende Muzen-

park met wandelpaden en speelvoorzieningen. Het kantoren-

gebied aan de Louis Armstrongweg ontstond een paar jaar 

later (1992-2003) als gebied met een mengbestemming voor 

kantoren, sociaal-maatschappelijke functies en groen.

In Muziekwijk is gekozen voor en duidelijk herkenbar verkeer-

stelsel, een hiërarchie van hoofdstraten die zich vertakken 

naar zij- en woonstraten. Het station Muziekwijk bevindt zich 

het centrum van de wijk, met de belangrijke winkels en voor-

zieningen. Langs de Hoge Ring en het spoor, liggen bedrijven-

terreinen, het kantoorgebied en groen- en recreatievoorzie-

ningen zoals sportvelden, stadsweiden en nutstuinen. 

Wijkhistorie
Het oorspronkelijke (ontwikkelings-)plan Muziekwijk wilde 

aandacht besteden aan het toen in opkomst zijnde duurzaam 

bouwen en ontwerpen voor speciale doelgroepen op de wo-

ningmarkt en hun woonwensen. Dat wilde men doen door 

middel van woonexperimenten. De eerste proef  was in 1986 

de ‘Russische buurt’ in Muziekwijk-Zuid, die uiteindelijk door 

omstandigheden toch een alledaagse nieuwbouwwijk werd. 

In 1992 werd in Muziekwijk Noord de Bouw Rai georganiseerd 

en er ontstonden bijzondere woonvormen en woongebouwen. 

Dit gebied ligt ten noorden van de Louis Armstrongweg.

Ontwikkelingsplan Kantorengebied (1987)
Het kantorengebied is volgens het ontwikkelingsplan opge-

bouwd uit U-vormige blokken en een vrijstaande kantoorvilla. 

Het parkeren vindt op eigen terrein plaats. De “rug” – de ge-

bouwen aan de spoorzijde- hebben 4  tot maximaal 5 bouw-

lagen en de korte zijdes hebben 2 tot 3 bouwlagen met een 

minimaal bouwvolume van 1500 m² bvo. Het middengedeelte 

kon vrijer ingevuld worden wat betreft de verschijningsvorm. 

De hoofdentrees en de parkeerplaatsen liggen aan de binnen-

zijde van de u-blokken. Gebouwen zijn vormgegeven in mo-

derne zakelijke vormgeving in lichte kleuren.

De groenstructuur op gebiedsniveau ligt in het ruime groe-

ne profiel met bomenrijen aan de Louis Armstrongweg en de 

groene randen aan de buitenzijde van de kantoorblokken. 

Vanwege de zakelijke omgeving is er geen inrichting en lage-

re beplanting aan gekoppeld.

Wijkstructuur
De bebouwing in Muziekwijk-Noord met name in de omgeving 

van het kantorengebied bestaat uit rijenbebouwing langs het 

Muzenpark en de hoofdfietsroutes en enkele los staande ho-

gere flatgebouwen en appartementen in een groene setting 

langs de hoofdwegen en het wijkcentrum. De scholen of  an-

dere wijkvoorzieningen zijn altijd gecombineerd met buurt-

Stedenbouwkundige Structuur

Bijlage 1:
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pleintjes. De hoofdontsluitingswegen en buurtstraten worden 

begeleid door groen en bomenrijen en zijn daarmee onder-

deel van de parkachtige groenstructuur in Stad West. De 

Louis Armstrongweg is de hoofdweg en de Glenn Millerweg 

is een belangrijke buurtstraat die door het Bouw Rai gebied 

loopt en waarvan de zichtlijn uitkomt in een kantoorhofje. Ook 

de Charlie Parkerstraat is een bomenrijke straat en heeft een 

zichtlijn naar een kantoorhofje. De overige zijstaten zijn rijk 

aan bomen en hagen en de eengezinshuizen zijn gegroepeerd 

in blokvorm of  rond kleine intieme binnenhofjes en pleintjes 

met speelvoorzieningen. Vanuit de woonwijk zijn veelvuldige 

zichtlijnen richting kantorengebied en wordt de parkachtige 

opzet ervaren. 

Structuur kantorengebied
Langs de Louis Armstrongweg liggen 13 kantoorgebouwen 

rond 4 hofjes gegroepeerd. De kantoren hebben alle een oor-

spronkelijke vergunning als kantoorfunctie en zijn gebouwd 

tussen 1992 en 2003. Het kantorengebied  is later dan de 

omliggende woongebieden aangelegd als mengbestemming 

bestaande uit kantoren, sociaal maatschappelijke functies 

en groen. De zuidzijde van het plangebied wordt begrensd 

door de spoordijk. De zuidelijke gevellijn loopt parallel aan 

het spoortracé en is met gelijke hoogtes en zijn gelaagdheid 

onderdeel van de stedenbouwkundige begeleiding van de 

hoofdinfrastructuur. Waar de busbaan het plangebied door-

kruist staat een rond gebouw als verbijzondering en is de 

ruimte open met zicht op het spoor en de woonwijk. Open ruimte met kantoorvilla bij de bus-
baan gezien vanuit de woonwijk

‘Rugbebouwing’ langs spoorlijn
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Start en eindpunt van het stedenbouwkundige complex zijn 

de haaks op de ‘rugbebouwing’ staande gevels aan de roton-

de Hollandsedreef  en het Michael Jacksonplein. Deze twee 

gebouwen hebben een entreefunctie. Samen met de rugbe-

bouwing langs het spoor is deze ‘buitenkant’ zowel de imago-

drager van het gebied als ook de weerbare kant naar alle mili-

euinvloeden vanuit de omgeving. Vanuit het spoortracé vormt 

het gehele complex een duidelijk herkenbaar ensemble voor 

het stadsgezicht dat rust en kloekheid uitstraalt. Dat gebeurd 

door de gelijke rooilijn en bouwhoogte. De open groene ruim-

te tussen spoorlijn en bebouwing benadrukt deze helderheid.

Het complex vormt samen met de Bouwrai-buurt en belen-

dende woonstraten een kwartier met duidelijke randen naar 

het Muzenpark, de gracht, de Hollandsedreef  en het spoor.

Alle haaks op de Louis Armstrongweg staande gebouwen 

van bijna gelijke volumes en hoogtes vormen een herkenbare 

ritmische begeleiding van de Louis Armstrongweg. De twee 

woonflats aan de Louis Armstrongweg zetten hoogteaccen-

ten. Belangrijke zichtlijnen zijn spoorweg, gracht, parkrand, 

busbaan, Louis Armstrongweg, Glenn Millerweg en John Col-

tranestraat.

De kantoorhofjes bestaan elk uit 3 gebouwen en zijn open op 

de hoeken zodat de hofjes een onderlinge verbinding hebben. 

Een aantal kleinere gebouwen voor nutsvoorzieningen liggen 

verstrooit over het gebied. Vanuit de woonwijk zijn er diverse 

zichtlijnen naar de hofjes tussen de kantoorblokken en vanuit 

de buurtstraten vormen de hogere bouwblokken een achter-

grondcoulisse en beëindiging van de wijk. 

Aan de spoorzijde hebben de gebouwen 4 lagen, en zijn 

noord-zuid georiënteerd. Aan de Louis Armstrongweg heb-

ben de gebouwen 3 lagen en zijn oost-west georiënteerd. 

De gebouwen zijn in gebruik als kantoren of  voorzieningen 

voor het onderwijs en de gezondheidszorg. De functies en 

entrees van de gebouwen zijn georiënteerd naar de binnen-

zijde, naar de hofjes tussen de bouwblokken. De hofjes zijn 

volledig georiënteerd op het stedelijke profiel aan de Louis 

Armstrongweg en daarmee naar de noordzijde, waardoor bij 

lager staande zon veel schaduwwerking ontstaat. De scherpe 

licht- schaduwcontrasten versterken de sobere en zakelijke 

sfeer van de hofjes die  geen individuele inrichting kennen en 

gevuld zijn met bestrating en parkerende auto’s. De architec-

tuur is zakelijk van baksteen tot beton en glas. De kleuren zijn 

licht van wit tot grijs. Accenten ontstaan door een paar rode 

en donkerbruine baksteengevels. Algemeen ontstaat een 

steenachtige, eenvormige en soms afwijzende indruk ver-

sterkt door donker zonwerend glas. 

Stedenbouwkundige Structuur

Louis Armstrongweg, ruim groen profiel met 
ritmische begeleiding door bebouwing

Hollandsdreef, rotonde

Bartokweg en overgang naar woonbebouwing 
aanhet Muzenpark
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Kerk

Flats Muzenpark
Boulevaardflats

Flats hoogbouw

Louis Armstronweg

CIty

Station Winkelcentrum Flats hoogbouw

Stationskwartier 

Structuur kantorengebied

Ruimte bepalende bouwblokken en lijnen

Aanzicht van Noorden, op de voorgrond het Muzenpark

Structuur kantorengebied binnen stedelijk weefsel:

Louis Armstronweg als dragende as/zichtlijn
ritmische begeleiding door haaks staande gebouwen 
bebouwing ligt rustig in het groen
heldere vormen, lange lijnen, sterke randen
woonflats als hoogteaccenten
spoorweg als lange begeleidende lijn die culmineerd 
in hoogbouw stadcentrum/city/stationskwartier

Aanzicht van Zuiden, op de voorgrond rotonde Hollandsdeerf

Structuur kantorengebied binnen wijkstructuur:
Louis Armstronweg als dragende as/zichtlijn
lange lijnen, sterke randen naar spoorweg, Muzen-
park en gracht
woonflats als hoogteaccenten lang Louis Armstrong-
weg en in de groene zone/wijkcentrum
hierarchie woonstraten:
1e : randen (rood)
2e: dragers in het centrum (blauw)
3e: aanvulling (groen)
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De inrichting van het openbaar gebied is sober en zakelijk. 

Het profiel aan de Louis Armstrongweg is ruim, en groen met 

bomenrijen. In de zones tussen de bouwblokken is geen groen 

en geen inrichting aanwezig die past bij woondoeleinden. 

Tussen de gebouwen en in de hofjes is weinig aandacht voor 

kwalitatieve terreininrichting en de overgang tussen privé en 

openbaar. De terreininrichting is gericht op bedrijvigheid.

De hofjes zijn ontsloten door openbare inhammen/inritten 

vanuit de Louis Armstrongweg. De U-vormige bouwblokken 

/hofjes zijn voor 95% in particulier eigendom. Gemiddeld be-

staat 35% van het oppervlak uit bebouwing. De helft van het 

oppervlak (50%) bestaat uit verharding en is in gebruik voor 

parkeren. Groen zijn de randen langs de zijkanten en achter-

kanten van de gebouwen. Dat is gemiddeld 10% van het to-

taaloppervlak. 

Binnen de hofjes zijn kleinere bijgebouwen, fietsenstallingen, 

nutsvoorzieningen, afvalcontainers voor bedrijfsafval, die 

zorgen voor een ‘werksfeer’ maar geen woonsfeer.

Per pand is het eigen terrein vaak door hekwerken en slag-

bomen afgescheiden.  Tussen hofje 3 en 4 is al een groene 

tussenruimte geheel opgeofferd aan parkeren. Door het te 

veel aan auto’s en andere obstakels krijgen de hofjes een on-

overzichtelijke rommelige uitstraling en de voetganger moet 

zich soms een weg zoeken tussen de parkerende auto’s en 

afvalcontainers. Veel verkeersborden en reclamezuilen met 

bedrijfsinformatie vormen ruimtelijke obstakels. 

Obstakels bergingen en terreinafbakening

Bedrijfsafval 

Terreininrichting

 Groene rand rond hofjes
 (openbaar)

Uitgifte particulier 95%

Bebouwing 35%

Parkeren 50%

Groen 10%

Principe bouwblokken/hofjes

Bijlage 2:
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Groen tussen de hofjes

Open ruimte tussen kantoren en het spoor Groen profiel Louis Armstrongweg

Donkere gevels, schaduwvorming,
Veel verharding, weinig groen

wijkontsluitingsweg

�etspad

voetpad

groen

stoep

parkeervak

ontsluiting parkeren

gebouw

spoorweg

spoordijk

groen

beplanting

groen naar parkeren

grens openbaar /prive
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Ho�e 3

Bouw Rai kwartier Louis Armstrongkwartier SpoorwegOpenbare Ruimte

Inrichtingsprincipe
bouwblokken/hofjes
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Groenidentiteit Almere Stad West

De groene omgeving is één van de kernwaarden van Almere. 

De robuuste groenstructuren die reiken van de randen tot in 

de woonstraten zorgen voor het groene imago dat Almere zo 

kenmerkt. De groene ruimte, word gevormd uit bomen, lanen, 

parken en beplanting in de wijken en is een vanzelfsprekend 

onderdeel van de stad. In Aanleg en structuur is zowel een hi-

erarchische als een thematische opbouw herkenbaar. De the-

matische laag drukt zich uit in de groenidentiteiten zoals na-

tuurlijke-, landschappelijke, park- of  stedelijke sferen. Binnen 

de hiërarchische lagen van de hoofdgroenstructuren naar de 

stadsdeel-, wijk- en buurt- groenstructuren vertaald zich deze 

thematisch laag door (zie 3 schema’s/kaarten rechts).

Almere Stad West heeft globaal gezien een parksfeer met een 

meer stedelijke uitstraling. Deze identiteit ontleent zich aan 

de parkachtige opzet van het centrale stadspark Beatrixpark,  

het Muzenpark en de parken langs het Weerwater en de nut-

stuinen, paardenweides en sportparken langs de Hogering 

en de A6. Het parkkarakter is al vanaf  de hoofdinfrastructuur 

waarneembaar en zet zich voort tot ver in de wijken. 

De stedelijke uitstraling komt tot uitdrukking in de geculti-

veerde wijze waarop de openbare ruimte is ingericht. 

De parksfeer ontstaat door afwisseling van bomenclusters 

en open ruimte in vorm van grasvelden. Binnen de woonwijk 

komt de parksfeer tot uitdrukking door de bomen te clusteren 

rond de open ruimte bij hogere gebouwen, en rond buurt- en 

schoolpleintjes. Tot in de kleinere woonstraten zijn straatbo-

men en onderbegroeiing van laagblijvende heesters te vin-

den.

De hoofddragers van de groenstructuur in de wijk zijn de toe-

gangswegen, woonstraten en buurtpleinen. De bomenrijen 

versterken aanwezige zichtlijnen tussen buurt en park.

Het boomsortiment is divers. Langs de Hollandsdreef  staan 

populieren. De bomenrijen aan de Louis Armstrongweg, de 

busbaan en het Michael Jacksonplein bestaan uit platanen. 

Ook tussen de kantoorblokken staan platanen. In de woon-

wijk zijn straat- en pleinbomen bestaand uit esdoorn, lindes, 

sierkersen, sierperen, beuken en eiken toegepast.

Het kantorengebied is onderdeel van deze wijkgroenstruc-

tuur wat te zien is aan het ruime groene kader met paden en 

bomenrijen rond de bouwblokken. Deze groenstructuur sluit 

qua zichtlijnen aan bij de bestaande wijkgroenstructuur, is 

echter zakelijker en soberder vormgegeven. Er ontbreekt een 

gedetailleerde inrichting met eventuele onderbegroeiing en 

andere voorzieningen zoals speelplekjes die niet aan de orde 

zijn bij een kantoorgebied maar wel gevraagd zijn als er ook 

gewoond wordt. Tussen 2 kantoorblokken is het groene kader 

al aangetast en het groen opgeofferd aan parkeren.

Openbaar groen tussen de bouwblokken
Louis Armstrongweg

Groenstructuur

wijkontsluitingsweg

�etspad

voetpad

groen

stoep

parkeervak

ontsluiting parkeren

gebouw

spoorweg

spoordijk

groen

beplanting

groen naar parkeren

grens openbaar /prive
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Ho�e 3

Bouw Rai kwartier Louis Armstrongkwartier SpoorwegOpenbare Ruimte

Groenstructuur rond Louis Armstrongweg 

Louis Armstrongweg

Bijlage 3:

Buurt:
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Groenstructuur Almere Stad West 

Muzenpark als groen hart van de wijk

De Hollandse Dreef  als drager van het parkkarakter

Groenidentiteiten binnen de wijkstructuur

Wijkstraat

Overgang Muzenpark naar woonbebouwing

Wijk: Stadsdeel:
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Ontsluiting Muziekwijk/Almere Stad West

Auto
Muziekwijk kent een hiërarchisch verkeerstelsel. Vanuit de au-

tosnelweg A6 en de Hoge Ring wordt de wijk ontsloten via de 

Hollandse dreef. De Louis Armstrongweg is een aftakking van 

de Hollandse dreef  en een belangrijke wijkontsluitingsweg 

met voldoende capaciteit. Het kantorengebied is daarmee 

goed ontsloten voor het autoverkeer. De Louis Armstrongweg 

heeft een ruim groen profiel met 2 rijbanen, een fietsroute aan 

de kant van de woonwijk en voetpaden aan beide kanten.

OV
Het gebied ligt zeer gunstig ten opzichte van het openbaar 

vervoer. Het NS station Muziekwijk met treinen richting Am-

sterdam en Lelystad/Zwolle en de haltes voor de stad- en re-

gio-bussen liggen op gemiddeld 300-400 m (100-600 m) me-

ter afstand van de kantoorgebouwen. De vrije busbaan loopt  

parallel aan het spoortracé en door het kantorengebied waar 

ook een keerlus ligt die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoe-

ring van het busverkeer.

Fiets en voetganger
Het gebied is goed aangesloten aan het hoofd fietsnetwerk 

van Almere met belangrijke recreatieve en snel-fietsroutes 

voor het dagelijks gebruik. Het Spoorbaanpad is de belangrij-

ke oost-west verbinding die het stadsdeel Poort met het cen-

trum verbind. Het Tsjaikowskypad is het fietspad langs het 

grachtenstelsel door Muziekwijk Zuid en leid via Stedenwijk 

en Den Uylpark naar het centrum. Het Strawinskypad is de 

noordwest /zuid route van Muziekwijk Zuid via het Muzenpark 

naar Pampus en in zuidelijke richting naar Haven. Via de Pic-

colo- en Partitastraat verloopt een meer recreatieve route die 

verbinding maakt met Literatuurwijk en Kruidenwijk.

De fiets- en voetpaden aan de Louis Armstrongweg zijn voor-

al gericht op verkeersbewegingen tussen kantoren/woningen 

en het station/winkelcentrum. Via de onderdoorgang bij de 

busbaan is een fietsverbinding richting Poort of  Literatuur-

wijk  aanwezig. Een fietspad aan de kantoorzijde ontbreekt. 

Een informele looproute tussen de kantoorblokken door rich-

ting station is partieel aanwezig maar niet volledig. Een in-

formele looproute tussen de bouwblokken en de spoorzone 

is partieel aanwezig maar niet sociaal veilig. De voetpaden 

tussen de kantoorblokken lopen soms dood op de spoordijk. 

De officiële openbare wegen en paden zijn sociaal veilig en 

goed verlicht. 

Profielen
De profielen van de hoofd ontsluitingswegen en buurtstraten 

zijn ruim opgezet met veel groen. De inrichting sluit aan bij de 

parkachtige opzet van Almere stad. Meer hierover is te vinden 

in het hoofdstuk Groenidentiteiten.

Parkeren
Het kantorengebied Louis Armstrongweg heeft in totaal 522 

parkeerplaatsen verdeeld over de particuliere terreinen. Op 

bedrijventerreinen en kantorengebieden geld uitsluitend par-

keren op eigen terrein. Er zijn geen openbare parkeerplaat-

sen rond de Ontsluitingswegen voor bezoekers. De parkeer-

plaatsen rond de kantoren zijn in gebruik voor de bedrijven 

en medische instellingen en bezoekers daarvan. Tijdens kan-

toor- en werktijden zijn de parkeervakken zeer goed gevuld. 

Op zon- en feestdagen en s’avonds staan de meeste parkeer-

plaatsen leeg. Er zijn op dit moment net voldoende parkeer-

plaatsen aanwezig maar op piektijden is er geen overmaat. 

De openbare Park & Ride parkeerplaats aan het Michael 

Jacksonplein dicht bij het station Muziekwijk heeft in totaal 

341 parkeerplaatsen, waarvan 1 met oplaadfunctie voor elek-

tromobielen.

De parkeernorm voor de bedrijven is in de randvoorwaarden 

oorspronkelijk vastgelegd op een norm van 1 parkeerplaats 

per 62,5 m2 b.v.o. De actuele gehanteerde parkeernormen 

zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Muziekwijk en gelden 

bij functiewijziging.

Mobiliteit/Ontsluiting

Park & Ride Michael Jacksonplein Wijkontsluitingsweg Louis Armstrongweg

Bijlage 4:
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Kruidenwijk

Muziekwijk

CENTRUM

Stedenwijk

Literatuurwijk

POORT

HAVEN

AUTO BUS FIETS

Ontsluiting Muziekwijk

Voet- en fietspad woonwijkzijde

Voetpad kantoorzijde

Streefbeeld fietsnetwerk

Station Muziekwijk
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Kantoren Louis Armstrongweg

Louis Armstrongweg 78-84

Louis Armstrongweg 110

Louis Armstrongweg 120

Louis Armstrongweg 86-90

Louis Armstrongweg 2-16

Louis Armstrongweg 26

Louis Armstrongweg 18-24

Louis Armstrongweg 28

Louis Armstrongweg 36-42

Louis Armstrongweg 44-50

Louis Armstrongweg 52-56

Louis Armstrongweg 100

Louis Armstrongweg 86-90

Bartokweg 161Louis Armstrongweg 2-16

Bijlage 5:
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Overzicht gebouwen en aanwezige functies/bedrijven
(stand voorjaar 2017)

Bartokweg

161  Medimere Stad, huisartsen, apotheek, fysiotherapie, dienst-  
  verlening en praktijken in de gezondheidszorg
153  zie LA 120 

Louis Armstrongweg

120  Dienstverlening in onderwijs en maatschappelijke voorzie-  
  ningen, actueel leegstand, aanvraag bouwvergunning trans-  
  formatie tot  46 startersappartementen loopt
110  Financiele dienstverlening en advisering, eventueel nieuwe   
  invulling met fysiotherapie en sportgeralateerd advies
100  Stichting projecten FNV Horecabond
86  Het Baken, administratieve dienstverlening
88  Makelaar, zakelijke dienstverlening
90  Gemeente Almere, Servicepunt Z
78-84 Veluwsche Opstallen Combinatie B.V., financiele en zakelijke  
  dienstverlening, adviesbureau’s beleggingen en obligaties (12  
  bedrijven), onderzoek gezondheid en voeding (13 bedrijven),   
  Industrie vervaardiging bestralingsapparatuur

52-56 BPD Ontwikkeling, zakelijke dienstverlening
  
44-50 Lolol B.V., adviesbureau, zakelijke dienstverlening, internet-   
  detailhandel, fysiotherapie, kinderopvang
36-42 ROC Flevoland, voortgezet onderwijs, actueel leeg   
  stand, lopende aanvraag transformatie tot studio’s en star-  
  tersappartementen
28  Superstone N.V., financiele, zakelijke dienstverlening, medi  
  sche dagbehandeling, preventieve gezondheidszorg

26  Oosterman Beheer B.V., callcenter, zakeljke dienstverlening,   
  arbeidsbemiddeling, geestelijke gezondheidszorg, hulpverle  
  ning kinderen en jongeren
18-24 Servo Participatie Maatschappij, geen informatie over invul-  
  ling in AIK of  KvK
2-16  Stichting Aefides Vastgoed, finaciele instelling, groothandel   
  computers, ingenieurs- en adviesbureau, Leasing autover  
  huur, sportmedisch centrum, fysiotherapie

Alle gebouwen hebben een vergunning voor gebruik als kantoor
Op funda wordt kantoorruimte te huur aangeboden voor 95-125 e per m²
gebouwen LA 2-16,36-42, 78, 86, 88, 44-46
 

Hofje 1

Hofje 2

Hofje 3
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Woningen in Muziekwijk

Bestaande woningen in Muziekwijk

Muziekwijk Noord bestaat vooral uit rijenwoningen, gescha-

kelde en vrijstaande woningen van 1 tot 3 bouwlagen. Aan het 

Muzenpark en rond het wijkwinkelcentrum staan de Meerge-

zinswoningen met 4 - 8 lagen. 

Woningen en bevolking
In Muziekwijk zijn er (net als in heel Almere) relatief  weinig 

een- en tweekamerwoningen, ook zijn er relatief  minder ap-

partementen. Er zijn daarentegen relatief  meer driekamer-

woningen in Muziekwijk ten opzichte van Almere. Het aandeel 

sociale huur in Muziekwijk ligt onder het Almeers gemiddel-

de, wel is er relatief  meer betaalbare koop. De WOZ-waarde 

ligt 5% onder het gemeentelijk gemiddelde. Ook de gemiddel-

de verkoopprijs van de woningen in de Muziekwijk ligt onder 

het Almeerse gemiddelde, vooral bij de appartementen. Het 

verschil bij de grondgebonden woningen is minder. 

In Muziekwijk wonen relatief  meer 45 – 65 jarigen (35%) dan 

in Almere (totaal 29%) en ook iets meer personen in de leef-

tijdscategorie 15 – 25 jaar (15% ten opzichte van 13% stads-

breed). In Muziekwijk Noord zijn er relatief  meer gezinnen 

met kinderen (46%) dan in zuid (42%). In beide buurten is het 

echter een vrij hoog percentage (Almere totaal 45%). 

De bevolkingsprognose voor Muziekwijk laat een lichte daling 

zien van het aantal bewoners. In de periode 2012 tot 2032 

wordt een daling voorspeld van ongeveer 5% (van ruim 19.900 

inwoners in 2012 naar minder dan 19.000 in 2032).  

De achterliggende cijfers vindt u in de bijlage.

Woningmarktonderzoek
Het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017 

geeft de ontwikkelingen weer in de MRA en gaat in op de po-

sitie van de verschillende regio’s daarbinnen. Het is voor het 

eerst dat het wonen in de zes regio’s van de MRA in samen-

hang in kaart is gebracht. Dit zijn: Zaanstreek –Water-land, Al-

mere - Lelystad , Gooi- en Vechtstreek, Amstel - Meerlanden, 

Zuid-Kennemerland – IJmond en Amsterdam. 

De helft van de huishoudens in Almere is verhuisgeneigd, 

verdeeld over “zeker binnen twee jaar” 21% en “misschien” 

30%. Een derde van de verhuisgeneigden zoekt naar een so-

ciale huurwoning (dit is een daling in vergelijking met eerdere 

onderzoeken, toen dit percentage op 45% lag, in 2015). Mid-

deldure en dure huurwoningen zijn in Almere niet zo popu-

lair (7%). In de koopsector valt de toenemende belangstelling 

voor middeldure koop op (27%, was twee jaar geleden 12%). 

Dit is “ten koste gegaan” van de goedkope koop (van 34% 

naar 21%). Ook de dure koop trekt aan (van 6% naar 12%). De 

verschuiving zal grotendeels te maken hebben met het aan-

trekken van de markt. Het vorige onderzoek (uitgevoerd in 

2014) werd midden in de crisis uitgevoerd. De eengezinswo-

ning blijft onverminderd populair: tweederde wil een dergelij-

ke woning. Van de huishoudens die een appartement willen, 

geeft 20% aan een woning te willen tot 60 m2. 

Van de verhuisgeneigden is 12% zeker geïnteresseerd in een 

kluswoning (bijvoorbeeld ombouwen van een kantoorpand), 

terwijl 29% misschien belangstelling hiervoor heeft. Opgeteld 

is dus ruim 40% mogelijk geïnteresseerd. Daarnaast doet het 

onderzoek uitspraken over de vraagdruk. Hierbij wordt vraag 

Woning per huur/koop 
Bron: AIK

huur

huur naar koop

koop

Bijlage 6:
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meergezins

rijen

geschakeld

vrijstaand

Woning per bouwwijze
Bron: AIK

en aanbod met elkaar vergeleken. Dit resulteert in met name 

een vraagdruk (te kort) in het sociale huursegment en het 

middeldure (tot €250.000) en dure koopsegment.    

RIGO nuanceert bovenstaande behoefte. In het rapport Wo-

nen in Almere 2018-2030 constateert RIGO dat uit oogpunt 

van betaalbaarheid als ook beschikbaarheid behoefte is aan 

het toevoegen van kleinere woningen. 

Uit het (eigen) Woononderzoek 2011 blijkt de grote interne 

populariteit van Muziekwijk. Van de Almeerse huishoudens 

die een woning betrokken in Muziekwijk, woonde ruim 40% 

daarvoor ook al in Muziekwijk. Ook de verhuisgeneigden noe-

men vaak de eigen wijk als favoriet voor de nieuwe woonstek. 

Ten tijde van het onderzoek woonde er veel potentiele star-

ters in Muziekwijk noord. De meest genoemde verhuisreden 

was “op zichzelf  gaan wonen”. In Muziekwijk zuid was een re-

latief  groot deel van de verhuisgeneigden een starter. Er wil-

de veel jongeren op zichzelf  gaan wonen. Verder was de be-

langstelling voor gelijkvloerse zorgwoningen in zuid dubbel 

zo groot als in Almere gemiddeld. Een woonbuurt met appar-

tementen en (winkel)voorzieningen wordt het vaak genoemd 

als ideale woonomgeving. Ondanks dat het onderzoek al wat 

ouder is toont het wel de populariteit van wijk aan bij de eigen 

bewoners en de wens van veel starters om in de eigen wijk te 

blijven. Gezien het relatief  hoge percentage jongeren (15 – 24 

jaar) is de kans groot dat er nog steeds veel potentiele star-

ters in de wijk wonen.  

Vanuit het programma “Passend wonen in de wijk” wordt aan-

gegeven dat er in Almere behoefte is aan seniorenwoningen 

in diverse prijsklassen en ook kleine betaalbare jongerenwo-

ningen.     

Strawinskypad - Meergezinswoning / 
huur en huur naar koop

John Coltranestraat - Geschakelde wo-
ningen / huur
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Woonomgeving Muziekwijk

Woonomgeving
Voorzieningen zijn in Muziekwijk voldoende beschikbaar op 

bereikbare loop-/fietsafstand afstand. Het wijkwinkelcentrum 

en de Supermarkten liggen aan het Rimsky-Korssakovweg 

vlakbij het station Muziekwijk op 100-700m afstand en aan het 

Wim Kanplein op 900m afstand.

Openbaar vervoer
Het station Almere Muziekwijk ligt op 100-600m afstand. 

Evenzo de haltes voor de stadsbussen M3 en M4. De Lijn M4 

rijdt tussen Almere Poort en Almere Centrum 8x per uur (12x 

in de spits).

Onderwijs
Verschillende vormen van Basisonderwijs zijn te vinden in 

Muziekwijk Noord aan het Contrabasweg en in Muziekwijk 

Zuid, bovendien praktijkonderwijs en een vrije school. Voort-

gezet onderwijs: Nautilus College aan de Lierstraat (500-900 

meter).

Gezondheidszorg
Huisartsen en gezondheidszorg zijn te vinden in het kantoren-

gebied aan de Louis Armstrongweg zelf  en rond het wijkcen-

trum aan Rimsky-Korssakovweg.

Groen, uitgaan en recreatie
Het Muzenpark vormt een belangrijke groene corridor in Mu-

ziekwijk Noord en heeft een functie als buurtpark. Het Muzen-

park ligt op 50-500 meter afstand van de kantoren Louis Arm-

strongweg en is voorzien van wandelpaden, fietsroutes en 

speelvoorzieningen. Het bosgebied van Pampushout ligt op 

1 km afstand. Sportvoorzieningen (in- en outdoor) zijn te vin-

den op de Binderij (300m),  het Annapark en het Klein Brandt 

Sportpark (1km).

Het wijkcentrum heeft weinig bijzondere winkels die uitgaan 

boven de dagelijkse verzorging met levensmiddelen, kranten, 

tijdschriften, kantoorartikelen en cadeaus. Muziekwijk heeft 

de sfeer van een volksbuurt met traditionele cafés en eetge-

legenheden gericht op het winkelende publiek. Er zijn geen 

speciale winkels en er is niet veel uitgaansgelegenheid voor 

jongeren. Het stadscentrum met uitgaansgelegenheid en de 

festivalterreinen in Poort, Stad en Haven zijn goed bereikbaar 

per bus/trein en fiets.

zwak

voldoende

ruim voldoende

goed

zeer goed

uitstekend

Leefbarometer Muziekwijk
2016

Bijlage 7:
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Architectuur
In het plangebied “Muziekwijk” zijn geen beschermde bouw-

kundige monumenten of  stads- of  dorpsgezichten aangewe-

zen. Er zijn wel vele, in architectonische zin, opvallende ge-

bouwen in het gebied aanwezig. In 1990 werd in Muziekwijk 

Noord bij station Almere Muziekwijk de allereerste buite-

nexpositie van koop en huurwoningen door de Nationale 

Woningraad (NWR) en de RAI georganiseerd: de BouwRai. 

Opdrachtgevers en architecten werd gevraagd hun visie op 

het ‘wonen in de toekomst’ te geven. De woningen moeten 

wel verkoop- of  verhuurbaar zijn en voldoen aan de bestaan-

de regelgeving. Bezoekers konden er terecht om negentien 

toekomstvisies - onder andere het project ‘Vrouwvriendelijk 

wonen in de jaren negentig’ - te bewonderen. Het meest ge-

dateerd zijn ondertussen de postmoderne lifestyle keuzewo-

ningen van Archipel Ontwerpers (Duke Ellingstraat / Benny 

Goodmanstraat). De verfijnde neo-moderne herenhuizen van 

Mecanoo (Benny Goodmanstraat) bieden binnen de traditio-

nele woning de meeste ruimte voor functie- en indelingswij-

ziging. In bouwtechnisch opzicht zijn de stalen gevels van 

Fons Verheijen (Glenn Millerweg) en de aluminium trappen-

huizen, gevels en dakopbouw van Teun Koolhaas (Wessel Ilc-

kenstraat) opmerkelijk. In de laatstgenoemde straat zijn ook 

ontwerpen van Herman Hertzberger te vinden, en in de Duke 

Ellingtonstraat ontwerpen van Inbo. 

Ook buiten de BouwRAI zijn architectonisch interessante ge-

bouwen neergezet. Ten denken valt aan de kerk Het Klank-

bord aan de Pianoweg (Aart van Eck, 2000), het 360 meter 

lange, licht gebogen gebouw De Muzen aan de Louis Davids-

straat (Atelier Pro, 1997), de sociale woningbouw aan de 

Contrabasweg (De Architectengroep, 1993) en ouderenhuis-

vesting De Toonladder aan de Kathleen Ferrierstraat (Kuiper 

Compagnons, 1993).

Het winkelcentrum bij station Muziekwijk is ontwikkeld door 

Blauwhoed Vastgoed. De ontwikkelaars wilden als noviteit 

een compleet overdekt winkelcentrum maken in één com-

pact bouwvolume aan de spoorlijn, met, behalve winkels en 

horeca, 4 woontorens bovenop op de 4 hoeken van het win-

kelcentrum. Zo is het niet uitgevoerd. De woontorens zijn ge-

draaid om 45 graad achter het winkelcentrum neergezet en 

het oorspronkelijk geplande buurtparkje tussen de woonto-

rens is opgeofferd aan een gezondheidscentrum. Langs het 

complex loopt een fietsroute, tot het kerkgebouw van Leger 

des Heils aangekleed met prunussen en markeert daarmee 

het wijkcentrum.

Bouw Raai Muziekwijk 1990

Louis Armstrongweg - Woningen Bouw Rai

Louis Armstrongweg - Zelfstandig wonen 
op maat Bouw Rai 

Atelierwoningen Bow Rai
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Warmte, Water, Elektriciteit, Datatranspoort

In het gebied liggen ondergrondse leidingen voor stadsver-

warming, water, riolering, elektriciteit en datatranspoort van 

de volgende aanbieders/netbeheerders:  

Warmte: Nuon

Water: Vitens, Riool: Gemeente Almere

Electriciteit: Liander, Prorail, Gemeente Almere

Datatransport: Eurofiber, KPN, Reggefiber, Ziggo, TenneT en 

Prorail.

Almere-Stad heeft stadsverwarming, er liggen geen gaslei-

dingen in de grond. Almere gaat in de toekomst geen nieuwe 

woningen mer aansluiten op het gasnet. Er wordt op dit mo-

ment getoetst hoeveel woningen er op het bestaande net  van 

stadsverwarming en riolering aangesloten kunnen worden. 

Duurzamere stand alone oplossingen zijn ook bespreekbaar.

Voor aanpassing en onderhoud van het ondergrondse kabels 

en leidingen netwerk is het Handboek Kabels & Leidingen Ge-

meente Almere 2016 van toepassing. Overzichtskaarten van 

de hoofdleidingen traces en tabellen voor het ruimtegebruik 

(afstanden tot bomen en lichtmasten, perceelsgrenzen, e.t.c. 

zijn in de bijlage van dit document opgenomen. Leidingen lig-

gen normaliter onder de voetpaden. Leidingen trajecten van 

1e orde zoals transportleidingen voor water en hoogspan-

ningskabels zijn obstakelvrij (geen bomen of  diepwortelen-

de beplanting en geen gesloten verharding). Bij aanpassing  

van  de openbare ruimte, grafwerkzaamheden en het plaat-

sen van bovengrondse voorzieningen buiten de bouwvlakken 

bestemmingsplan moet de aanvrager inventariseren welke 

belangen netbeheerders hebben en welke vergunningen en 

instemmingsbesluiten noodzakelijk zijn (o.a. bescherming 

van archeologische waarden/zie bestemmingsplan). Dat geld 

ook rond de nutsgebouwen. De aanvrager dient en actueel 

K&L leidingenplan aan te vraagen en een instemmings-of  ver-

gunningstekening voor te leggen aan de technische afdeling 

K&L. 

Het grotere nutsgebouw tussen busbaan en de kantoorvilla 

Louis Armstrongweg 52-56 hoort bij het spoorweg tracé en 

valt onder het Tracébesluit Flevolijn (2013), zie ruimtelijke 

plannen.nl.

Het is een beheers-verordening. In het bestemmingsplan zijn 

geen hinderzones opgenomen uitgaand van het nutsgebouw.

Rond de kleinere nutsgebouwen zijn ook geen hinderzones 

opgenomen in het bestemmingsplan. 

Afval
Afval wordt door de bedrijven zelf  afgevoerd. Worden wonin-

gen toegevoegd in het gebied moet er een oplossing/afspraak 

komen voor de afvalinzameling. Los staande afvalbakken zijn 

tegenstrijdig met de nagestreefde verbetering van de leef-

kwaliteit in de hofjes. Bij transformatie moet rekening gehou-

den worden met inpandige oplossingen. Bij veel appartemen-

ten in Almere wordt ondergrondse afvalinzameling toegepast. 

Daarvoor zou onderzocht moeten worden of  er een geschikte 

en bereikbare plek voor een centrale afvalinzameling aanwe-

zig is in het gebied. 

Hoogtes
Het open water ligt op + 2 meter onder maaiveld, maar voor 

het grondwaterpeil dient gerekend te worden op 50 k 60 cm 

beneden maaiveld. Alle bebouwing is onderheid. De maai-

veldhoogte ligt op ca. -3 meter onder NAP.

Infrastructuur Leidingen/Afval

Bijlage 8:
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Programmaplan Energie werkt, maart 2015

De gemeente Almere is ambitieus op het gebied van energie. 

Het streven is om in 2022 energieneutraal te zijn.

Deze energietransitie naar hernieuwbare energie zal primair

verlopen met de stimulering van zonne-energie, duurzame 

warmteopwekking, koud-/ warmteopslag en nieuwe technie-

ken. Op middellange termijn is gepland om onder de noemer 

‘Energizing’ - een programma binnen de ‘Growing Green Ci-

ties’ beweging- in Almere over te gaan op volledig hernieuw-

bare energiebronnen (hernieuwbare energie is opgewekt uit 

niet-fossiele brandstoffen). 

Hierbij hoort het verduurzamen van het bestaande warmtenet 

en het aanleggen en voeden van eventuele nieuwe warmte-

voorzieningen gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen. 

Uiteindelijk moet deze werklijn leiden tot het aansluiten van 

huishoudens op een warmtenet dat wordt gevoed door her-

nieuwbare bronnen. Het plaatsen van zonnepanelen op koop- 

en huurwoningen wordt gestimuleerd. Voor de korte termijn 

zullen voor nieuwe huishoudens maatwerkoplossingen ge-

vonden moeten worden die aansluiten bij dit programma.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Een instrument van de rijksoverheid voor verhuurders van 

woningen. Het is een mogelijkheid om projectgerichte inves-

teringen in duurzaam opgewekte energie en isolatie van wo-

ningen gedeeltelijk terug te krijgen van de huurder die door 

de investering zelf  bespaart op zijn energierekening. Vooral 

interessant voor nieuwe huishoudens die willen besparen op 

de energierekening (gem. 5-10%) en  vooruit willen lopen op 

duurzaamheid.

Energie/Duurzaamheid

Bijlage 9:
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Omgevingsvisie /Almere Principles

Omgevingsvisie Flevoland (2017)

De Omgevingsvisie Flevoland is vastgesteld op 7 november 

2017 door Provinciale staten en regelt de bovenlokale opga-

ven van provinciaal belang met een langetermijnperspectief  

(2030+). De omgevingsvisie is een instrument uit de Omge-

vingswet en gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomge-

ving. De zeven opgaves uit de Omgevingsvisie zijn met de 

partijen uit de regio uitgewerkt tot de Omgevingsvisie Flevo-

landStraks. De Omgevingsvisie is richtinggevend voor andere 

provinciale programma’s en plannen, bijvoorbeeld het regi-

onaal waterplan en het actieplan geluid. De omgevingsvisie 

‘FlevolandStraks’ is voor Flevoland bindend en zet de koers 

naar een stapsgewijze aanpak, waarbij de gemeentes uitein-

delijk hun eigen doelstellingen omschrijven in een eigen om-

gevingsvisie.

De omgevingsvisie houdt rekening met beleid van Europa en 

het Rijk, bijvoorbeeld de energiedoelstellingen, Nationaal 

Deltaprogramma (klimaatbestendigheid) en lopende lange 

termijn afspraken, bijvoorbeeld RRAAM en Almere 2.0.

De Omgevingsvisie werkt opgavegericht, van verleden naar 

toekomst, en biedt kansen voor uiteenlopende projecten. 

Op steeds meer plekken groeien de stedelijke en landelijke 

functies naar elkaar toe. Woongebieden bieden steeds vaker 

ook een thuisbasis voor bedrijvigheid en er vinden stedelijke 

inbreidingen plaats op basis van meer diversiteit en functie-

menging. De bijdrages van vele organisaties, instellingen, in-

woners, bedrijven en overheden zijn gevraagd om duurzame 

oplossingen te leveren voor meer woningen, meer duurzame 

energie, meer circulaire economie, meer recreatie en toeris-

me. Vooral de ‘narratieve factor’ is interessant: bijzondere 

verhalen maken bijzondere plekken (placemaking).

Er zijn drie kernopgaven: 

• Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving),

• Krachtige Samenleving (sociaaleconomische omgeving),

• Ruimte voor Initiatief  (bestuurlijke omgeving).

Er zijn strategische opgaven:

• Duurzame Energie

• Regionale Kracht

• Circulaire Economie

• Landbouw: Meerdere Smaken

Almere principles (2009)

De Almere Principles vormen sinds 2009 het richtsnoer voor 

het werken aan Almere. Duurzaamheid is daarbij de rode 

draad, waarbij het zowel gaat om ecologische als om sociale 

en economische duurzaamheid. Een stad moet bestand zijn 

tegen veranderingen, ze moet veerkracht hebben, ze moet 

zichzelf  in de jaren of  eeuwen van haar bestaan telkens weer 

kunnen vernieuwen. De zeven principes:

1 - Koester diversiteit

Om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepa-

lend kenmerk van robuuste ecologische, sociale en economi-

sche systemen. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen 

en aan te moedigen, zal Almere gedijen als een stad die rijk is 

aan variatie.

2 - Verbind plaats en context

Om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit verankeren 

en versterken. De stad zal vanuit eigen kracht en tot weder-

zijds voordeel actieve relaties onderhouden met de haar om-

ringende gemeenschappen in breedste zin.

3 - Combineer stad en natuur

Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven 

naar unieke en bestendige combinaties van het stedelijke en 

het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef  van de 

menselijke verbondenheid met de natuur.

4 - Anticipeer op verandering

Om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen wij een 

ruime mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid in onze plan-

nen en programma’s opnemen, en daarmee onvoorspelbare 

kansen voor toekomstige generaties mogelijk helpen maken.

5 - Blijf  innoveren

Om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en verbe-

terde processen, technologieën en infrastructuren aanmoe-

digen en experimenten en kennisuitwisseling ondersteunen.

6 - Ontwerp gezonde systemen

Om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke sys-

temen ‘cradle-to-cradle’-oplossingen benutten, in het besef  

van de onderlinge afhankelijkheid van ecologische, sociale 

en economische gezondheid op ieder schaalniveau.

7 - Mensen maken de stad

Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in 

het maken, behouden en verduurzamen van de stad, onder-

steunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te ver-

wezenlijken, met bezieling en waardigheid.

Bijlage 10:
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Omgevingsvisie Almere (2017)

De Omgevingsvisie Almere is vastgesteld op 7 december 

2017 door de Gemeenteraad Almere en vervangt de Struc-

tuurvisie Almere 2010, de concept-structuurvisie Almere 2.0, 

het Structuurplan Almere Poort, het Structuurplan Almere 

Hout en het Structuurplan Overgooi. Deze structuurplannen 

worden met het vaststellen van de omgevingsvisie ingetrok-

ken. De Omgevingsvisie Almere is een structuurvisie in de zin 

van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening en is een visie 

op hoofdlijnen voor het gehele grondgebied van de gemeente 

Almere.  De Omgevingsvisie heeft betrekking op alle aspec-

ten van het gemeentelijk ruimtelijk beleid: ruimte, water, mili-

eu, natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer, vervoer en 

infrastructuur.

In de Omgevingsvisie zijn gemaakte beleidskeuzes verankerd 

in een open uitnodiging aan de stad. De Omgevingsvisie Al-

mere stimuleert de noodzakelijke en gewenste ontwikkelin-

gen in Almere en borgt de kwaliteit van de leefomgeving. De 

Omgevingsvisie is een uitnodiging aan (toekomstige) bewo-

ners, lokale partners en ondernemers om initiatieven te ont-

plooien in de stad en is een inspirerend houvast voor over-

heid en samenleving.

‘The big 4’ strategische opgaves voor Almere zijn:

• Van ‘Garden City’ naar ‘Growing Green City’

• Ontwikkel en onderhoud het goede

• Onderscheidende positie in een metropolitaans net- 

 werk innemen

• Ruimte geven voor pioniers en experimenten

Ijvenster (2012)

Het definitieve eindrapport WAA-Werkmaatschappij Amster-

dam Almere van 16 juli 2012 laat twee mogelijke tracés zien 

voor een Ijmeer-verbinding tussen Amsterdam en Almere.

De tot nu toe ‘A-variant’ loopt via Almere Pampus, Noorder-

plassen West en het Beatrixpark naar Almere Centrum (zie 

kaart Omgevingsvisie hieronder). De ‘B-variant’ of  metrotra-

cé loopt via Homeruskwartier en Muziekwijk. De reservering 

voor deze B-variant is van betekenis en invloed voor een mo-

gelijke transformatie van het kantorengebied in Muziekwijk.

Op basis van de Omgevingsvisie Almere wordt op dit moment 

gestart met een strategisch verkeerskundige studie die meer 

duidelijkheid moet verschaffen over de werkelijkheid van de 

mogelijke tracés.

Omgevingsvisie Almere

Omgevingsvisie Almere

Bijlage 11:
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Nota Kleur aan Groen (2014)

De nota Kleur aan Groen geeft de spelregels voor een zorg-

vuldige inpassing van initiatieven binnen het groenblauwe 

raamwerk. Almere wil het unieke netwerk van natuur en land-

schap ook in de toekomst koesteren en behouden. De nota 

legt daarom de hoofdstructuur (het raamwerk) vast op kaart 

en beschrijft de betekenis ervan (de essentie). De essentie en 

de groene kwaliteit van de landschappen stellen voorwaar-

den aan alle ontwikkelingen in het raamwerk. Daarbij biedt 

Kleur aan Groen bewoners en ondernemers nadrukkelijk de 

ruimte om hun ideeën in het groen en blauw te realiseren. Op 

die manier kunnen zij de inrichting en gebruiksmogelijkheden 

versterken. De basis van de nota is de kaart van het groen-

blauwe raamwerk.

Op de kaart zijn landschapstypes aangegeven. Zij laten zien 

dat er verschillende landschappen zijn met elk hun eigen 

ruimtelijke karakteristieken en kenmerkend gebruik. Er wordt 

onderscheid gemaakt in: bos, moeras, park, voorzieningen-

park, water en identiteitsdragers. 

Om te kunnen beoordelen of  een initiatief  een verbetering 

voor (het gebruik van) het groenblauwe raamwerk oplevert, 

zijn de kwaliteiten van het raamwerk samengevat in ‘de es-

sentie’. Initiatieven zijn uitsluitend mogelijk als ze recht doen 

aan de essentie. Zo wordt bepaald of  het raamwerk de beste 

plek is voor het initiatief, of  dat het beter past op een bedrij-

venterrein of  een centrumlocatie. 

Ruimtelijke kenmerken en gebruik

Het Muzenpark is het groene hart van Muziekwijk Noord en is 

geclassificeerd als park met een groene recreatieve verbin-

ding tussen Pampushout en het Weerwater via Den Uyl-park. 

De watergangen in Muziekwijk zijn belangrijke waterverbin-

dingen met een overwegend recreatieve functie. Een park be-

vat vrijwel altijd bomen, open weides, vijvers en paden met 

daarnaast vaak elementen zoals zitbanken of  kunstwerken. 

De parken zijn in de stad, voornamelijk tussen de woonwij-

ken, gelegen.

Groen Blauw Raamwerk

Essenties:

1. heeft een waarde op zichzelf;

2. is voor de stad en haar bewoners;

3. is het fundament van de groene stad Almere;

4. is verbonden met de stad;

5. geeft Almere identiteit.

Beleidskader - Bijlage 12:
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Gemeentelijke Visie Werklocaties (2010)

Dit beleidskader over werklocaties uit 2010 is onderdeel van 

de Strategische Economische Agenda 2015-2019. De visie 

rangschikt de werklocaties en geeft een stappenplan aan 

voor de implementatie van nieuwe bedrijven. Verder wordt 

verwezen naar aanvullend beleid en instrumenten voor zorg-

vuldig ruimtegebruik, detailhandels-/ en horecavisie, benzi-

neverkooppunten, kringloopwinkels, e.z.v.

De werkmilieus hebben ‘werken’ als hoofdfunctie. Andere 

activiteiten vinden plaats voor zover zij hierop aansluiten en 

geen afbreuk doen aan de hoofdfunctie. De binnenstedelij-

ke werkmilieus huisvesten kleinschalige bedrijfsactiviteiten 

nabij de woonomgeving. De gebouwen sluiten qua schaal en 

maat aan op de woonomgeving. Er is over het algemeen vol-

doende parkeerruimte.

De Louis Armstrongweg is ingedeeld als Kantoormilieu Mu-

ziekwijk. In Almere zijn 4 belangrijke kantorenmilieus, die 

zichtbaar en bereikbaar zijn: Muziekwijk, Gooisekant, Rand-

stad en Centrum Almere Stad (vooral Stationskwartier). Kan-

tooractiviteiten zijn dan ook het kenmerkend gebruik in deze 

gebieden. De bedrijvigheid heeft categorie A, B of  C. Voorzie-

ningen zijn er mogelijk. Onder voorwaarden van goede ruim-

telijke ordening zijn er horeca en wonen mogelijk. Detailhan-

del is alleen in Centrum Almere Stad mogelijk.

Beheerkaders Openbare Ruimte en technische 
infrastructuur/nutsbedrijven

Een aantal beheerkaders zijn van toepassing voor behoud, 

aanpassing en renovatie van de openbare ruimte.

Voor het technisch beheer van de stad betreft onderhoud van 

wegen, groen, speel en sportvoorzieningen, openbare ruimte 

en verlichting is het Technisch Beheerkader, uitgegeven door 

Stadsbeheer AIB in juli 2016, versie 1.1 van toepassing. 

Het Bomenkader (2017) beschermd behoudenswaardige bo-

men en boomstructuren. Deze komen in Muziekwijk Noord 

voor langs de dreven, langs de grachten, langs de Glen Miller-

weg en de Louis Armstrongweg. Bij aanpassing van de struc-

turen moet een communicatietraject gevolgd worden.

Voor werkzaamheden in de openbare ruimte en grafwerk-

zaamheden is ook het Handboek Kabels & Leidingen van toe-

passing. Zie onder hoofdstuk Infrastructuur, kabels &leidin-

gen.

Woonvisie (2009)

De  woonvisie baseert op Almere 2.0 en de in de Struc-

tuurvisie Almere 2030 genoemde schaalsprong van 

60.000 woningen in de periode van 2010-2030. De woon-

visie is opgesteld in 2009. Na recente vaststelling van 

de Omgevingsvisie Almere in 2017 zijn er plannen om 

de woonvisie te actualiseren. Dat wordt verwacht voor 

het begin van de nieuwe collegeperiode   in 2018/ 2019. 

Almere geldt met zijn combinatie van stad en natuur als ide-

ale woonstad. De kwaliteit van de gebouwde omgeving en 

duurzaam bouwen en beheren blijft voorop staan. Tegelijk be-

vorderd Almere de diversiteit en opwaartse mobiliteit en wil 

de daarbij horende betaalbare en toegankelijke woonmilieus  

creëren, die zowel instroming als doorstroming bevorderen.  

Vooral studenten, en jongeren, pensioengenieters, creatieve-

lingen en startende ondernemers komen hiervoor in beeld. Zij 

voegen eigen identiteit, nieuwe dynamiek en daarmee eco-

nomische potenties toe aan woongebieden en stadsdelen, 

waardoor deze minder kwetsbaar worden.

De woningvoorraad van Almere is jong en kwalitatief  goed, 

maar kent een vrij grote eenvormigheid: 62% is een rijtjeswo-

ning en 22% een etagewoning. Dat geldt nog sterker voor het 

woonmilieu: 91% van woningen ligt in een sub urbane omge-

ving die bestaat uit woonstraatwijken. De bevolkingssamen-

stelling is kenmerkend voor een New Town: twee derde deel 

van de huishoudens behoort tot de middenklasse; 67% van de 

Almeerders woont in een gezinsverband met kinderen. Maar 

deze bevolkingssamenstelling verandert wel.  Almere Haven 

heeft een bovengemiddelde vergrijzing van 18% tegenover 

10% in Almere en veel starters en ‘herstarters’ zijn op zoek 

naar betaalbare woonruimte.

Differentiatie: De traditionele functiescheiding tussen 

wonen en werken mag doorbroken worden. Innovatieve 

woon-werk-combinaties, een attractieve mix van hoog- en 

laagbouw, van groen en rood, van verdichting en verdunning, 

van sub urbaniteit en stedelijkheid, van sociale huur en koop 

kunnen aan de nieuwe én bestaande wijken een bijzondere, 

eigenzinnige identiteit geven.

‘Mensen maken de stad’ : Daarnaast moeten bewoners meer 

te zeggen krijgen over hun woning en woonomgeving. Hier-

door verbinden zij zich intenser met de stad en investeren 

niet alleen in hun woning maar

ook in de sociale samenhang en duurzaamheid van de buurt 

en daarmee ook de stad. Dit is van grote waarde voor de be-

staande stad. Want de veranderingen die hier nodig zijn, kun-

nen alleen plaatsvinden als bewoners er de ‘coproducent’ 

van zijn.

Beleidskader Werklocaties en Wonen

Bijlage 13:
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Bestemmingsplan

De Louis Armstrongweg is onderdeel van het bestem-
mingsplan ‘Muziekwijk’. De status van dit bestemmings-
plan is vastgesteld; vastgesteld op 26-01-2017.

Bestemming
Op het particuliere gedeelte van het kantorengebied aan de 

Louis Armstrongweg ligt de bestemming GEMENGD-4 (kaart 

kleur okergeel). Toegelaten zijn kantoren met vergader- en 

congresfaciliteiten, dienstverlening, maatschappelijke voor-

zieningen (niet geluidsgevoelig); kinderdagverblijf  en onder-

wijs op de aangegeven plekken (inclusief  daarbij behorende 

verkeers- en verblijfsgebieden en parkeervoorzieningen). Be-

drijfswoningen of  woningen zijn niet toegestaan. Niet toege-

staan zijn ook afhaalpunten, opslag, herverpakking, verkoop 

van vuur werk en risicovolle inrichtingen. Op de ontsluitings-

wegen en de tussenruimte ligt een verkeersbestemming. 

Opmerking: Aan de spoorwegzijde is de bestemmingsgrens 

niet altijd gelijk aan de kavelgrens. De kavelgrens ligt gemid-

deld 5 meter van de gevel richting spoorlijn. Tussen uitgifte 

en spoorwegtracé ligt een strook grond van gemiddeld 6,4-

6,7 meter breedte in eigendom van de gemeente Almere.

Het grotere nutsgebouw (inclusief  kavel) tussen busbaan en 

de kantoorvilla Louis Armstrongweg 52-56 hoort bij het spoor-

weg tracé en valt onder het Tracébesluit Flevolijn (2013), zie 

ruimtelijke plannen.nl. Het is een beheers-verordening. In 

het bestemmingsplan zijn geen hinderzones opgenomen uit-

gaand van het nutsgebouw.

Rond de kleinere nutsgebouwen zijn ook geen hinderzones 

opgenomen in het bestemmingsplan. 

Archeologie

Rond de kantoorgebouwen (buiten de bouwvlakken) ligt de be-

stemming WAARDE-archeologie I, art. 18 (kaart arcering met 

kruisjes). Dat betekend dat er een onderzoekplicht ligt betreft 

archeologie volgens de bepalingen van het bestemmingsplan 

en niet gebouwd mag worden zonder archeologisch onderzoek 

en omgevingsvergunning. Wordt behoudens waardig cultureel 

erfgoed aangetroffen kan op deze grond niet gebouwd worden.  

Deze regel geldt niet voor gronden waarop de reeds aanwezi-

ge gebouwen staan, voor gebouwen kleiner dan 500 m² ten be-

hoeve van de samenvallende bestemming (hier gemengd-4), 

en grafwerkzaamheden kleiner dan 1,5 meter diep. 

Transformatie van bestaande gebouwen valt dus niet onder 

de onderzoeksplicht mits mogelijke uitbreidingen vallen on-

der deze uitzonderingsregel.

Bouwregels
Gebouwd mag worden binnen de aangewezen bouwvlakken. 

Bij de hofjes 1 en 2 zijn de bouwvlakken gelijk aan de bestaan-

de bouwvolumes. In de midden zone (Louis Armstrongweg 

52-56) is het bouwvlak groter recht dan de bestaande ron-

de kantoorvilla. Bij hofjes 3 en 4 is het soms mogelijk om de 

u-vorm te sluiten tussen de bestaande gebouwen en de twee 

gebouwen in het centrum (Louis Armstrongweg 26 en 28) 

zouden kunnen uitbreiden (zie kaart).

De maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter voor de buiten-

zijde van blok/hof  3 en 4 die qua bestemming samengevat 

zijn. De gebouwen langs de Louis Armstrongweg hebben een 

maximale bouwhoogte van 9 meter in hofje 1 en 2 en 12 me-

ter in hofje 3 en 4. De kantoorvilla in de midden zone bij de 

busbaan heeft een maximale bouwhoogte van 12 meter (zie 

kaart).

Bestemmingsplan
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Beleidskader - Bijlage 14:
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Parkeren
De parkeernorm is opgenomen in het bestemmingsplan en is 

gebaseerd op de parkeerkengetallen volgens de uitgave ‘Ken-

cijfers parkeren en verkeersgeneratie’ publicatie 317 van de 

Stichting CROW. De gemeente is verantwoordelijk voor het 

aandeel parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Om over-

maat te voorkomen wordt daarbij de parkeerbalans gehan-

teerd. Met dit instrument wordt de (on)balans tussen parkeer-

vraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied in kaart 

gebracht, zodat parkeeroplossingen op maat kunnen worden 

aangeboden. Of  gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen 

mogelijk is, zal per situatie beoordeeld moeten worden.

In de balans kan worden gerekend met dubbelgebruik, hier-

voor is het noodzakelijk dat parkeerplaatsen te allen tijden 

openbaar toegankelijk zijn. Voor deze berekeningen worden 

aanwezigheidspercentages gehanteerd. Ook de aanwezig-

heidspercentages worden door de verkeerskundig specialist 

van de gemeente Almere vastgesteld op basis van eerder ge-

noemde publicatie.

Minimale afmetingen voor langsparkeren: 2 meter breed bij 

5,5 m lang, waarbi de eerste en de laatste parkeerplaats 6 

m lang is. Minimale afmetingen voor haaks parkeren: 2,5 m 

breed en 5 m lang.

Parkeernormenlijst zie bijlage.

Externe veiligheid
De spoorwegzone ligt binnen het Tracébesluit Flevolijn (zwar-

te lijn). De kantoorgebouwen langs de spoorzone liggen ge-

deeltelijke binnen de externe veiligheidszone (blauwe lijn).

Welstandsnota Almere 2014 (2015)

De woongebieden en bedrijventerreinen in Almere zijn met 

het nieuwe beleid in 2015 welstandsvrij geworden. In deze ge-

bieden behoeven bouwplannen niet meer preventief  getoetst 

te worden op het welstandsaspect. De verplichte welstand-

stoets blijft gehandhaafd voor een aantal gebieden en the-

ma’s zoals de centra, de bijzondere gebieden, de hoofdinfra-

structuur, het groenblauwe raamwerk en reclame.

Voor de omvangrijkere (her-)ontwikkelingsgebieden kan 

supervisie door kwaliteitsteams worden ingesteld en weer 

worden opgeheven. Ook kan bewonerswelstand worden in-

gesteld indien 2/3 meerderheid in een gebied aangeeft dat 

welstandstoetsing gewenst is. Voor het hele grondgebied van 

de gemeente geldt verder de excessenregeling.

De gebouwen langs het spoor en die de hofjes omsluiten wor-

den getoetst aan de beoordelingscriteria voor (her)ontwik-

kelprojecten langs hoofdinfrastructuur. Het betreft zowel het 

aanzien van de gebouwde bestandsdelen van deze hoofdin-

frastructuur zoals bruggen, viaducten en geluidschermen als 

de beeldbepalende elementen van de bebouwing langs de 

hoofdinfrastructuur die het stadsbeeld mede bepalen.

Het kantorencomplex kan worden gezien als ensemble. 

Of  de hofjes gezien kunnen worden als ensemble is afhanke-

lijk van de visie die daar wordt neergelegd en kan op een later 

moment als bespreekpunt aangedragen worden bij de com-

missie ruimtelijke kwaliteit (vrijblijvend).

Welstandsbeleid
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Geluidniveaus rail- en wegverkeerslawaai

Er zijn al de nodige onderzoeken uitgevoerd naar de geluid-

belastingen. Met name de Hollandsedreef  is van belang om-

dat die een zone heeft op grond van de Wet geluidhinder. De 

Louis Armstrongweg en de Bartokweg zijn 30 km/u wegen en 

hebben geen zone. Wel dient bij transformatie beoordeeld te 

worden of  er sprake is van goede ruimtelijke ordening. In de 

regel wordt hier altijd aan voldaan als de geluidbelasting la-

ger is dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, nl. 48 

dB.

Voor het projectgebied zijn de volgende volgens de Wet ge-

luidhinder gezoneerde bronnen van belang:

- Flevolijn

- Hollandsedreef

- Busbaan

 

En de volgende niet gezoneerde bron:

- Louis Armstrongweg

- Bartokweg

De voornaamste bronnen zijn de Flevolijn en de Hollandse-

dreef. Langs de Flevolijn is een geluidscherm aanwezig met 

een hoogte van ca. 2,5 m BS. 

In afbeelding 1 is de geluidbelasting vanwege railverkeer-

slawaai weergegeven op 4,5 m hoogte. Op een waarneem-

hoogte van 4,5 m wordt op de eerstelijnsbebouwing de voor-

keurswaarde van 55 dB overschreden maar blijft onder de 

maximaal vast te stellen hogere waarde van 68 dB.

Bij waarneemhoogtes vanaf  10,5 m nemen de geluidsniveaus 

toe tot boven de maximaal vast te stellen hogere waarde van 

68 dB. De geluidbelasting op een mogelijke vijfde en zesde 

bouwlaag zal hoger zijn dan de maximale waarde van 68 dB. 

In afbeelding 2 is de geluidbelasting weergegeven vanwege 

wegverkeerslawaai. De voorkeurswaarde van 48 dB wordt 

vanwege de Hollandsedreef  overschreden op Louis Arm-

strongweg 2-10 tot maximaal 58 dB. Het is toegestaan een 

hogere waarde te verlenen voor deze situatie tot maximaal 

63 dB. Het geluidniveau vanwege de busbaan voldoet aan de 

voorkeurswaarde van 48 dB. 

Ook het geluidniveau van de niet gezoneerde Louis Arm-

strongweg en de Bartokweg (30 km/u weg) voldoen aan de 

voorkeurswaarde van 48 dB en vormen daarmee geen belem-

mering voor wat betreft de afweging of  er sprake is van een 

voldoende woon- en leefklimaat. 

Maatregelen om een voldoende woon- en leefklimaat te cre-

eren

In het transformatieteam zijn uitgangspunten besproken om 

een voldoende akoestisch woon- en leefklimaat te waarbor-

gen bij transformaties. Deze maatregelen zijn op dit moment 

nog niet in een beleidskader vastgelegd. Echter, om te vol-

doen aan het begrip goede ruimtelijke ordening zijn de vol-

gende eisen wel noodzakelijk.

Er wordt voorgesteld om mee te werken aan transformatie 

wanneer:

• elke woning minimaal één verblijfsruimte heeft aan een 

geluidsluwe gevel en/of  geveldeel met tenminste één te 

openen raam;

• de woningen die geen geluidsluwe gevel hebben, tenmin-

ste één raam open kunnen zetten, waarbij de geluidsbe-

lasting op het te openen raam niet meer is dan de voor-

keursgrenswaarde en de maximale geluidsbelasting in het 

achterliggende vertrek binnen 38 dB blijft.

• per woning een geluidluwe buitenruimte aanwezig is. In 

uitzonderingsgevallen kan medewerking worden verleend 

als er sprake is van een gezamenlijke buitenruimte.Maat-

regelen aan het gebouw die effectief  kunnen zijn om het 

geluidsprobleem op te lossen zijn:

• met glas afgeschermde loggia’s en balkons;

• schermen haaks op de ramen (zgn. Berlijnse Doos en Oor-

tjes);

• schermen evenwijdig aan de ramen.

Milieu - Geluidsniveaus

Beleidskader - Bijlage 16:
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Afbeelding 1: geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai

Afbeelding 2: geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai (incl. 5 dB aftrek ex. Art. 110g Wgh)
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Milieu - Geluidsniveaus

Afbeelding : geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai, 10,5 meter hoogte

Afbeelding : geluidbelasting vanwege railverkeerslawaai, 16,5 meter hoogte

Bijlage 16:
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Milieu - Plasbrandgevaar
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datum 29 juni 2018 
aan dhr. R. Träger 

 
dhr. B. Kuiper 

Gemeente Almere  
Afdeling ROM 
Gemeente Almere  
Afdeling ROM 
 

van ir. P.X. (Pascal) Kuijten Antea Group, Adviesgroep SAVE 
 

 
project Milieuzoneringsonderzoek, geluidonderzoek en plasbrandzone voor  transitieopgave Louis 

Armstrongweg 
projectnr. 0434543.00 
betreft Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied 

 
Inleiding 
De gemeente Almere heeft de ambitie om de kantorenlocatie aan de Louis Armstrongweg te ontwikkelen tot een 
gevarieerd gebied met woningen, kantoren, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende 
parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur. Daarom is er voor gekozen om te onderzoeken waar en hoe 
kantoren getransformeerd kunnen worden naar woningen. Langs het spoor in Almere ligt een tevens een 
plasbrandaandachtsgebied van 30 m. Een zestal kantoorgebouwen in dit deelgebied ligt hier deels binnen. Vraag is 
welke prestatie-eisen van toepassing zijn bij de langs het spoor in het plasbrandaandachtsgebied liggende te 
verbouwen gebouwen. In deze memo wordt op de bovenstaande vraag ingegaan. 
 
Bouwbesluit 2012 
In het Bouwbesluit 2012 zijn de bouwtechnische voorschriften opgenomen welke gelden voor alle gebouwen en 
bouwwerken in Nederland. Het Bouwbesluit 2012 stelt voorschriften aan bestaande bouwwerken, nieuwbouw en 
“het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk”, ofwel aan ‘verbouw’. 
Verbouw valt onder ‘bouwen’ in de zin van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Woningwet. Uit artikel 4 van de 
Woningwet vloeit voort dat de voorschriften die het Bouwbesluit aan verbouw stelt, alleen van toepassing zijn op die 
delen van een bouwwerk die ook daadwerkelijk fysiek worden gewijzigd. De verbouwvoorschriften gelden dus slechts 
voor de bouwingreep en niet voor (onder)delen die ongewijzigd blijven. 
 
Voorschriften veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied 
In afdeling 2.16 zijn de voorschriften opgenomen voor bouwen in een veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied. 
De eisen hebben tot doel het bouwwerk een zodanige kwaliteit te geven dat in het geval van een plasbrand of een 
ander ernstig incident met gevaarlijke stoffen voldoende tijd is om het bouwwerk veilig te verlaten en de brandweer 
voldoende gelegenheid heeft om te voorkomen dat de brand overslaat naar de belendingen. Deze voorwaarden 
gelden voor nieuwbouw; voor bestaande bouw gelden geen voorschriften. Daarbij geldt voor verbouw artikel 2.133a. 
Conform dit artikel geldt dat voor het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk 
uitgegaan moet worden van het rechtens verkregen niveau. 
 
Het rechtens verkregen niveau is in het Bouwbesluit gedefinieerd als:  
“het niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing 
zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een 
bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te  
bouwen bouwwerk”. 
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Het aanpassen van gevels, optoppen van gebouwen zijn voorbeelden van verbouw en moeten derhalve voldoen aan 
het ‘rechtens verkregen niveau’.  
 
Voor de prestatie-eisen ten aanzien van bouwen in een plasbrandaandachtsgebied wordt in artikel 2.133 verwezen  
naar de Regeling Bouwbesluit 2012 [ministeriële regeling]. In de Regeling worden de prestatie-eisen gesteld bij 
bouwen in een plasbrandaandachtsgebied. De eisen worden gesteld aan:  

� de brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie,  
� de brandklasse van de buitengevel en 
� de brandklasse van een dak,  
� de ligging van de vluchtroutes en 
� de brandwerendheid van de bouwconstructie van een bouwwerk. 

In de bijlage zijn voorschriften in zijn geheel opgenomen.  
 
Deze voorschriften gelden uitsluitend voor te bouwen bouwwerken en dus niet voor bestaande bouw. Bij sloop en 
gehele nieuwbouw in het plasbrandaandachtsgebied moet worden voldaan aan deze prestatie-eisen of door middel 
van gelijkwaardigheid invulling aan de functionele eisen. De gelijkwaardigheid kan worden behaald door bijvoorbeeld 
door maatregelen in de omgeving. 
 
De transitie van een kantoorgebouw naar woonfuncties en het optoppen van een gebouw is verbouw in de zin van het 
Bouwbesluit. Vanuit het Bouwbesluit worden dan geen aanvullende bouwtechnische maatregelen geëist anders dan 
de reeds aanwezige kwaliteitsniveau. Het fysiek aanwezige niveau zal waarschijnlijk geen maatregelen in het kader 
van externe veiligheid kennen, wat betekent dat de ondergrens bestaande bouw is. Voor bestaande bouw worden 
geen eisen gesteld. 
 
Het wenselijke niveau zal in de praktijk echter hoger liggen dan het niveau wat wordt behaald door het strikt volgen 
van de regels. Advies is derhalve om de transformatie risicogericht te beschouwen. Het gebouw, de gebruikers, de 
externe risico’s, scenario’s en de omgevingskenmerken worden hierin meegenomen om de bewoners te beschermen 
bij een transportongeval met gevaarlijke stoffen. 
 
Resumé 
Bij de transitie en verbouw van kantoren naar woningfuncties geeft het Bouwbesluit 2012 voor het verbouwen in een 
plasbrandaandachtsgebied geen aanvullende bouwtechnische eisen dan het aanwezige ‘Rechtens verkregen niveau’. 
Dit houdt in dat de aangetroffen bouwkundige kwaliteitsniveau minimaal moet worden aangehouden, met als 
maximum het omschreven nieuwbouw-niveau. Het wenselijke niveau zal in de praktijk hoger liggen. Advies is derhalve 
om voor de transformatie risicogericht te beschouwen. 
Bij sloop en gehele nieuwbouw in het plasbrandaandachtsgebied moet wel worden voldaan aan de nieuwbouw 
voorschriften.  

Milieu - Plasbrandgevaar
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Lid 2. 
In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een geheel in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied te 
bouwen bouwwerk is uitsluitend een van de basisnetroute afgekeerde doorgang aanwezig waardoor een vluchtroute 
voert. 
Art. 2.9   
Lid 1. 
Voor een te bouwen bouwwerk dat gelegen is in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied zijn de 
voorschriften van afdeling 2.2 van het besluit van overeenkomstige toepassing waarbij wordt uitgegaan van de 
buitenruimte als een subbrandcompartiment of brandcompartiment en een buitenbrandkromme volgens NEN-EN 
13501-2. 
Lid 2. 
Na het ontstaan van brand in een veiligheidzone of plasbrandaandachtsgebied bezwijkt een boven die veiligheidszone 
of dat plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwconstructie niet binnen 90 minuten, bepaald volgens artikel 2.11 
van het besluit en uitgaande van ontwerpbrandscenario’s zoals bedoeld in paragraaf 2.2 van NEN-EN 1991-1-2. 
Art. 2.10   
Een in een veiligheidzone te bouwen bouwwerk met een mechanisch ventilatiesysteem heeft een voorziening 
waarmee dat systeem bij een calamiteit handmatig kan worden uitgeschakeld. 
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Bijlage I: Voorschriften uit Regeling Bouwbesluit 
Paragraaf 2.3 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied 
 
Art. 2.4   Lid 1. 
Een geheel of gedeeltelijk in een veiligheidszone bij een weg of spoorweg te bouwen bouwwerk dat tevens een 
beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is, voldoet aan het bepaalde in de 
artikelen 2.5 tot en met 2.10. 
Lid 2. 
Een geheel of gedeeltelijk in een plasbrandaandachtsgebied te bouwen bouwwerk dat tevens een kwetsbaar of 
beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is, voldoet aan het bepaalde in de 
artikelen 2.5 tot en met 2.9. 
Lid 3. 
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een boven de volle breedte van een weg of spoorweg die slechts 
voor een deel van die breedte een veiligheidszone betreft, te bouwen bouwwerk dat tevens een beperkt kwetsbaar 
object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen is. 
Lid 4. 
Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een geheel of gedeeltelijk in een veiligheidszone bij een 
binnenwater te bouwen bouwwerk dat tevens een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen is. 
Lid 5. 
Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op bouwwerken voor zover die bouwwerken objecten met 
een hoge infrastructurele waarde als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn. 
Art. 2.5  
De brandwerendheid van de uitwendige scheidingsconstructie van een gedeelte van een te bouwen bouwwerk dat 
gelegen is in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied is ten minste 60 minuten van buiten naar binnen 
bepaald volgens NEN 6069, uitgaande van de buitenruimte als een brandcompartiment en een buitenbrandkromme 
volgens NEN-EN 13501-2. 
Art. 2.6   
Lid 1. 
Een in een aan de buitenlucht grenzende zijde van een in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied gelegen 
constructieonderdeel van een te bouwen bouwwerk voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
Lid 2. 
In afwijking van het eerste lid voldoet een deur, een raam, een kozijn of een daaraan gelijk te stellen 
constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
Lid 3. 
Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen in ieder vlak van de uitwendige 
scheidingsconstructie met een afmeting van 3 m bij 3 m, waarvoor volgens het eerste lid een eis geldt, is die eis niet 
van toepassing. 
Lid 4. 
Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een dak. 
Art. 2.7   
Lid 1. 
Een in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied gelegen dak of een gedeelte daarvan van een te bouwen 
bouwwerk is voorzien van een constructieonderdeel waarvan de aan de buitenlucht grenzende zijde voldoet aan 
brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. 
Lid 2. 
Op ten hoogste 5% van de oppervlakte van het in het eerste lid bedoelde constructieonderdeel is de eis van het eerste 
lid niet van toepassing. 
Art. 2.8   
Lid 1. 
In een aan de buitenlucht grenzende zijde van een gedeeltelijk in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied te 
bouwen bouwwerk is geen in de veiligheidszone of het plasbrandaandachtsgebied gelegen doorgang aanwezig 
waardoor een vluchtroute voert. 
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1 Inleiding 
Op verzoek van de gemeente Almere voert Antea Group een milieuzoneringsonderzoek uit voor 
de transformatie van de kantorenlocatie gelegen aan de Louis Armstrongweg naar een combina-
tie van wonen en werken (gemengd gebied). Op de kantorenlocatie is een aantal  kantoorgebou-
wen aanwezig, de gemeente wil in dit gebied de mogelijkheid creëren om kantoorgebouwen te 
transformeren naar appartementen.  

1.1 Aanleiding 

Op de kantorenlocatie aan de Louis Armstrongweg is de leegstand onder de 13 kantoorgebou-
wen groot, mede daarom wil de gemeente deze locatie, die grenst aan de Muziekwijk Noord, 
ontwikkelen tot een gemengd gebied met woningen, kantoren en voorzieningen.  
De kantorenlocatie wordt omsloten door de Louis Armstrongweg, het spoor, het Michael Jack-
sonplein en aan de zuidkant door het bedrijventerrein Hollandsekant. In Figuur 1 is de ligging van 
de kantorenlocatie weergegeven. 
 

 
Figuur 1 Overzicht ligging kantorenlocatie Louis Armstrongweg 

1.2 Doel van het onderzoek 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat toekomstige 
bewoners en gebruikers van het gebied een goed woon-, werk- en leefklimaat hebben. Dit onder-
zoek heeft tot doel te bepalen in hoeverre een goed woon- werk- en leefklimaat kan worden ge-
garandeerd en wat de te verwachten milieuruimte van het bedrijventerrein ‘Hollandsekant’ be-
draagt.  
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1.3 Werkwijze 

Om de milieuruimteclaim van de activiteiten van ‘Hollandsekant’ inzichtelijk te maken, is onder-
zoek verricht in vier stappen: 
 
Stap 1. Inventarisatie milieucontouren VNG 
Op basis van deze stap wordt bepaald wat de maximale milieuruimte bedraagt van de op het be-
drijventerrein ‘Hollandsekant’ toegelaten bedrijven. Met behulp van de VNG-uitgave 'bedrijven 
en milieuzonering' editie 2009 worden richtafstanden bepaald. Deze richtafstand geeft een indi-
catie of de benodigde milieuruimte van een activiteit de omliggende gevoelige objecten (o.a. mo-
gelijke toekomstige woningen) raakt of overlapt. Indien er overlapping plaatsvindt dan is er mo-
gelijk sprake van een niet aanvaardbare hindersituatie en zal nader onderzoek moeten uitwijzen 
of er daadwerkelijk sprake is van hinder.  
 
Stap 2. Bepaling omgevingstype 
In deze tweede stap wordt gekeken naar de omgeving waarin de gevoelige objecten, de toekom-
stige woningen op de kantorenlocatie, zich bevinden. Aan de hand van deze inventarisatie zal blij-
ken of de (milieu)contouren voor de voorgenomen activiteiten reëel zijn in relatie tot de ligging 
van de gevoelige objecten in de omgeving. Indien een gevoelig object in een rumoerige omgeving 
is gelegen (gemengd gebied), dan mogen de standaardafstanden uit de VNG-uitgave met één 
stap worden verlaagd 
 
Stap 3. Beschrijven maximaal planologische invulling 
Aan de hand van dossieronderzoek zal worden bekeken welke bedrijven er momenteel gevestigd 
zijn op bedrijventerrein Hollandsekant die mogelijk een richtafstand hebben tot het plangebied. 
Voor deze bedrijven zal de bedrijfscategorie en de specifieke omstandigheden worden bekeken 
waarna een oordeel zal worden gegeven of de aanwezige bedrijven van invloed zijn op de kanto-
renlocatie.  
 
Stap 4. Beoordelen bestaande situatie 
Aan de hand van het gebiedstype en de werkelijke afstanden zal worden bekeken of er kan wor-
den voldaan aan de richtafstanden. Indien op basis van deze uitkomsten knelpunten blijken, dan 
is aanvullend onderzoek en/of specifieke berekeningen (bijvoorbeeld geluidsonderzoek) nodig 
om de werkelijke milieuruimte te bepalen c.q. de invloed ter plaatse van omliggende gevoelige 
objecten te bepalen. 

1.4 Relevante wet- en regelgeving 

Milieuzoneringen 
Vanuit milieu-oogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en een 
milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand wordt een milieuzonering genoemd. Een mi-
lieuzonering vormt het indirecte ruimtegebruik van een milieubelastende activiteit. Milieuzone-
ringen zijn wederkerig. Dit betekent dat bij de beoordeling van een vergunning op bijvoorbeeld 
het aspect geuremissie een vrije afstand van 50 meter moet worden aangehouden. Deze afstand 

 

 

Onderzoek milieuzonering Louis Armstrongweg 
Almere 
 
onderzoek naar de invloed van de bedrijven op Hollandsekant 
 
  
 
projectnummer  0434543.00 
   
definitief    
3 augustus 2018 
 
 
    
 

datum vrijgave  beschrijving revisie    goedkeuring  vrijgave 
6 augustus 2018  definitief       

 

Colofon 
 
 
Projectgroep bestaande uit 
mr. K.F. Peperkoorn 
ing. K.T. Stijkel 
Msc. R.H. Kouwen 
 
 
              



36

Milieu - Milieuzonering

Bijlage 18:

Onderzoek milieuzonering Louis Armstrongweg Almere 
onderzoek naar de invloed van de bedrijven op Hollandsekant 
projectnummer 0434543.00 
3 augustus 2018  
Gemeente Almere - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

 
 
 
 

Blad 3 van 10 

 

is dan dezelfde afstand die van toepassing is wanneer geurgevoelige objecten, zoals woning-
bouw, in de directe nabijheid worden geprojecteerd. Ook in het Activiteitenbesluit milieubeheer 
zijn verschillende normen en richtafstanden voor zoneringen opgenomen.  
Op grond van diverse normstellingen valt het indirect ruimtegebruik van milieubelastende activi-
teiten af te leiden. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn voor dit onderzoek de vol-
gende, op dit moment geldende, beleidskaders relevant: 

� Wet ruimtelijke ordening, 
� VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, 
� Externe veiligheid. 

 
Hieronder wordt aan deze wetten en besluiten een nadere uitwerking gegeven.  
 
Wet ruimtelijke ordening 
Milieuzoneringen kunnen direct vastgelegd worden in bestemmingsplannen. Voorbeelden hier-
van zijn geluidszoneringen langs wegen en plofcirkels rond munitiedepots.  
In bestemmingsplannen kunnen ook meer globale zoneringen worden opgenomen welke gekop-
peld zijn aan een ‘staat van inrichtingen’. Met deze globale zonering kunnen naar gelang de af-
stand tot gevoelige objecten toeneemt, activiteiten met een hogere/zwaardere ‘hindercategorie’ 
worden toegelaten. De afstand, die voor die activiteiten moeten worden aangehouden, staat om-
schreven in die ‘staat van inrichtingen’. 
Wanneer de ontwikkeling van gevoelige bestemmingen (bijv. geur- of geluidsgevoelige objecten) 
tot gevolg heeft dat conform de ‘staat van inrichtingen’ minder ontwikkeling mogelijk is, kan dit 
grond zijn voor een claim op planschade.  
 
Toets conform VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ 
De VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' editie 2009 ofwel het 'groene boekje' geeft hand-
reikingen voor een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving en voor de 
inpassing van gevoelige bestemmingen nabij bedrijven. In deze publicatie worden per bedrijfs-
soort en milieucompartiment indicatieve afstanden gegeven tot gevoelige objecten. Deze vor-
men vaak de basis voor de ‘staat van inrichtingen’. De afstanden hebben een signalerende wer-
king. 
 
Indien een milieuzonering een gevoelig object raakt of overlapt, is maatwerk noodzakelijk om de 
locatie specifieke afstand te bepalen. Hierbij kan blijken dat de daadwerkelijke afstand meer of 
minder bedraagt dan het groene boekje aangeeft. Uit een reeks van jurisprudentie blijkt dat aan 
de signalerende werking van deze publicatie veel waarde wordt gehecht. Uit jurisprudentie blijkt 
echter ook dat de resultaten van dit maatwerk meer bepalend zijn dan de informatie uit de ‘VNG-
uitgave'.  
 
Externe veiligheid 
In het kader van externe veiligheid worden de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of han-
delingen met gevaarlijke stoffen beschreven. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrij-
ven) of transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepas-
sing. Het huidige beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de Wet Basisnet. Het be-
leid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
en bijbehorende ministeriële regeling (Revi).  
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In de directe nabijheid van de voorgenomen planontwikkeling is een transportroute (spoor) voor 
gevaarlijke stoffen gelegen. In het kader van externe veiligheid moet daarom een beoordeling 
van het groepsrisico plaatsvinden. Deze externe veiligheidsberekeningen worden in het kader van 
deze ruimtelijke ontwikkeling uitgevoerd, maar vormen geen onderdeel van dit onderzoek.  

1.5 Leeswijzer 

Dit rapport omvat de volgende hoofdstukken: 
� In hoofdstuk 2 worden de voor de kantorenlocatie aan de Louis Armstrongweg aan te 

houden richtafstanden bepaald en worden de specifieke activiteiten en bijbehorende 
(milieu)contouren bepaald.  

� In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 3, is een samenvatting en een conclusie van het on-
derzoek opgenomen. 

  



38

Milieu - Milieuzonering

Bijlage 18:

Onderzoek milieuzonering Louis Armstrongweg Almere 
onderzoek naar de invloed van de bedrijven op Hollandsekant 
projectnummer 0434543.00 
3 augustus 2018  
Gemeente Almere - Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

 
 
 
 

Blad 5 van 10 

 

2 Specifieke milieucontouren  
De kantorenlocatie grenst aan de zuidwestzijde aan het bedrijventerrein Hollandsekant. Voor dit 
bedrijventerrein is op 8 december 2016 het bestemmingsplan ‘Hollandsekant’ vastgesteld. Op 
onderstaande verbeelding zijn de kantorenlocatie aan de Louis Armstrongweg (rood) en het be-
drijventerrein Hollandsekant (paars) weergegeven.  
 

 
Figuur 2 Bestemmingsplan ‘Hollandschekant’ 

 
Volgens het bestemmingsplan zijn binnen de bestemming ‘Bedrijf’ bedrijven behorende tot (ten 
hoogste) categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan, die in het bestemmings-
plan onder bijlage 1 is opgenomen. 
 
De grootste afstand tot rustige woongebieden die hoort bij de categorieën zoals deze zijn opge-
nomen in de VNG publicatie is opgenomen in Tabel 1. 
 

Tabel 1 overzicht bedrijfscategorieën en grootste afstand 
categorie Afstand tot rustig woongebied  Afstand tot gemengd gebied  
1 10 0 
2 30 10 
3.1 50 30 
3.2 100 50 
4.1 200 100 
4.2 300 200 
5.1 500 300 
5.2 700 500 
5.3 1000 700 
6 1500 1500 
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Uit bovenstaande tabel volgt dat voor een bestemmingsplan dat bedrijven toestaat tot milieuca-
tegorie 3.2. de grootste (richt)afstand tot rustige woongebieden 100 meter bedraagt.  
 
Naast de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen bedrijven tot en met milieucategorie 
3.2. biedt het bestemmingsplan op basis van artikel 3.5 van de planregels de mogelijkheid om 
door middel van een omgevingsvergunning bedrijven toe te staan tot ten hoogste 2 categorieën 
hoger dan de bestemmingsomschrijving thans toestaat ((dus tot en met categorie 4.2.) of die niet 
in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd. 
 
Voorwaarde voor deze mogelijkheid is dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving 
(gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aan-
gegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de toelaatbare catego-
rie(ën) van de Staat van Bedrijfsactiviteiten die in het bestemmingsplan onder bijlage 1 is opge-
nomen. Concreet betekent dit dat bedrijven uit de hogere categorie daadwerkelijk moeten aan-
tonen dat ze aan de richtafstand van categorie 3.1 kunnen voldoen, dus aan de afstand van 100 
meter tot een rustige woonwijk.  

2.1 Gebiedstypering 

De VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) (hierna: VNG-brochure) geeft handreikingen 
voor een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving en voor de inpassing 
van gevoelige bestemmingen nabij bedrijven. De VNG-brochure is geen wet in formele zin, maar 
een gangbare manier om milieuzonering toe te passen. In de VNG-brochure worden per bedrijfs-
soort en per milieuaspect indicatieve afstanden gegeven (hierna: VNG-afstanden) tot gevoelige 
objecten. Indien aan de VNG-afstand wordt voldaan, kan gesteld worden dat hinder niet te ver-
wachten is. 
 
De VNG-brochure bevat specifieke regelingen voor "gemengde gebieden" en "gebieden met 
functiemenging". Dit zijn gebieden waar bewust verschillende functies (wonen en bedrijvigheid) 
met elkaar worden gemengd, zoals (winkel)centra. Voor deze gebieden wordt een hogere milieu-
belasting aanvaardbaar geacht. 
 
Voor de toepassing van de afstanden is daarom van belang te bepalen onder welk gebiedstype de 
kantorenlocatie na de transformatie moet worden ingedeeld. Het toekomstig gebruik van de kan-
torenlocatie bestaat uit de functies wonen, kantoren en voorzieningen, daarnaast is de locatie 
gelegen in de directe nabijheid van het spoor aan de ene kant en aan de andere kant de Louis 
Armstrongweg. Daarmee is het gebied op basis van de VNG-publicatie aan te merken als ge-
mengd gebied. De richtafstanden zijn afhankelijk van het omgevingstype. In Tabel 1 zijn de richtaf-
standen opgenomen die gelden ten opzichte van het omgevingstype rustig woongebied en ten 
opzichte van gemengd gebied weergegeven. Omdat het gebied is aan te merken als gemengd ge-
bied kunnen de richtafstanden, zoals uit de tabel valt af te lezen, met 1 stap worden verlaagd. 
 
Overigens geldt dat niet automatisch voor het aspect gevaar, in die situaties waarin gevaar de be-
palende afstand is, is op de betreffende bedrijven veelal het Besluit externe veiligheid (Bevi) van 
toepassing (met uitzondering van bijvoorbeeld vuurwerkinrichtingen en nucleaire bedrijven). In 
die situatie moet getoetst worden aan de afstanden tot woonbebouwing (en andere kwetsbare 
objecten) die vanuit het Bevi geldend is voor die bedrijven. Naast dat deze afstand veelal lager is 
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dan de in de lijst opgenomen maximale afstanden, zijn bedrijven die vallen onder het Bevi niet 
toegestaan op het bedrijventerrein Hollandsekant.  

2.2 Beoordeling maximaal planologische invulling  

Om de situatie inzichtelijk te maken is in Tabel 3 de grootste richtafstand  voor gemengd gebied 
van de categorieën die op basis van het bestemmingsplan Hollandsekant zijn toegelaten (milieu-
categorie 3.2), geografisch weergegeven.  
 

 
Figuur 3 overzicht zonering op basis van richtafstanden voor gemengd gebied 

Uit Figuur 3 blijkt dat de bouwvlakken van de kantorenlocatie aan de Louis Armstrongweg 2-18 
gedeeltelijk binnen de richtafstand van 50 meter zijn gelegen ten opzichte van  de bouwvlakken 
van het bedrijventerrein Hollandsekant. Daarmee wordt niet voldaan aan de richtafstand. Louis 
Armstrongweg 2-18 ligt binnen de aan de houden afstand. 

2.3 Beoordeling bestaande situatie 

Voor het analyseren van de bestaande situatie zijn de 3 dichtstbijzijnde bedrijven ten opzichte 
van de kantorenlocatie beschouwd en die mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling. Het be-
treft de volgende locaties: 

- Beemsterweg 21 (Dutch Meat Services) 
- Beemsterweg 22 (Graficol) 
- Beemsterweg 23 (Banis Verhuizingen/Meubelopslag Almere) 
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Voor deze locaties is gekeken of halvering van de richtafstand (voor gemengd gebied) voor deze 
bedrijven mogelijk is. 
Voor de beoordeling van de bestaande situatie hebben we bij de gemeente Almere de relevante 
milieugegevens opgevraagd van deze drie dichtstbijzijnde bedrijven. 
 
Beemsterweg 21 
Op deze locatie is Dutch Meat Services B.V. (DMS) gevestigd, dit bedrijf verwerkt aangevoerd 
vlees tot de technische vleesdelen en portioneert het vlees in door de klant opgegeven porties. 
Voor de opslag van het te verwerken vlees en de producten en voor de verwerkingsruimten be-
schikt DMS over koelinstallaties. Uit de documentatie is niet te achterhalen welk koelmiddel is 
gebruikt. De inrichting is niet bekend als risicovolle inrichting daarom is of de hoeveelheid Ammo-
niak kleiner dan de ondergrens die is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen of 
wordt er een ander gas gebruikt als koelmiddel.  
Het bedrijf valt in de bedrijfscategorie 4632: Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en ge-
vogelte (niet levend). Deze categorie omvat alle bewerkingen die nodig zijn om geslacht vee te 
proportioneren teneinde vers vlees te kunnen verkopen (dus geen vleeswaren). De richtafstan-
den voor deze categorie van bedrijfstypering zijn weergegeven in onderstaande tabel .  
 

Tabel 2 overzicht richtafstanden tot rustige woonwijk voor Beemsterweg 23 

SBI code Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar Categorie 

4632 Groothandel in vlees 10 0 30 50R 3.1 

 
Het bedrijf bevindt zich op circa 100 meter van de kantorenlocatie. Op basis van deze richtafstan-
den, de aard van de activiteiten en de werkelijke afstand wordt voldaan aan de richtafstanden. 
De planregels van het bestemmingsplan Hollandse Kant borgen dat ook in de toekomst aan de 
richtafstanden wordt voldaan. 
 
Beemsterweg 22 
Op deze locatie is Graficol gevestigd, dit bedrijf richt zich op het veredelen van formulieren in de 
breedste zin van het woord. Waarbij het integreren van pasjes en labels in formulieren een zeer 
groot aandeel heeft. Het bedrijf is in te delen in de categorie overige grafische activiteiten code 
1814 overige grafische activiteiten.  
 

Tabel 3 overzicht richtafstanden tot rustige woonwijk voor Beemsterweg 23 

SBI code Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar Categorie 

1814 Overige grafische activitei-
ten 

30 0 30 10 2 

 
Het bedrijf bevindt zich op circa 82 meter van de kantorenlocatie en de grens van het bouwvlak 
ligt op ca 70 meter van de kantorenlocatie. Op basis van deze richtafstanden, de aard van de acti-
viteiten en de werkelijke afstand wordt voldaan aan de richtafstanden. De planregels van het be-
stemmingsplan Hollandsekant borgen dat ook in de toekomst aan de richtafstanden wordt vol-
daan. 
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Beemsterweg 23 
Op deze locatie is Banis Verhuizingen/Meubelopslag Almere gevestigd, een verhuisbedrijf met 
een meubel opslag faciliteit. Vanuit deze locatie vertrekken de voertuigen naar de opdrachtloca-
tie en zullen deze op enig moment in de dag weer terugkomen. Voor de opslag worden door het 
bedrijf containers bij de klant neergezet en vervolgens op afroep opgehaald en in de opslagfacili-
teit aan de Beemsterweg 23 geplaatst. Kortom de belangrijkste vorm van milieubelasting ont-
staat ten gevolge van aankomende en vertrekkende vrachtwagens.  
 
Voor de locatie Beemsterweg 23 is geen dossier aangetroffen. Hierom hebben wij voor dit be-
drijf, voor zover mogelijk, een inschatting gemaakt van de bedrijfscategorie en is op basis daar-
van bepaald of dit bedrijf nog van invloed is op de kantorenlocatie. Naar aard van de bedrijfsacti-
viteiten sluit de SBI code 52102 Distributiecentra en 52109 Opslaggebouwen (verhuur opslag-
ruimte) het meest aan. In Tabel 4 zijn de bijbehorende afstanden voor de verschillende aspecten 
weergegeven.  
 

Tabel 4 overzicht richtafstanden tot rustige woonwijk voor Beemsterweg 23 

SBI code Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar Categorie 

52102 Distributiecentra 30 10 50 50 3.1 

52109 Opslaggebouwen (verhuur 
opslagruimte) 

0 0 30 10 2 

 
De grootste afstand voor de Beemsterweg 23 bedraagt 50 meter, deze richtwaarde wordt gege-
ven voor de aspecten geluid en externe veiligheid. De afstand voor externe veiligheid moet altijd 
getoetst worden aan de wettelijke afstanden zoals die zijn opgenomen of volgen uit het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) of de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Bij een 
verhuisbedrijf annex meubelopslaglocatie zal het Bevi niet van toepassing zijn. Daarmee is de 
grootste richtafstand 50 meter tot een rustige woonwijk voor geluid en deze mag, op basis van 
de VNG publicatie, met 1 stap worden teruggebracht en wordt dan 30 meter. Het bedrijf aan de 
Beemsterweg 23 zit op ca. 42 meter van de kantorenlocatie en voldoet daarmee aan de richtaf-
stand. 

3 Samenvatting en conclusies 
In dit onderzoek is gekeken naar de ruimteclaim van het bedrijventerrein Hollandsekant en de 
daar aanwezige bedrijven ten opzichte van de kantorenlocatie aan de Louis Armstrongweg. Hier-
voor zijn de richtafstanden van de relevante activiteiten bepaald waarmee rekening moet wor-
den gehouden in het kader van de planvorming en uiteindelijk een goede ruimtelijke ordening. 
 
Na transformatie is de kantorenlocatie aan te merken als een gemengd gebied zoals omschreven 
in de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (uitgave 2009). Op basis daarvan mag de 
maximale richtafstand van de op het bedrijven terrein Hollandsekant toegelaten bedrijven met 1 
stap worden verlaagd. Dat betekent dat bij invulling van de maximaal planologische invulling (tot 
en met bedrijfscategorie 3.2) de richtafstand 50 meter bedraagt. De bouwvlakken van de  kanto-
renlocatie aan de Louis Armstrongweg 2-18 liggen binnen 50 meter van het bedrijventerrein en 
daarmee wordt niet voldaan aan deze richtafstand.  
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Voor de bestaande situatie qua bedrijven op het bedrijventerrein Hollandsekant is gekeken naar 
de bedrijven op de volgende adressen: 

- Beemsterweg 21 (Dutch Meat Services) 
- Beemsterweg 22 (Graficol) 
- Beemsterweg 23 (Banis Verhuizingen/Meubelopslag Almere) 

 
Voor de Beemsterweg 21 geldt een grootste richtafstand van 50 meter tot een rustige woonwijk 
voor geluid en deze mag, op basis van de VNG publicatie, met 1 stap worden teruggebracht naar 
30 meter. Het bedrijf aan de Beemsterweg 21 ligt op circa 100 meter van de kantorenlocatie en 
voldoet daarmee aan de daarvoor geldende richtafstand. 
 
Voor de Beemsterweg 22 geldt een grootste richtafstand van 30 meter tot een rustige woonwijk 
voor geluid en deze mag, op basis van de VNG publicatie, met 1 stap worden teruggebracht naar 
10 meter. Het bedrijf aan de Beemsterweg 23 ligt op circa 80 meter van de kantorenlocatie en 
voldoet daarmee aan de daarvoor geldende richtafstand. 
 
Voor de Beemsterweg 23 geldt een grootste richtafstand van 50 meter tot een rustige woonwijk 
voor geluid en deze mag, op basis van de VNG publicatie, met 1 stap worden teruggebracht naar 
30 meter. Het bedrijf aan de Beemsterweg 23 ligt op circa 42 meter van de kantorenlocatie en 
voldoet daarmee op dit moment aan de daarvoor geldende richtafstand. 
 
Voor de locatie Louis Armstrongweg 2-18 geldt dat niet wordt voldaan aan de richtafstanden 
voor gemengd gebied in geval er sprake is van een wijziging van de activiteiten of de vestiging 
van een ander bedrijf op het adres Beemsterweg 23 waardoor de richtafstand 100 meter wordt 
en na 1 stap verlaging voor gemengd gebied 50 meter betreft. Daarmee is er zonder specifieke 
maatregelen geen sprake van een goede ruimtelijke ordening wanneer de transformatie voor 
deze locatie wordt doorgezet, omdat er niet wordt voldaan aan de richtafstanden.  
Een mogelijke oplossing kan zijn om dat deel van de locatie dat is gelegen aan de kant van Hol-
landsekant (en dat deel is gelegen  binnen de richtafstand) buiten de transformatie te houden. 
Een andere mogelijkheid is voor het perceel Beemsterweg 23 het bestemmingsplan Hollandse-
kant aan te passen naar maximaal bedrijfscategorie 3.1. In dat geval kan de huidige bedrijfsvoe-
ring op het adres worden voortgezet, maar is een wijziging naar een hogere milieucategorie met 
een richtafstand van 50 meter voor gemengd gebied niet meer mogelijk.  
Tot slot zou gekeken kunnen worden naar maatregelen aan de te realiseren woningen die een 
goed woonklimaat kunnen waarborgen bij de hogere milieucategorie. 
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Warmtenet

Water (blauw) en Riolering (paars)

Middenspanning (rood) en Laagspanning (blauw)

Datatranspoort 
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Bestemmingsplan

Artikel 7 Gemengd-4

Link naar de toelichting op de bestemming ‘Gemengd-4’
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Gemengd-4’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kantoor, inclusief vergader- en congresfaciliteiten;
b. dienstverlening, inclusief ondergeschikte bijbehorende workshops;
c. maatschappelijke voorzieningen, voor zover het geen geluidgevoelige objecten in de zin van de Wet geluidhinder zijn;
d. ter plaatse van de aanduiding ‘kinderdagverblijf ’, is tevens een kinderdagverblijf toegestaan;
e. ter plaatse van de aanduiding ‘onderwijs’, is tevens een school toegestaan;
met de daarbij behorende:
f. erven;
g. verkeers- en verblijfsgebieden en parkeervoorzieningen;
h. straatmeubilair en reclameobjecten;
i. groen-, waterhuishoudings- en nutsvoorzieningen,
j. overige functioneel met de hiervoor genoemde bestemmingen verbonden voorzieningen;
een en ander met dien verstande:
k. afhaalpunten zijn toegestaan;
l. risicovolle inrichtingen niet zijn toegestaan;
m. opslag, herverpakking en verkoop van vuurwerk niet is toegestaan.
onder de voorwaarde dat:
n. op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de parkeernormen, als bedoeld in bijlage 1 Lijst van parkeer-
normen èn in voldoende laad- en losruimte;
waarbij:
o. de in lid n bedoelde parkeergelegenheid voor het parkeren van auto’s afmetingen moet hebben, die zijn afgestemd op gangbare personen-
auto’s. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien de afmetingen bij langsparkeren tenminste 2 m breed bij 5,5 m lang (waarbij de eerste en 
laatste parkeerplaats 6 m lang zijn) en bij andere parkeervormen (b.v. haaksparkeren) tenminste 2,5 m breed en 5 m lang bedragen.

7.2 Bouwregels
Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving uitsluitend bouwwerken worden gebouwd, met dien 
verstande dat:
ten aanzien van gebouwen geldt dat:
a. alleen gebouwd mag worden binnen het bouwvlak;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte’ de voorgeschreven maximale bouwhoogte in acht dient te worden genomen;
c. ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage’ het voorgeschreven maximum bebouwingspercentage in acht dient te 
worden genomen;
ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
d. erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel en het verlengde daarvan: bouwhoogte maximaal 1 m;
e. overige erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte maximaal 2 m;
f. lichtmasten: bouwhoogte maximaal 9 m;
g. antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast: bouwhoogte maximaal 15 
m;
h. kunstobjecten: bouwhoogte maximaal 6 m, oppervlakte maximaal 10 m2;
i. vlaggenmasten: bouwhoogte maximaal 9 m;
j. gevel- en lichtreclames en gebouwaanduidingen: bouwhoogte mag het gevelvlak van het hoofdgebouw niet overschrijden;
k. vrijstaande reclameobjecten: bouwhoogte is gelijk aan de maximale bouwhoogte voor gebouwen;
l. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte maximaal 3 m.
7.3 Afwijken van de gebruiksregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. 7.1 onder n:
1. mits uit een parkeerbalans blijkt dat er voldoende parkeergelegenheid en laad- en losruimte in het openbaar gebied of anderszins aanwe-
zig is;
2. voor functies die niet voorkomen in bijlage 1 Lijst van parkeernormen indien is voorzien in voldoende parkeergelegenheid en laad- en 
losruimte.
b. lid 7.1 onder o ten aanzien van de afmetingen van parkeerplaatsen, mits wordt aangetoond dat met andere afmetingen volstaan kan wor-
den.

Bijlage 20:
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Lijst van parkeernormen 
 

De parkeernormen in deze lijst zijn gebaseerd op de parkeerkencijfers zoals gepubliceerd in de 
CROW-publicatie ‘Kencijfers en verkeersgeneratie’ 317. De volgende normen, uitgedrukt in het 
aantal parkeerplaatsen per woning, zitplaats, baan dan wel brutovloeroppervlak (afgekort: bvo) zijn 
van toepassing. Voor dit gebied geldt een norm voor sterk stedelijk gebied in de rest bebouwde kom.  

Koop, vrijstaand 2,1 pp/ per woning 
Koop, twee-onder-een-kap 2,0 pp/ per woning 
Koop, tussen/hoek 1,8 pp/ per woning 
Koop, etage, duur (>120 m2 gbo) 1,9 pp/ per woning 
Koop, etage, midden (91-120 m2 gbo) 1,7 pp/ per woning 
Koop, etage, goedkoop (61-90 m2 gbo) 1,5 pp/ per woning 
Huurhuis, vrije sector 1,8 pp/ per woning 
Huurhuis, sociale huur 1,5 pp/ per woning 
Huur, etage, duur (>90 m2 gbo) 1,7 pp/ per woning 
Huur, etage, midden/goedkoop (61-90 m2 gbo) 1,3 pp/ per woning 
Huur, etage, klein, goedkoop (<60 m2 gbo) 1,0 pp/ per woning 
- tiny houses 1,0 pp/ per woning 
- tiny houses < 750 meter van treinstation 0,9 pp/ per woning 
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) 0,7 pp/ per kamer 
Studentenwoning 0,3 pp/ per kamer 
Aanleunwoning, serviceflat, zelfstandige woning met 
beperkte zorgvoorziening 1,1 pp/ per woning 

Kantoor (zonder baliefunctie) 1,8 pp/ 100 m2 bvo 
Commerciële dienstverlening 2,4 pp/ 100 m2 bvo 
Bedrijfsverzamelgebouw  3,0 pp/ 100 m2 bvo 
Discountsupermarkt  7,1 pp/ 100 m2 bvo 
Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)  6,1 pp/ 100 m2 bvo 
Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniv.)  5,6 pp/ 100 m2 bvo 
Stadsdeelcentrum 6,9 pp/ 100 m2 bvo 
Kringloopwinkel 1,7 pp/ 100 m2 bvo 
Bruin- en witgoedzaken  7,7 pp/ 100 m2 bvo 
Woonwarenhuis/woonwinkel (overig) 1,8 pp/ 100 m2 bvo 
Woonwarenhuis (zeer groot) 5,2 pp/ 100 m2 bvo 
Meubelboulevard/woonboulevard 2,4 pp/ 100 m2 bvo 
Winkelboulevard  4,0 pp/ 100 m2 bvo 
Outletcentrum 10,1 pp/ 100 m2 bvo 
Bouwmarkt 2,4 pp/ 100 m2 bvo 
Tuincentrum (inclusief buitenruimte)  2,7 pp/ 100 m2 bvo 
Bibliotheek 1,2 pp/ 100 m2 bvo 
Museum 1,0 pp/ 100 m2 bvo 
Filmtheater/filmhuis  8,3 pp/ 100 m2 bvo 
Wijkgebouw 2,9 pp/ 100 m2 bvo 
Bowlingcentrum  3,3 pp/ bowlingbaan 
Biljartcentrum/snookercentrum 1,5 pp/ tafel 

Parkeren (parkeernorm volgens bestemmingsplan)

Bijlage 21:

geldig 2018 tot 1 juli 2019
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Bijlage 21:

Parkeren (concept nieuwe parkeernorm)

printdatum: 13-9-2018

van tot van tot

Koop, duur 230.000,- per woning 1,6 1,8 2,1
Koop, middelduur 192.000,- 230.000,- per woning 1,5 1,7 2,0
Koop, goedkoop 192.000,- per woning 1,0 1,3 1,5
Huur, duur 850,- per woning 1,4 1,6 1,8
Huur, middelduur 711,- 850,- 1,0 1,5 1,7
Huur, sociale huur - grondgebonden 711,- per woning 0,9 1,1 1,3
Huur, sociale huur - appartement 0,7 0,9 1,1
1 kamer appartement < 40 m2 0,6 0,8 1,0
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten) per kamer 0,5 0,7 0,8
Kamerverhuur, zelfstandig (studenten) per kamer 0,3 0,3 0,3
Aanleunwoning, serviceflat, zelfstandige woning 
met beperkte zorgvoorziening per woning 0,4 1,1 1,2

per woning/kamer 0,15 0,2 0,3

Niet-wonen

Werken

Kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 bvo 1,4 2,2 2,8
Commerciële dienstverlening 100 m2 bvo 1,8 2,6 3,8
Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief 100 m2 bvo 1,6 2,2 2,6
Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 100 m2 bvo 0,9 1,1 1,3
Bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 bvo 1,3 1,8 2,2

Winkelen Functie Eenheid p-norm p-norm p-norm

Buurtsupermarkt 100 m2 bvo 2,9 3,7 5,1
Discountsupermarkt 100 m2 bvo 4,3 5,9 8,5
Fullservice supermarkt (laag en middellaag 
prijsniveau) 100 m2 bvo 4,1 5,7 7,2
Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog 
prijsniveau) 100 m2 bvo 4,5 5,0 6,6
Grote supermarkt 100 m2 bvo 6,9 7,9 9,6
Groothandel in levensmiddelen 100 m2 bvo - 7,4 8,1
Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum > 
175.000 inwoners 100 m2 bvo 4,1 - -
Buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 4,1 5,0
Wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,7 5,9
Wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,4 6,5
Wijkcentrum (groot) 100 m2 bvo - 5,8 7,1
Stadsdeelcentrum 100 m2 bvo - 6,2 7,8

1,9 Kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,5 2,2
Bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,4 6,6 8,9
Woonwarenhuis/woonwinkel (overig) 100 m2 bvo 1,4 1,9 2,2
Woonwarenhuis (zeer groot) 100 m2 bvo - - 5,2
Meubelboulevard/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,3 2,8
Winkelboulevard 100 m2 bvo - 4,0 4,7
Outletcentrum 100 m2 bvo - 10,2 11,4
Bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,1 2,7
Tuincentrum (inclusief buitenruimte) 100 m2 bvo - 2,5 2,9
Groencentrum (inclusief buitenruimte) 100 m2 bvo - 2,5 2,9

Sport, Cultuur en 
ontspanning Functie Eenheid p-norm p-norm p-norm

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,7 1,0 1,4
Museum 100 m2 bvo 0,5 0,9 1,2
Bioscoop 100 m2 bvo 4,2 9,0 12,2
Filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 3,6 6,3 8,9
Theater/schouwburg 100 m2 bvo 8,8 9,5 10,3
Musicaltheater 100 m2 bvo 3,4 3,9 4,5
Casino 100 m2 bvo 6,2 6,6 7,0
Wijkgebouw 100 m2 bvo - 2,2 2,9
Bowlingcentrum bowlingbaan 2,1 2,8 3,3
Biljartcentrum/snookercentrum tafel 1,1 1,4 1,6
Dansstudio 100 m2 bvo 2,0 4,4 6,0
Fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,9 3,9 5,3

bovenstaande normen zijn inclusief het aandeel voor bezoekers van bewoners

Zo
ne

 C

Zo
ne

 A

Zo
ne

 B

Koop-/huursomOppervlakte (gbo)

Parkeernormen Almere
datum: 1 september 2018

Wonen                           
(incl. 0,3 ppl 
bezkoekers)

Type woning Eenheid p-norm p-norm p-norm

Functie p-norm p-norm p-normEenheid

geldig vanaf  1 juli 2019 

Louis Armstrongweg = Zone A 
gebied vlakbij treinstation met een lage auto afhankelijkheid
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CIJFERMATIGE BIJLAGE 
 
 
 
Woningtype  Appartement  Rijwoning  2/1 kap / 

vrijstaand 
Overig  Totaal 

Muziekwijk Noord  20%  59%  20%  0%  100% 
Muziekwijk Zuid  20%  66%  13%  1%  100% 
Muziekwijk  20%  62%  17%  1%  100% 
Almere  25%  59%  15%  1%  100% 
 
Aantal kamers  1  2  3  4  5  6+  onbekend  Totaal 
Muziekwijk Noord  0%  4%  22%  54%  18%  1%  0%  100% 
Muziekwijk Zuid  0%  1%  28%  62%  8%  0%  1%  100% 
Muziekwijk  0%  3%  24%  57%  14%  1%  1%  100% 
Almere  1%  4%  24%  51%  12%  2%  6%  100% 
 
Huur/koop  soc huur  soc koop  vrsec 

huur 
vr sec 
koop 

onbekend  Totaal 

Muziekwijk Noord  19%  41%  9%  30%  0%  100% 
Muziekwijk Zuid  26%  57%  1%  16%  0%  100% 
Muziekwijk  21%  47%  6%  25%  0%  100% 
Almere  26%  39%  6%  29%  0%  100% 
 
Bevolking 2016  0‐15  15‐25  25‐45  45‐65  65+  Totaal 
Muziekwijk Noord  16%  15%  22%  35%  12%  100% 
Muziekwijk Zuid  15%  14%  22%  35%  14%  100% 
Muziekwijk  16%  15%  22%  35%  12%  100% 
Almere  20%  13%  28%  29%  10%  100% 
 
Huishoudentype 2016  Eenpersoons  Hh zonder 

kinderen 
hh met 
kinderen  

Totaal 

Muziekwijk Noord  29%  25%  46%  100% 
Muziekwijk Zuid  33%  25%  42%  100% 
Muziekwijk  31%  25%  44%  100% 
Almere  31%  24%  45%  100% 
 
 

 

Appartement Subtotaal Appartement Subtotaal
1 kamer 0 0 44 44

2 kamers 17 18 314 333
3 kamers 90 118 1229 1883
4 kamers 33 363 320 3834

Eindtotaal 140 499 1907 6094

Appartement Subtotaal Appartement Subtotaal
1 kamer € 124.393 € 124.393

2 kamers € 119.500 € 128.139 € 150.566 € 153.035
3 kamers € 138.084 € 145.468 € 163.043 € 169.105
4 kamers € 148.246 € 198.010 € 198.639 € 209.805

Eindtotaal € 138.223 € 183.065 € 166.070 € 193.510
Bron: Wonen-bestand

AlmereAantal verkochte woningen 
2015‐2017

Gem. verkoopprijs 2015‐2017
AlmereMuziekwijk

Muziekwijk

Bijlage 22:

Wonen
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Leidraad aanvullende functies

Bijlage 23:

Omschrijving van gewenste aanvullende functies Louis Armstrongweg:

•	 wonen

•	 kantoren

•	 bedrijven	tot	en	met	categorie	A		van	de	(VNG)	Staat	van	Bedrijfsactiviteiten	–	Functiemenging

•	 dienstverlening	tot	en	met	categorie	A		van	de	(VNG)	Staat	van	Bedrijfsactiviteiten	–	Functiemenging

•	 maatschappelijke	voorzieningen	tot	en	met	categorie	A		van	de	(VNG)	Staat	van	Bedrijfsactiviteiten	–	Functiemenging

•	 cultuur	en	ontspanning	tot	en	met	categorie	A	van	de	(VNG)	Staat	van	Bedrijfsactiviteiten	–	Functiemenging

•	 recreatieve	voorzieningen	tot	en	met	categorie	A	van	de	(VNG)	Staat	van	Bedrijfsactiviteiten	–	Functiemenging

•	 sportvoorzieningen	tot	en	met	categorie	A	van	de	(VNG)	Staat	van	Bedrijfsactiviteiten	–	Functiemenging

•	 horeca	tot	en	met	categorie	A	van	de	(VNG)	Staat	van	Bedrijfsactiviteiten	–	Functiemenging:

	 met	uitzondering	van	horeca	gericht	op	het	verstrekken	van	nachtverblijf	(zoals	hotel,	pension	en	bed	&	breakfast);

	 met	uitzondering	van	horeca	gericht	op	het	exploiteren	van	zaalaccommodatie	(zoals	vergader-	en	congresfaciliteiten,		
	 discotheek,	bar-dancing,	danscafé	en	partycentrum);

•	 ondergeschikte	workshops

•	 detailhandel	als	ondergeschikte	bedrijfsactiviteit	en	ondergeschikte	detailhandel	(maximaal	20%	van	het	totale	bedrijfs	
	 vloeroppervlak	met	een	maximum	van	100	m2	verkoopvloeroppervlak).

Voor	horeca	gelden	beperkte	openingstijden:	van	9:00	tot	22:00	uur

Categorie	A:

Activiteiten	die	zodanig	weinig	milieubelastend	voor	hun	omgeving	zijn,	dat	deze	aanpandig	aan	woningen

kunnen	worden	uitgevoerd.	De	eisen	uit	het	Bouwbesluit	voor	scheiding	tussen	wonen	en	bedrijven	zijn

daarbij	toereikend.

Link	gemeentelijke	visie	werklocaties:

https://www.almere.nl/fileadmin/files/subsites/gemeenteblad/Gemeentelijke_Visie_Werklocaties_in_Almere.pdf
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Deze Staat van Bedrijfsactiviteiten ñFunctiemenging is van toepassing op de gebieden in Almere waar 
functiemenging wordt nagestreefd. 

Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking 

Toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging

BIJLAGE B
VNG Staat van Bedrijfsactiviteiten ñ Functiemenging horeca

Sbi-code Sbi-code 2008  nummer Omschrijving  Categorie

55 55 - Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking  

5511, 5512 5510  Hotels en pensions met keuken, conferen-
tie-oorden en congrescentra

A

553 561  Restaurants, cafetariaís, snackbars, ijssalons 
met eigen ijsbereiding, viskramen e.d.

A

554 563 1 CafÈís, bars A

554 563 2 Discotheken, muziekcafÈís B

Inleiding
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in een bestemmingsplan vast te leggen wordt gebruik-
gemaakt van een milieuzonering. Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies (zoals 
bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk voldoende worden 
gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten. 
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactivi-
teiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal categorieÎn. 

Voor de indeling in de categorieÎn zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:
ï geluid;
ï geur;
ï stof;
ï gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.

In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee voorbeeldstaten voor milieuzonering 
opgenomen, namelijk de ëVoorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinení en de ëVoor-
beeld Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemengingí. In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is 
van functiemenging of in gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een 
grotere levendigheid tot stand te brengen) wordt de Voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging 
toegepast. In de VNG-publicatie is aangegeven dat bij functiemengingsgebieden kan gedacht worden aan:
ï stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
ï horecaconcentratiegebieden;
ï zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
ï (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of gewenst is 
de Voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging worden toegepast.

De activiteiten in functiemengingsgebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal sterk van de 
activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat het in hoofdzaak om:
ï kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
ï bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden noodzakelijkerwijs alleen in de 

dagperiode plaatsvindt;
ï activiteiten die hoofdzakelijk inpandig geschieden.
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GEMEENTELIJKE VISIE WERKLOCATIES IN ALMERE

Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging
De Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging in een bestemmingsplan is gebaseerd op de Voorbeeld 
Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging. Op twee onderdelen wijkt de Staat van Bedrijfsactiviteiten- 
Functiemenging echter af:
1.  alleen de toelaatbaarheid van bedrijven en horeca zijn gekoppeld aan de Staat van Bedrijfsactiviteiten- 

Functiemenging. In de Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging zijn daarom alleen de activiteiten 
opgenomen die passen binnen de de�nities van bedrijf en horeca volgens de begripsbepalingen in de 
regels van een bestemmingsplan. De overige functies zijn in een plan geregeld via de doeleinden-
omschrijvingen van de bestemmingen;

2.  bij de totstandkoming van de lijst is gekeken of de activiteiten van de bedrijven al dan niet in het plan-
gebied thuishoren. Bedrijfsactiviteiten die niet passend zijn voor het plangebied zijn niet in de lijst 
opgenomen.

Categorie-indeling functiemenging
De Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging hanteert de volgende drie categorieÎn met speci�eke 
criteria voor de toelaatbaarheid: 

Categorie A
Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig aan woningen 
kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn 
daarbij toereikend.

Categorie B
Activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige milieubelasting 
voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen 
plaats te vinden. Onder bouwkundig afgescheiden wordt door ons begrepen dat de panden los van elkaar 
dienen te staan of dat er andere bouwkundige voorzieningen getroffen zijn waardoor milieubelasting 
voorkomen wordt op vergelijkbare wijze als bij bouwkundige afscheiding.

Categorie C
De activiteiten zoals genoemd onder B, waarbij vanwege de relatief grote verkeersaantrekkende werking 
een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen. 

Flexibiliteit
De Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn 
om hinder door bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met 
een moderne bedrijfsvoering. Daardoor komen in de praktijk een tweetal type situaties voor waarin de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging niet voldoende soelaas biedt. Hierna gaan we in op de twee 
situaties.
1.  Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke 

deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroor-
zaakt dan in de Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging is verondersteld. In de regels is daarom 
bepaald dat het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning kan afwijken van de Staat van Bedrijfs-
activiteiten-Functiemenging en een dergelijk bedrijf toch kan toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de 
algemene toelaatbaarheid past. Bij de SvB ëfunctiemengingí is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal 
1 categorie (dus bijvoorbeeld categorie B in plaats van A). Om deze omgevingsvergunning te kunnen 
verlenen, moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de 
speci�eke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de 
desbetreffende lagere categorie.

2.  Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Staat 
van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen 
met bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het bevoegd gezag 
vestiging van een dergelijk bedrijf kan toestaan via een omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten-Functiemenging. Om deze omgevingsvergunning te kunnen 
verlenen, moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is 
met direct toegelaten bedrijven.
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Resultaten gesprekken eigenaren

Resultaten gesprekken eigenaren 
 
Huisnummer Status toekomstplannen 
2 t/m 10 ? ? 
18 t/m 24 ? ? 
26 ,26A, 26B Geheel verhuurd, maar op korte 

termijn opzegbaar 
Eventueel geïnteresseerd in transformatie 
naar wonen 

28 Verhuurd Eigenaar wil niet transformeren 
36 t/m 42 Leegstaand Eigenaar wil per direct transformeren 
44 t/m 50 Grotendeels verhuurd voor langere 

periode 
Staat open voor back-up scenario 
transformeren. 
Staat open voor herinrichting 
buitenruimte  

52 t/m 56 Leegstaand Twee mogelijke scenario’s; 
1. Verkopen aan een woningcorporatie 
2. Gebied ontwikkelen (inculsief panden 
andere eigenaren) 
 
Stelt voor om de hoogte in te gaan met 
huidige pand 

78 t/m 84 75% verhuurd voor 5 jaar Eigenaar wil niet op korte termijn 
transformeren, maar wellicht wel als 
back-up scenario over vijf jaar. 
Vraag: kunnen hier op voorhand 
afspraken over gemaakt worden met de 
gemeente? 
 
Is tevens geïnteresseerd in aankoop 
andere panden voor transformatie in het 
plangebied 

86 Verhuurd voor 10 jaar Eigenaar wil nu niet transformeren. 
Wellicht als back-up scenario voor over 
10 jaar. 

88 Huurder tevens eigenaar Eigenaar wil niet transformeren 
 
Is geïnteresseerd in mogelijkheden voor  
aankoop andere panden voor 
transformatie in het plangebied 

90 Eigendom Vastgoedbedrijf Almere ? 
100 Geen contact gehad - 
110 Geheel verhuurd Eigenaar wil niet transformeren. 

Staat open voor herinrichting 
buitenruimte 

120 t/m 153 Leegstaand Plan voor transformatie ligt 
Bartok 161 Verhuurd voor langere periode Eigenaar (zelfde als LA 88) wil niet 

transformeren 
 
Groen = Transformeren naar wonen 
Geel = Back-up scenario transformeren in een later stadium, variërend van korte termijn tot 

over 5 of 10 jr. 
Rood =  Niet geïnteresseerd in transformeren 
 
Conclusie 
De gesprekken met de eigenaren die per direct willen transformeren lopen al. 
Een aantal eigenaren heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in transformeren. De meeste daarvan 
willen wel meewerken aan herinrichting van de buitenruimte. 
Een aantal eigenaren zien mogelijkheden voor transformatie als back-up scenario, meestal na afloop van 
de lopende huurcontracten. Dit vraagt van de gemeente een langere termijn strategie van minimaal 10 
jaar. 

Bijlage 24:

Bijlage 16:
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Verslag inloopavond

Verslag inloopavond 25 april 2018 (ook op de website)

Op 25 april vond een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en ondernemers van de Louis
Ärmstrongweg. In deze straat staan veel kantoorpanden leeg en door de omgeving en de nabijheid
van het station is dit gebied kansrijk om de lege kantoren te veranderen in woningen. Ook wel
transformatie genoemd.

Een kader voor de veranderingen
Zo’n 55 geïnteresseerden gingen in op de uitnodiging van de gemeente om aan te geven wat ze
aanspreekt en welke zorgen zijn hebben bij deze ontwikkeling. Vervolgens gebruikt de gemeente de
verhalen van de betrokkenen bij het opstellen van een kader. Als een eigenaar van een leegstaand
gebouw aan de Louis Armsrongweg dan een plan heeft om woningen te maken dat toetst de
gemeente eerst het plan aan dit kader.

Enthousiasme en kansen
Iedere bezoeker van de inloopavond had zijn of haar eigen verhaal. Zo waren er jonge Muziekwijkers
die dolgraag in ‘hun’ wijk de eerste eigen woning hopen te vinden. En er waren senioren die een ruim
comfortabel appartement dichtbij station en supermarkt helemaal zien zitten. En weer andere
bewoners drukte de gemeente op het hart om te streven naar een mooie mix aan huur, koop, 
betaalbaar en luxe. En bedrijven die er nu zitten hoeven trouwens volgens velen helemaal niet weg,
die horen immers bij de buurt. Ook werd er gedroomd van een groen park tussen de parkeerplaatsen
om bij zomers weer in te vertoeven.

Toch ook zorgen
Veel gehoorde zorgen waren ‘”Waar parkeren die nieuwe bewoners straks?’ en ‘zorg er voor dat er
geen toename is in lawaai’. En er werd veelvuldig gevraagd om de bestaande kantoren niet nóg hoger
te maken. Tot slot was een veelgehoord aandachtspunt om nog eens goed naar de verkeersveiligheid
in en om de Louis Armstrongweg te kijken als men toch bezig is met het opnieuw inrichten van de
omgeving.

Teleurstelling bij sommige bezoekers
Helaas werden er op de avond ook enkele bezoekers teleurgesteld. Zij kwamen met de verwachting
zich meteen te kunnen inschrijven voor een woning. In deze fase zit het voornemen om he gebied te
veranderen helaas nog niet.
Eerst wordt het kader opgesteld en dan kunnen initiatiefnemers hun plan indienen. Wordt dit plan
goedgekeurd dan kan de verbouwing beginnen. Doordat de panden van verschillende eigenaren zijn
zal de verandering ook gelijkelijk gaan en niet in één keer worden aangepakt. Geïnteresseerden
kunnen op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen door zich aan te melden voor de digitale
nieuwsbrief.

Transformatie in Almere
In heel Almere staan kantoren en bedrijfsruimten leeg. Tegelijkertijd heeft de stad grote behoefte aan
kleinere en betaalbare woningen. Via transformatie kan, ten opzichte van nieuwbouw, relatief snel
extra woonruimte worden gerealiseerd. Almere is gebouwd om gezinnen uit met name Amsterdam te
huisvesten. Zij wilden wonen in eengezinswoningen en laagbouw. Plekken om te werken of om te
ondernemen werden buiten de woonwijken geplaatst, waardoor bedrijventerreinen en kantoorstroken
in Almere vrijwel niet bewoond worden.

Vandaag de dag wonen veel Almeerders nog altijd in grote tevredenheid in eengezinswoningen en
laagbouw, maar de vraag naar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens groeit nog veel
harder. Met name voor jongeren, die een kleine zelfstandige en betaalbare woning vragen, is er
weinig aanbod. Maar ook voor ouderen is er in Almere te weinig geschikte woonruimte beschikbaar. In
het Almeerse woningaanbod moeten dus meer betaalbare en diverse woningen komen.

Door leegstaande gebouwen te transformeren (ombouwen) naar het type woning waar veel vraag
naar is, worden drie doelen tegelijk bereikt: de leegstand neemt af, het woningtekort gaat omlaag en
de leefbaarheid verbetert.

Bijlage 16:

Bijlage 25:
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Louis Armstrongweg

Oppervlaktes benadering inschatting
Huisnr Kavelnr Kaveloppervlak voetprint Bouwlagen BVO Dichtheid Gebruiksopp pp gebruik MAXX Wo GBO wo p norm pp groen % groen m² m² pp %

1,2 pp 0,8 60/wo
BA 161 5439 1493 550 4 2200 1,47 1660 26 kantoor 21 21 1260 0.8 17 5% 270 hofje 1 6600
BA153 6903 3206 368 4 1472 355 kantoor gem18% ontsluiting 270 4% openbaar
LA120 884 3 tot 4 3060 1,41 3526 57 kantoor 47 46 3.000 0,8 37 0% 0 uitgifte 6330 96% particulier
LA110 5440 1631 560 3 tot 4 1960 1,2 1061 28 kantoor 23 15 850 0,8 12 30% 480 meer kleine woningen mogelijk parkeren 3330 111 pp 50%

bebouwd 2362 36%
LA100 3095 1266 436 3 1215 0,9 1005 20 kantoor 16 15 850 0,8 12 8% 240 rest(groen) 638 10%
LA90 5441 1133 414 3 1242 729 14 kantoor 12 10 600 0,8 8 18% 180

LA88 5442 1122 405 3 1215 1,09 1104 18 kantoor 15 15 850 0,8 12 16% 210 gem12%
LA86 5443 1133 414 3 1242 1,09 729 13 kantoor 10 10 600 0,8 8 10% 180 hofje 2 6680
LA78-84 5444 1601 517 4 2068 1,29 1700 32 kantoor 25 24 1400 0.8 20 6% 330 ontsluiting 425 6% openbaar

uitgifte 6255 94% particulier
Liander 5445 4 voorz parkeren 2880 96 pp 43%

3096 23 vvorz bebouwd 2186 33%
3097 4 voorz rest(groen) 760 11%

NS 4305 57 voorz rest(verh.) 429 7%
7227 8245 voorz

hofje 3 7166
LA52-56 5447 3631 1150 4 4600 1,26 4126 66 kantoor 53 53 3180 0,8 42 18% 660 ontsluiting 269 4% openbaar

gem17% uitgifte 6897 96% particulier
LA 44-50 5448 1742 480 4 1920 1,1 1570 37 kantoor 30 22 1300 0,8 18 32% 570 parkeren 4267 197pp 59%
LA36-42 6906 3134 1150 4 4600 1,46 4500 50 kantoor 42 62 3720 0,8 50 1% 30 bebouwd 2260 32%
LA28 5449 1515 630 3 1890 1,25 2081 35 kantoor 30 rest(groen) 370 5%

7283 228 0 parkeren
7336 154 0 9 parkeren
7284 127 0 inrit hofje 4 6677

ontsluiting 292 4% openbaar
LA26 6907 1462 613 3 1839 1,26 1368 41 kantoor 35 32 1920 0,8 26 32% 480 gem19% uitgifte 6385 96% particulier

7282 228 0 parkeren parkeren 3392 118pp 51%
LA18-24 5450 1555 460 4 1840 1,18 1919 26 kantoor 11 17 1020 0,8 14 0% 0 bebouwd 2423 36%
LA2-16 54551 3140 1350 4 5400 1,7 3089 61 kantoor 51 42 2520 0,8 34 26% 840 rest(groen) 570 9%

totaal 37834 10381 37763 30522 533 421 384 23070 310 4470

middenstuk

: uitgifte 3631 100%
voetprint 1150 32%
parkeren 2481 68%

groen 0 0%
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Oppervlaktes/Opties transformatie (stand 8/2018)
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Belangstelling voor transformatie

In aanbouw Geen Interesse

Particulier terrein

Optie na 5 jaar

Optie na 10 jaar Nog geen informatie

Optie aanpassen buitenruimteB

Mogelijkheden voor transformatie
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Bebouwing

Spoortracé

Ontsluiting

Parkeren

Openbaar groen 

Particulier groen/ tuinen

Verharding/paden

Water 

Bouw Rai 1990

Plangebied
Louis Armstrongweg

Kantorengebied Louis Armstrongweg Muziekwijk

Overzichtskaart 
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